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Anotace 

Práce je popisem ţivota Františka Bolelouckého a jeho účasti v ţidlochovickém 

protinacistickém odboji. V první části se zmiňuji o jeho ţivotě v období do příchodu do 

Ţidlochovic, ve druhé popisuji jeho činnost v Ţidlochovicích. V poslední se zabývám 

zapojením Františka Bolelouckého do organizace Obrana národa. 

Klíčová slova 

František Boleloucký, Dačice, zemědělství, literatura, hospodářská škola, Ţidlochovice, 

meruňky, okupace, odboj, boj proti fašismu, Obrana národa, druhé stanné právo. 

Abstract 

The life of František Boleloucký and his participation in Ţidlochovice anti-Nazi 

resistance are described in this work. The first part mentions his life up to his arrival in 

Ţidlochovice. The second chapter presents his activities in Ţidlochovice. The last part 

deals with his participation in the organisation Defence of the Nation. 
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apricots, occupation, resistance, fight against fascism, Defence of the Nation, second 

martial law. 
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Úvod 

Cílem mé práce je zdokumentovat ţivot Dr. Ing. Františka Bolelouckého RTDr. in 

memoriam a rozšířit jeho jméno do obecného povědomí. Dále se chci zabývat také 

činností Obrany národa na Ţidlochovicku, protoţe František Boleloucký byl jejím 

aktivním členem a společně s dalšími odbojáři poloţil svůj ţivot za svobodu. 

Prvním impulsem k tomu, abych se ţivotem Františka Bolelouckého zabýval, byla 

dvoustránková stať mého spoluţáka Jana Procházky, který toto téma stručně zpracoval 

do celostátního kola Dějepisné olympiády. 

V roce 2015 jsem poprvé zpracoval ţivotní příběh Františka Bolelouckého v práci 

František Boleloucký. Tato práce se později stala součástí projektu Školákem 

ve válečných letech organizovaného Památníkem Terezín. Vznikla putovní výstava 

o školství za protektorátu a jeden z jejích výstavních panelů se zabýval Františkem 

Bolelouckým. Výstavu na podzim roku 2017 navštívilo v Ţidlochovicích přes 800 ţáků 

místních škol. 

Hned po dokončení práce jsem pokračoval ve shromaţďování informací a ve studiu 

materiálů, hledal jsem další pamětníky a také jsem chtěl rozšířit práci o činnost Obrany 

národa na Ţidlochovicku. Stále se mi ale nedařilo najít rodinu Františka Bolelouckého. 

K nečekanému zvratu došlo na jaře roku 2017. Tehdy si mou práci na webu 

ţidlochovického gymnázia přečetl Filip Boleloucký. Nabídl mi, ţe mi zprostředkuje 

kontakt se svým dědečkem, Doc. MUDr. Zdeňkem Bolelouckým CSc., který je 

synovcem Františka Bolelouckého. Velkou radost mi udělala také informace, ţe stále 

ţije dcera Františka Bolelouckého, Mgr. Drahomíra Cyklová. Oba dva jsem navštívil, 

zaznamenal jejich vzpomínky a získal od nich další materiály. Kdyţ mi paní Drahomíra 

Cyklová poděkovala za to, jak jsem „o jejím tatínkovi krásně napsal“ byla to pro mě 

další motivace, abych v práci pokračoval. Chválu jsem sklidil také od synovce Františka 

Bolelouckého, pana Zdeňka Bolelouckého. V roce 2017 pak vznikla nová verze práce 

František Boleloucký, která je zveřejněna ve sborníku studentských prací našeho 

gymnázia Nejen Židlochovice v pracích studentů gymnázia. 

Na začátku roku 2018 jsem realizoval svůj konečný záměr – zpracovat ještě podrobněji 

společensky prospěšné působení Františka Bolelouckého v Ţidlochovicích od roku 1927 
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a rozšířit informace o jeho odbojové činnosti i o činnost v Obrany národa na 

Ţidlochovicku, protoţe tato dvě témata k sobě nesporně patří.  

Při své práci jsem studoval archiválie, odborné publikace a texty, internetové zdroje, 

četl jsem knihy a články, které František Boleloucký napsal, vyuţil jsem soukromý 

archiv Mgr. Karla Vavříka a Doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého CSc. a hovořil 

s pamětníky. Dále jsem navštívil místa v Ţidlochovicích a v Brně, která jsou spojena 

s osobností Františka Bolelouckého. 

Nové poznatky o činnosti Františka Bolelouckého pro tuto práci jsem čerpal hlavně 

z časopisů Moravský hospodář, Lambl a Jižní Morava, do kterých často přispíval. 

Přečetl jsem také jeho knihu Komunistický stát. Pomocí různých archivních materiálů 

jsem rozšířil ţivotopisy členů ţidlochovické Obrany národa. Při popisu činnosti Obrany 

národa v širším okolí Ţidlochovic jsem vyuţil zejména regionálně historickou literaturu. 
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1 První pracovní zkušenosti 

1.1 Ţivot do příchodu do Ţidlochovic 

Dr. Ing. František Jan Boleloucký RTDr. in memoriam (př. č. 1) se narodil dne 6. ledna 

roku 1896 Františkovi Bolelouckému a Mariáně Boleloucké, rozené Dolákové, 

v Lovčičkách
1
, coţ je středně velká obec nacházející se asi 12 kilometrů jiţně od 

Slavkova. Boleloučtí byli původem rodina drobných rolníků a řemeslníků z Ivanovic na 

Hané.
2
 Jeho otec je zapsán v Matrice narození římskokatolického farního úřadu Otnice 

(1857–1900) jako učitel národní školy v Lovčičkách. Je doloţeno, ţe v letech 1903 aţ 

1912 působil jako ředitel školy ve Váţanech nad Litavou, o jejichţ historii sepsal 

krátkou publikaci Vážany Linhartské.
3
  

Vystudoval niţší gymnázium v Bučovicích a střední hospodářskou školu v Přerově. 

V roce 1914 odmaturoval a působil jako hospodářský adjunkt
4
 ve Slavkově u Brna.

5
 

Kdyţ ale začala 1. světová válka, byl odveden na srbskou frontu. Zde dne 17. června 

roku 1916 jako velitel roje utrpěl průstřel levé ruky. Dne 1. září roku 1916 byl 

propuštěn z nemocnice a vykonával funkce instruktora, velitele čety, kancelářské 

a stráţní sluţby. Od 1. října roku 1917 do 4. ledna roku 1918 studoval školu pro 

výchovu záloţních důstojníků ve Vídni. Dne 26. března roku 1918 se stal 

hospodářským referentem u okresního velitelství v Alexandrovcu v Srbsku a tuto funkci 

vykonával aţ do dne 28. října roku 1918. Demobilizován byl dne 15. října roku 1919 

jako podporučík (př. č. 2).
6
 Během války prodělal otravu masem z konzerv, celý ţivot 

poté jedl jen velmi střídmě.
7
 

Poté působil jako učitel na hospodářské škole v Jaroměřicích nad Rokytnou. Roku 1923 

nastoupil náhradou za Julia Viskota na pozici odborného učitele zemědělské školy 

v Boskovicích. Zde však působil pouze jeden rok a dne 1. října roku 1924 se stal 

                                                 
1
 Moravský zemský archiv (MZA), E 67, kniha č. 13 254. Matrika narození římskokatolický farní úřad 

Otnice (1857–1900), fol. 294. 
2
 Doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký CSc., narozen 15. 9. 1936, zaznamenáno 16. 8. 2017 

3
 AUTOR NEUVEDEN. Váţany Linhartské. In: Obec Vážany nad Litavou [online]. [cit. 2015-11-21]. 

Dostupné z: http://vazanynadlitavou.cz/vazany-linhartske/ 
4
  pomocný úředník 

5
 KOLEKTIV AUTORŮ. 100 let zemědělské školy v Dačicích 1896-1996: Pamětní tisk u příležitosti 100. 

výročí založení zemědělské školy v Dačicích, s. 24. 
6
 Vojenský ústřední archiv (VÚA), Osobní spisy důstojníků, Prvopis kvalifikační listiny - František 

Boleloucký. 
7
 Mgr. Drahomíra Cyklová, narozena 6. 8. 1927, zaznamenáno 12. 8. 2017. 
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ředitelem Zemské odborné hospodářské školy v Dačicích.
8
 Současně také studoval na 

Vysoké škole zemědělsko-lesnické v Brně (odbor zemědělského inţenýrství), dne 27. 

července roku 1922 získal titul inţenýr, dne 15. října roku 1924 sloţil rigorózní 

zkoušku, obhájil disertační práci Antagonismus ionů vápenatého a hořečnatého v řepě 

cukrovce a získal titul doktor technických věd. Promoval dne 23. května roku 1925.
9
  

V době, kdy působil v Dačicích, také zaloţil rodinu. Jeho manţelkou se stala Markéta 

Anna Schönová, kterou poznal během svého působení v Boskovicích.
10

 Dne 6. srpna 

roku 1927 se manţelům Bolelouckým narodila dcera Drahomíra (př. č. 3, 4 a 5). 

František Boleloucký měl dalších pět sourozenců, starší sestru Annu a mladší bratry 

Rostislava, Bořivoje, Svatopluka a Josefa. Jelikoţ jejich otec brzy zemřel, bratři si 

finančně pomáhali během studií. Starší bratr, který uţ dostudoval, potom vţdy 

podporoval mladšího. Jeho sestra se provdala za kováře a pracovala v domácnosti, 

z Rostislava, Bořivoje a Svatopluka se stali učitelé, Josef byl lékař (př. č. 6 a 7).
11

 

Krátce po svém příchodu do Dačic se stal předsedou krajinské meliorační jednoty,
12

 

jednatelem Hospodářsko-lesnického spolku a předsedou zemědělského druţstva. Ve 

škole měl na starost výuku předmětů: chov hospodářských zvířat, zoologie, správověda, 

účetnictví, druţstevnictví, technologie, zákonověda, kreslení, hospodářská praxe 

a rozmluva. Právě rozmluvy, které měly formu diskuze, byly velmi zajímavé a ţáci se 

v nich učili pohotově reagovat.
13

 

Během tříletého působení organizoval řadu přednášek a výstav. V roce 1926 to byly 

oslavy 30 let od vzniku zemědělské školy v Dačicích, během úvodního projevu 

zdůraznil význam školy pro kraj. Ten shrnul také ve svých příspěvcích do pamětní 

zprávy školy: 

                                                 
8
 Pamětní spis. Čtyřicet let Zemské odborné školy hospodářské v Boskovicích, s. 8. 

9
 Univerzitní archiv Mendelovy univerzity v Brně, fond Hospodářský odbor  VŠZ Brno, Zápisy o 2. státní 

zkoušce 1921/1922, karton 11. 

Univerzitní archiv Mendelovy univerzity v Brně, fond Mendelova univerzita Brno, rektorát I, Protokol 

o rigorózech a promocích 1924 – 1952. 

Univerzitní archiv Mendelovy univerzity v Brně, fond Mendelova univerzita Brno, rektorát I, Nacionále 

1919/1920 – 1921/1922, kniha č. 1, Matriční listy 1919/1920 fascikl  č. 1.   

Univerzitní archiv Mendelovy univerzity v Brně, Sbírka dizertačních prací, karton 15, sg. 27177, č. D 40. 
10

 Narozená 5. června 1903, dcera Eduarda Schöna a Marie rozené Hartmannové. 

Mgr. Drahomíra Cyklová, narozena 6. 8. 1927, zaznamenáno 12. 8. 2017. 
11

 Doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký CSc., narozen 15. 9. 1936, zaznamenáno 16. 8. 2017. 
12

 Meliorační jednota podporovala opatření vedoucí ke zlepšení kvality půdy. 
13

 KOLEKTIV AUTORŮ. 100 let zemědělské školy v Dačicích 1896-1996: Pamětní tisk u příležitosti 

100. výročí založení zemědělské školy v Dačicích, s. 19-20. 
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„Třicet let trvání zemědělské školy znamená třicet let práce ve prospěch zemědělství 

v okresu dačickém, práce usilovné, poctivé, nenáročné…. Padesát let trvání 

Hospodářsko-lesnického spolku v Dačicích znamená 50 let průkopnické práce v oblasti 

hospodářského pokroku na celém okresu.“
14

 

Současně publikoval články v odborných časopisech (např. v periodiku Zemědělský 

archiv) a vydával knihy (např. učebnici Hospodářská chemie). 

Během tří let se stal významnou osobností Dačic a zaslouţil se o rozvoj místního 

hospodářství. V publikaci 100 let zemědělské školy v Dačicích 1896-1996 je popis 

schopností Bolelouckého:  

„Byl to vskutku spiritus - rektor všeho tehdejšího dění, osobnost s širokým rozhledem, 

zemědělský odborník, organizátor, iniciátor, publicista a zřejmě i vynikající 

pedagog.”
15

 

Vojenské záznamy jej charakterizují jako člověka mírné, váţné povahy, který je snaţivý 

a svědomitý.
16

 

Roku 1927 ale z Dačic odešel, aby se stal ředitelem Zemské odborné hospodářské školy 

v Ţidlochovicích. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 KOLEKTIV AUTORŮ. 100 let zemědělské školy v Dačicích 1896-1996: Pamětní tisk u příležitosti 

100. výročí založení zemědělské školy v Dačicích, s. 23. 
15

 Tamtéţ. 
16

 Vojenský ústřední archiv (VÚA), Osobní spisy důstojníků, Prvopis kvalifikační listiny - František 

Boleloucký. 
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2 Společensky prospěšné působení v Ţidlochovicích 

2.1 Společenská angaţovanost 

Zemědělství ţidlochovického okresu dlouhodobě postrádalo odbornou hospodářskou 

školu. To se změnilo aţ v roce 1924, kdy byla zahájena výuka odborných zemědělských 

předmětů v sálu tzv. Czupova hostince v domě č. p. 151 na náměstí Míru 

v Ţidlochovicích, tehdy ještě pod vedením Adolfa Langera. Nová budova školy byla 

otevřena dne 14. června roku 1925. Druhým ředitelem školy se stal roku 1927 František 

Boleloucký a mnoha přednáškami, výstavami a odbornými spisy se zaslouţil 

o pozvednutí zemědělské úrovně v okresu (př. č. 8 a 9).
17

 Podle třídní knihy ze školního 

roku 1937/1938 Boleloucký na škole přednášel československý jazyk, pěstování 

hospodářských rostlin, správovědu (s národním hospodářstvím a obchodní naukou), 

hospodářské účetnictví, zemědělské druţstevnictví a druţstevní účetnictví, hospodářské 

stavitelství, hospodářskou praxi, rozpravy a brannou výchovu.
18

 

V ţidlochovickém okresním hospodářském spolku panovaly do příchodu Františka 

Bolelouckého značně neutěšené poměry. Spolek dluţil 10 000 Kč zemědělské radě za 

vydávání broţur a časopisů. Příspěvek za členství byl 2 Kč ročně, coţ pro činnost 

spolku nestačilo. František Boleloucký řadou přednášek a výstav ovlivnil nárůst počtu 

členů ze 150 v roce 1927 na 600 v roce 1938. Spolek také zvýšil členský poplatek na 

6 Kč ročně a sehnal peníze na splacení dluhu. Díky tomu se činnost spolku dalekosáhle 

rozšířila. Spolku se také podařilo zachránit od důchodové daně řadu převáţně malých 

zemědělců, kterým byla tato daň předepisována.
19

 V roce 1928 byl dokonce oceněn 

cenou Národohospodářského ústavu při České akademii v Praze za pojednání Jak 

možno zvýšiti soběstačnost republiky československé v její výrobě zemědělské 

technickými prostředky. 

Ve dnech 8. aţ 22. září roku 1929 se z popudu Františka Bolelouckého uskutečnila 

okresní hospodářská výstava. Organizovala ji hospodářská škola a ţabčický velkostatek. 

Výstavu navštívil velký počet lidí a zaznamenala velký úspěch (př. č. 10, 11 a 12): 

                                                 
17

 BENEŠ, Otakar. Školství v Ţidlochovicích. In: Židlochovice v letech zápasů a budování: sborník statí 

o historickém a kulturním vývoji jihomoravského města, s. 53. 
18

 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), H-308, Zimní škola 

zemědělské mládeţe v Ţidlochovicích, inv. č. 2, třídní kniha 1937/1938. 
19

 BOLELOUCKÝ, František, František MALÝ a Josef SEVELDA. Zemědělství okresu židlochovického 

slovem i obrazem, s. 19. 
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„Vystaveny byly: ovoce, hrozny, květiny, zavařeniny od 47 vystavitelů z města i okolí, 

z Brna i jiných míst. Obleky, prádlo, šicí stroje, nábytek, kamna, sporáky, zboží 

koloniální, výrobky řemeslné a uměleckého průmyslu, čalouněné výrobky, cukrářské 

výrobky vystavilo 27 vystavovatelů. Dále byly vystaveny hospodářské stroje, napajedla 

a nářadí zemědělské moderních soustav. Výstava lovecká, velmi pěkně upravená 

výstava lesních dřevin. Výstava hospodářských plodin všech druhů od mnoha 

vystavovatelů. Výstava dobytku, expozice včelařská, cukrovarnická, keramická, 

výstavka drůbeže, dále také expozice všech zúčastněných spolků a podniků.”
20

 

V roce 1930 navštívil Ţidlochovice prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na terase 

ţidlochovického zámku byl pro něj uspořádán koncert bulharského pěveckého sboru 

Slavček. Na koncert byl pozván František Boleloucký i se svou manţelkou Markétou 

a s několika dalšími význačnými osobnostmi regionu (př. č. 13).
21

 K Masarykově 

návštěvě Ţidlochovic se váţe ještě jedna drobná příhoda. Prezident si chtěl prohlédnout 

tehdy nově postavenou budovu hospodářské školy, František Boleloucký jej tedy po 

budově nadšeně provázel. Chtěl mu také ukázat pomůcky z jedné skříně, ta však 

z nějakého důvodu nešla otevřít a Bolelouckému se ji před prezidentem i přes velkou 

snahu nepodařilo vypáčit.
22

 

František Boleloucký byl místopředsedou a později i předsedou ţidlochovické odnoţe 

spolku Volná myšlenka. Spolek bojoval proti klerikalismu a náboţenské bigotnosti, 

propagoval také mírové snahy. Boleloucký dne 12. března roku 1933 přednášel na téma 

Po stopách bohů.
23

 

Jeho postoj k výuce náboţenství na školách ukazuje např. následující úryvek: 

Vyučování laické morálce se na hospodářských školách výborně osvědčilo. A naopak: 

»Že by zavedením náboženství«, píše př. Boleloucký, »se náš venkov mravně obrodil, 

pochybuji. Srovnávám poměry rodné obce, v níž jsem bydlil, před válkou a po válce. 

Před válkou jsme všichni chodili na křesťanská cvičení, celá ves do kostela. Při tom se 

v hospodě karbanilo a pilo o překot, a nebylo muziky bez rvaní a krve. Dnes nechodí do 

kostela ani třetina obce. V místě dobře pracuje osvětová komise, Sokol, Volná myšlenka. 

                                                 
20

 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Ţidlochovice, inv. č. 81A, Pamětní kniha města Ţidlochovic 1918 – 1932, s. 237-238. 
21

 JURÁK, Miloslav. TGM v Židlochovicích: několik vzpomínek jak to tenkrát bylo, s. 42. 
22

 Mgr. Drahomíra Cyklová, narozena 6. 8. 1927, zaznamenáno 12. 8. 2017. 
23

 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 312, Archiv města 

Ţidlochovice, Pamětní kniha města Ţidlochovic 1949 – 1954, s. 267. 
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Nekarbaní se, nepije, a muziky jsou bez rvaček. A proto pomalu s tou obrodou venkova 

náboženstvím!«
24

 

Boleloucký také aktivně pracoval v ţidlochovickém Sokole (př. č. 14).
 25

 

František Boleloucký byl členem Republikánské strany zemědělského a malorolnického 

lidu.
26

 Zastával zájmy jejího pokrokového levého křídla. Spolu s dalším členem 

Františkem Ruberem tak často soupeřili s vedením strany, které v Ţidlochovicích 

reprezentoval Vladimír Vlček. Přednášel také pro mládeţ republikánské strany. V roce 

1928 vedl např. kurz řečnictví nebo kurz, který se zabýval problematikou daní.
27

 Na 

agrární stranu odkazuje i ve své knize Moravské Město:  

„Nejen u tovaryšů, nýbrž i u přátel se zeleným karafiátem se dozvěděl, co vlastně chtějí: 

- Přátelé! Stojíme pevně na zákonu půdy. Naše požadavky, náš program vyrůstá z půdy. 

Chceme nejen ocenění nýbrž i zaplacení naší těžké práce na hroudě…! -”
28

 

„Rolníci! Nesmíme se tříštit a býti v různých stranách. Jedinou stranou venkova je 

strana republikánská. Venkov jedna rodina. Prvý člověk, který stanul na kůře zemské, 

byl zemědělec. Jsme proti politice plné žlabů a sinekur.”
29

 

Zajímavé je také členství Bolelouckého ve Spolku dobročinných rejpalů. Činnost tohoto 

spolku, scházejícího se v Národním domě v Ţidlochovicích, není příliš známá. V roce 

1937 vydal spolek drobný tisk obsahující tři básně, zabývající se satirickou kritikou 

veřejného a politického dění. Výtěţek z prodeje díla byl věnován mateřské školce 

v Ţidlochovicích (př. č. 15).
30

 

                                                 
24

 AUTOR NEUVEDEN. Ne věda - ale náboţenství. Volná myšlenka. 1932, 23(27), s. 164. 
25

 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Ţidlochovice, inv. č. 81C, Pamětní kniha města Ţidlochovic 1937 – 1942, s. 570. 
26

 Známá téţ jako agrární strana. Jedna z nejvýznamnějších politických stran první republiky. Zastupovala 

zájmy zemědělců, vysokou podporu měla na venkově. 

AUTOR NEUVEDEN. Agrární strana. In: Totalita [online]. [cit. 2015-12-03].  

Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_agrarni.php 
27

 BOLELOUCKÝ, František. Za hospodářským povznesením moravského venkova: O mimoškolské 

činnosti zemědělského učitelstva, s. 38. 
28

 Přáteli pod zeleným karafiátem je míněna právě Republikánská strana zemědělského a malorolnického 

lidu. 

BOLELOUCKÝ, František. Moravské město: hrst maloměstských historií, s. 29. 
29

 BOLELOUCKÝ, František. Moravské město: hrst maloměstských historií, s. 80. 
30

 VYHLÍDAL, Eduard. Vybrané kapitoly z dějin města Židlochovic, s. 103. 
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2.2 Publicistická a literární činnost 

Odborná a publicistická činnost Františka Bolelouckého se soustředila na propagaci 

nových zemědělských metod a na šíření osvěty mezi zemědělci. Jiţ rok po jeho 

příchodu do Ţidlochovic v roce 1928 byla nákladem časopisu Lambl vydána 

Bolelouckého publikace Řepařské postupy osevní a vliv cen řepy cukrovky na 

organisaci zemědělského podniku, ve které Boleloucký analyzuje problémy tehdejšího 

řepařství a cukrovarnictví a popisuje jejich řešení jak pro malé a střední statky, tak pro 

velkostatky.
31

 Ve stejném roce byl vydán také první díl knihy Soukromá ekonomika 

zemědělská. Druhý díl byl vydán aţ roku 1932. Jsou to poměrně obsáhlá díla, která 

obsahují pro názornost mnoho grafů, tabulek a fotografií.
32

 

Jeho další broţura Některé hospodářské otázky jižní Moravy propaguje zemědělské 

druţstevnictví, a to zvláště ovocnářské, poukazuje také na vysoké zadluţení zemědělců 

na Ţidlochovicku:  

„Rolník lacino prodává a sám musí draho kupovat. Žije ze statkové podstaty a zadlužuje 

se. Z uvedeného vyplývá, že je nejvyšší čas, aby se pohnulo s problémem oddlužení 

našeho zemědělství. Psali jsme již o tom několikráte v Jižní Moravě,
33

 uváděli jsme, jak 

řeší se oddlužení v okolních státech.”
34

 

V Lidových novinách se objevila také zajímavá kritika jeho knihy Didaktika na školách 

zemědělských: „Prozrazuje velkou znalost praxe, chybí mu však zřetelně širší 

pedagogický rozhled a slohová pohotovost v oboru vyučovatelství: píše své výklady 

jednak způsobem zcela prostým a určuje je nepochybně všem druhům zemědělského 

učitelstva, vedle toho zase neváhá mluviti zkomoleným jazykem odborným o metodách 

>indukčně racionálních< a podobně. Také v obsahu není dost jednoty a úměrnosti. 

Psychologické základy učení jsou vyloženy na jedné straně a skoro na stejném prostoru 

logické zřetele v didaktice, při dalším výkladu opírá se raději hned o Vránovo rozdělení 

vyučovacích metod a doplňuje je vhodnými příklady ze zemědělské školy a praxe. To je 

asi správný postup pro celou práci, jež klade si však hned dále úkoly příliš nesnadné. 

                                                 
31

 BOLELOUCKÝ, František. Řepařské postupy osevní a vliv cen řepy cukrovky na organisaci 

zemědělského podniku. Ţidlochovice: časopis Lambl, 1928. 
32

 BOLELOUCKÝ, František. Soukromá ekonomika zemědělská: hospodářská správověda. Ţidlochovice: 

časopis Lambl, 1928. 

BOLELOUCKÝ, František. Soukromá ekonomika zemědělská: taxace, účetnictví, kalkulace. 

Ţidlochovice: časopis Lambl, 1932. 
33

 časopis, který Boleloucký redigoval a vydával. 
34

 BOLELOUCKÝ, František. Některé hospodářské otázky jižní Moravy, s. 15. 
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Tak do oddílu opakováni a zkoušení zařadil autor nekriticky a málo přesně poučení 

o testech, které ani v propracované didaktice všeobecného školství nemají ještě pevného 

místa. V ostatním obsahu je pestře seskupen vývoj zemědělského školství a přehled jeho 

dnešní organisace, úkol a cíl hospodářského vzdělání (podle výročních zpráv!), rozhled 

po osnování a v závěru ještě úvahy o učitelově osobnosti. Celkem je to tedy spis málo 

ústrojný a zdařilý, ale při naprostém nedostatku vyučovatelské literatury pro odborné 

školy je i tento příspěvek vítán. Je pracován podle zkušenosti z praxe a obsahuje zcela 

zdařilé příklady a ukázky učebných postupů, které nikde jinde v literatuře nenacházíme 

a které nám mohou sestaviti jen autoři tohoto druhu. Na nedostatky upozorňujeme 

proto, že v dalších částech spisu bude je snad možno vyrovnati.”
35

 

Dnešní čtenář, který neovládá znalosti zemědělské pedagogiky, si ale můţe všimnout, 

ţe je Františku Bolelouckému vyčítána v té době nezvyklá, avšak dnes běţná metoda 

zjišťování znalostí ţáků pomocí testů.  Je tedy zřejmé, ţe se nebál zařazovat do své 

výuky pokrokové metody, které mohly být i důvodem kritiky, která vycházela 

z konzervativnější tradice. František Boleloucký byl také autorem pracovního sešitu 

matematiky, kromě svých studentů na hospodářské škole podle něj učil také svou 

dceru.
36

 

Rozsáhlá byla také jeho publicistická činnost v časopisech. Je autorem mnoha článků 

v různých zemědělských periodicích. Pravidelně přispíval do Moravského hospodáře, 

od roku 1933 do roku 1935 vydával v Ţidlochovicích časopis Jižní Morava, po jeho 

zániku se stal redaktorem odborného časopisu pro ředitele zemědělských škol Lambl. 

Rozebírat zde důkladně všechny jeho články by pravděpodobně postrádalo smysl, velká 

část z nich můţe být pro čtenáře neznalého zemědělské problematiky obtíţně 

pochopitelná, z kaţdého časopisu jsem tedy vybral jen několik ukázek.
37

   

V časopise Moravský hospodář Boleloucký zdůrazňoval nutnost bliţší spolupráce 

zemědělských vysokých škol s rolníky
38

 a vyzdvihoval činnost hospodářských spolků.
39

 

                                                 
35

 K., L. Vyučování na školách zemědělských. Lidové noviny. 1938, 46(320), s. 5-6. 
36

 Mgr. Drahomíra Cyklová, narozena 6. 8. 1927, zaznamenáno 12. 8. 2017. 
37

 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Ţidlochovice, inv. č. 81C, Pamětní kniha města Ţidlochovic 1937 – 1942, s. 570. 
38

 BOLELOUCKÝ, František. Okresní hospodářské spolky: (příspěvek ke článku p. A. 

Tomáška). Moravský hospodář. 1929, 31(11), s. 179-180. 
39

 BOLELOUCKÝ, František. K diskuzi o zemědělském poradnictví. Moravský hospodář. 1930, 32(5), s. 

100. 
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Napsal také reportáţ o polské zemské výstavě v Poznani.
40

 Jednotícím prvkem všech 

jeho článků je široká znalost problematiky zemědělství a souvisejících oborů. Za 

zajímavý lze pokládat např. článek Zemědělství a inflace (1932), ve kterém se 

Boleloucký ostře vymezil proti tvrzením, ţe finanční krizi zemědělců lze vyřešit inflací 

a tisknutím nových bankovek. Za hlavní příčinu krize pokládá sníţený konzum 

v porovnání se stavem před 1. světovou válkou. Jako jediný klad inflace udává mírné 

zmenšení dluhů. V zápětí však dodává: „K tomu však není třeba inflace, nýbrž levného 

zemědělského úvěru.“
41

 V článku Příliv obilí na trh, obilní bursy a pravděpodobný 

vývoj cen (1932) podobně argumentuje proti volání po zavření obilních burz a preferuje 

nezasahování a vyčkávání aţ se ceny obilí zvýší. Boleloucký prokazuje dobrou znalost 

trhu s obilím: „Pisatel sleduje vzestup a pokles cen obilí v jednotlivých měsících po 

deset let.“
42

 V obou článcích se autor jasně vymezil proti vnějším zásahům do 

hospodářské sféry. Je podstatné si uvědomit, ţe Boleloucký tyto články psal v době, kdy 

Československo zasáhla hospodářská krize.  

Časopis Jižní Morava si pravděpodobně zaslouţí největší pozornost. Byl totiţ vydáván 

přímo Františkem Bolelouckým a redakce se scházela v ţidlochovické hospodářské 

škole. Časopis vycházel kaţdé dva týdny, později kaţdý měsíc v rozsahu pěti aţ sedmi 

stran. V časopisu byly zveřejňovány různé zprávy z regionu, odborná zemědělská 

pojednání i jiné texty. František Boleloucký často autorem úvodního článku, který se 

zabýval nějakým aktuálním problémem. V článku Je třeba důvěry! (1933) zdůrazňuje, 

ţe za hospodářskou a politickou krizi nemůţe demokracie a politické strany, ale jen 

vůdcové, kteří se myšlenkám svých stran zpronevěřili.
43

 Na otázku, jak vyřešit 

hospodářskou krizi odpovídá v článku Čeho je třeba? (1933). Řešení vidí ve 

zjednodušení daňového systému, sníţení daní, sníţení úroků a v zavedení levného 

úvěru.
44

 Obava z hrozby šíření fašismu se objevuje v článku Střední stav (1933). 

Fašismus vidí Boleloucký jako vzpouru střední třídy proti socialismu i kapitalismu. Dle 

                                                 
40

 BOLELOUCKÝ, František. První polská zemská výstava v Poznani a polské zemědělství. Moravský 

hospodář. 1929, 31(16), s. 239-240. 
41

 BOLELOUCKÝ, František. Zemědělství a inflace. Moravský hospodář. 1932, 34(12), s. 197-198. 
42

 BOLELOUCKÝ, František. Příliv obilí na trh, obilní bursy a pravděpodobný vývoj cen. Moravský 

hospodář. 1932, 34(17), s. 253-254. 
43

 BOLELOUCKÝ, František. Je třeba důvěry! Jižní Morava. 1933, 1(1), s. 1. 
44

 BOLELOUCKÝ, František. Čeho je třeba? Jižní Morava. 1933, 1(3), s. 1. 
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jeho názoru je nutné, aby střední třída nastoupila opět na cestu demokracie. Demokracie 

jako jediná vede k cíli – ke zlepšení jejího hospodářského postavení.
45

 

Časopis Lambl se zabýval hlavně problematikou hospodářských škol:  

„Je na hospodářských školách, aby propagovaly opravdový regionalismus, tj. zbavit 

tzv. místní patriotismus (v obcích) úzkých obzorů a pozvednout krajové vědomí 

a sebevědomí. Regionalismus musí sloužit kraji po stránce hospodářské, sociální 

i kulturní. To je také úkolem poradnictví hospodářských škol.“
46

 

Ohlasu však dosáhla také publikace Meruňka a broskev, kterou se František Boleloucký 

zaslouţil o propagaci pěstování tohoto regionálně významného ovoce. Ve dnech 29. aţ 

30. července 1933 s úspěchem organizoval výstavu ţidlochovických meruněk v Praze 

na Vinohradech. Časopis Jižní Morava přetiskl pochvalnou zprávu o výstavě z Lidových 

novin:  

„Účastníci byli překvapeni krásou plodů, asi v počtu 200 košíčků vystavených, a na 

místě jednak si nakupovali, jednak si zajišťovali přímý styk s pěstiteli. Výstava jest 

zdařilou ukázkou vyspělosti naší produkce i účinnou propagací spotřeby tohoto 

ušlechtilého ovoce.“
47

 

Další výstavy se konaly v Brně a v Ţidlochovicích (př. č. 16). Ţidlochovická proběhla 

v červenci roku 1932. O jejím významu svědčí i to, ţe 33 pěstitelů vystavilo celkem 223 

vzorků meruněk. František Boleloucký v článku o výstavě uveřejněném v Moravském 

hospodáři popsal klady ţidlochovických meruněk (př. č. 17 a 18):  

„Meruňky ze židlochovských poloh vynikají oproti meruňkám z jiných nejen chutností, 

nýbrž i jemnou jakostí, takže se o ně jeví zájem nejen v kraji, nýbrž i v mnoha místech 

v republice.“
48

 

Díky výstavám začala úspěšná spolupráce Františka Bolelouckého s ţabčickým školním 

závodem Vysoké školy zemědělské zastupované vrchním zahradníkem Aloisem 

Válkem. Společně zaloţili v Ţabčicích šlechtitelskou meruňkovou školku. Jejím účelem 

                                                 
45

 BOLELOUCKÝ, František. Střední stav. Jižní Morava. 1934, 2(3), s. 1. 
46

 BOLELOUCKÝ, František. Regionalismus, hospodářské školy a zemědělské poradnictví. Lambl. 

1941, 9(3-4), s. 1-2. 
47

 BOLELOUCKÝ, František. Výstava meruněk v Praze. Jižní Morava. 1933, 1(17), s. 2. 
48

 BOLELOUCKÝ, František. Výstava meruněk v Ţidlochovicích. Moravský hospodář. 1932, 34(16), s. 

241-242. 
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bylo podpořit pěstování meruněk na Ţidlochovicku a přispět k tomu, aby se staly 

důleţité pro hospodářství regionu. Dne 12. července roku 1939 byla ale tato školka 

zničena prudkým krupobitím a uţ nebyla obnovena.
49

 

František Boleloucký ale psal také beletrii. Byl členem Kola moravských spisovatelů.
50

 

Zajímavé téma zachytil v knize Komunistický stát (1928).
51

 Napsal ji pod 

pseudonymem E. Delta.
 52

 Děj knihy se odehrává ve státě s komunistickým zřízením, 

který má řadu podobných znaků jako politický systém v Sovětském svazu. 

Prostřednictvím postav autor prezentuje své názory na komunismus sovětského typu.  

Hlavní postavou knihy je mladý chemik, inţenýr Jordan. Dalšími postavami jsou 

komisaři, kteří ztělesňují hlavní představitele komunistického systému, dále např. 

profesor estetiky Charašon nebo Jordanův přitel Salasta. Ten má řadu společných rysů 

s autorem knihy Františkem Bolelouckým. Vede výzkumnou zemědělskou stanici, školu 

a zároveň mluví o výzkumu antagonismu ionů prvků (Bolelouckého disertační práce se 

jmenuje Antagonismus ionů vápenatého a hořečnatého v řepě cukrovce). 

V závěru knihy Boleloucký předkládá ústy Charašona svou vlastní utopickou vizi 

společnosti:  

„A proto Jordane, komunistický řád se vyžije, spíše nežli řády ostatních. Vyžije se, aniž 

by se vžil. Kolik je jeho tajných odpůrců. Marx nedomyslil do konce své učení. Měl 

velkolepé myšlenky o hmotě, ale nikoli o duchu.  

„Jordane, vidím novou společnost, vedenou individualitou vyspělých jedinců 

s potřebami duševními, v ní nebude zisků, strádání a bolestí hmotných, bude to život 

harmonických duší, ovládajících a formujících hmotu dle zásady účelnosti a dobra. K ní 

směřuje vývoj společnosti. Překročí kolektivistickou společnost a její zřízení. Rozdrtí ji 

a zláme žerď rudého praporu. Bude to společnost, zřízení a stát družstevní.“…  

 

                                                 
49

 KRÁLÍK, Ondřej. Ţidlochovické vinařství a pěstování meruněk. In: Židlochovice v letech zápasů a 

budování: sborník statí o historickém a kulturním vývoji jihomoravského města, s. 47. 
50

 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (SOkA Rajhrad), C 162, Archiv města 

Ţidlochovice, inv. č. 81C, Pamětní kniha města Ţidlochovic 1937 – 1942, s. 570. 

Byl to první literární spolek na Moravě (zaloţen 1912). Propagoval a rozvíjel českou kulturu, hájil zájmy 

českých spisovatelů. 

AUTOR NEUVEDEN. Moravské kolo spisovatelů. In: leporelo info [online]. [cit. 2016-01-29]. 

Dostupné z: https://leporelo.info/moravske-kolo-spisovatelu. 
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 DELTA, E. Komunistický stát. Ţidlochovice: časopis Lambl, 1928. 
52

 Důvod, proč tak učinil, se mi nepodařilo objasnit. 
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Krátká recenze knihy vyšla v Jižní Moravě:  

„Autor domýšlí marxistické doktríny, avšak člověk, stát v státě, svými ušlechtilými city 

i vášněmi rozbijí definice a nachází přece z kolektivní nivelizace a doktríny cesty od 

srdce k srdci.“
53

 

Přátelé ze Spolku dobročinných rejpalů údajně Bolelouckému kvůli této knize 

přezdívali „agrokomunista.“
54

 Boleloucký v knize myšlenky Karla Marxe neodsuzuje. 

Povaţuje je jen za nedokončené a také zneuţité sovětskými komisaři. V článku Dnešní 

hospodářská krize a Marx z roku 1933 je tento názor prohlouben. Boleloucký tvrdí, ţe 

současná hospodářská krize má v některých zemích takovou podobu, jakou předvídal ve 

svých dílech Marx, na jiné země se zase Marxovo učení uplatnit nedá. Oblastí ve které 

se podle něj Marxovy názory nedají vůbec uplatnit je zemědělství. V závěru článku 

dodává:  

„Na Marxe samotného nutno hledět jako na velkého vědátora a proroka lepší 

budoucnosti lidstva. Jako každý velký bojovník za svou myšlenku (Buddha, Kristus, 

Hus) měl velkou lásku k lidstvu. Je to již osud velkých mužů, že láska jejich se nese 

k těm malým a utlačovaným. Marx však na rozdíl od ostatních velikánů nenáviděl 

bohaté a mocné. To však mu na jeho velikosti ničeho neubírá. Musíme hleděti na něho 

s úctou, i když nejsme marxisty.“
55 

Za nedostatek Komunistického státu lze povaţovat fakt, ţe Boleloucký Rusko nebo 

Sovětský svaz nikdy nenavštívil a tamní prostředí tedy ani nemohl vykreslit dostatečně 

autenticky.  

Historický román Rektor Samuel (1932, př. č. 19) popisuje napjatou situaci na Dačicku 

před a po bitvě na Bílé hoře, v knize vystupuje řada historických postav jako Karel st. 

ze Ţerotína, majitel dačického panství Vilém Dubský z Třebomyslic a další.
56

 

Boleloucký velmi dobře zachytil náboţenské rozpory a stoupající nesnášenlivost mezi 

katolíky a protestanty. Příběh končí pobělohorskou konfiskací majetku odbojných 

moravských stavů a zbavení Samuela rektorství na dačické škole:  

                                                 
53

 AUTOR NEUVEDEN. E. Delta, „Komunistický stát“. Jižní Morava. 1933, 1(19), s. 3. 
54

 Mgr. Drahomíra Cyklová, narozena 6. 8. 1927, zaznamenáno 12. 8. 2017. 
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 BOLELOUCKÝ, František. Dnešní hospodářská krize a Marx. Jižní Morava. 1933, 1(7), s. 1. 
56

 BOLELOUCKÝ, František. Rektor Samuel: Historický román z okolí Dačic ze 17 st. Brno: Středisko, 

1932. 
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„Byla to nejtěžší chvíle života pro pana Viléma i Rektora. Ten těšil a dával naději. Pan 

Vilém sedával mlčenliv a zádumčivý. Když rektor z bible četl, naslouchal a chvílemi 

šeptal: » Dokonáno jest! «  

– Není, pane! Císař dopustil se zločinu a za ten přijde jednou odplata! – 

– Pan Vilém zatím tiše se modlil: - Všemohoucí, věčný pane Bože, smiluj se nad námi po 

tvém nás potrestání. Voláme k tobě ve jménu syna tvého milého, neopouštějž nás, stádce 

tvého souženého! –“
57

 

Recenzi knihy otiskl časopis Lambl: „I Bolelouckého »Rektor Samuel« je takový pokus 

[pokus o historický román], a nutno říci i bez zaujetí, že je to pokus veskrze zdařilý, 

který vzbudí jistě oprávněnou pozornost a odezvu. Hned na první pohled je patrno, že se 

autor důkladně orientoval a lehce zvládl obsažný historický materiál…. Jeho stručné 

pojetí látky dnešnímu čtenáři také vyhovuje líp, než rozvleklý Mistr Kampanus. 

Boleloucký se představuje jako rutinovaný vypravěč, jehož sklon k dialogu není na 

škodu rychlému spádu dějovému a nezatěžuje ani formální stránku, která je jasná 

a srozumitelná.“
58

 

V povídkové knize Moravské město (1934, př. č. 20) popsal podle svých zkušeností 

z Jaroměřic nad Rokytnou, Boskovic, Dačic a Ţidlochovic všední ţivot obyvatel malého 

moravského města.
59

 V řadě povídek vystupuje Mojmír Votava, Angličan s kořeny 

v Moravském městě. Během války slouţil jako kapitán ponorky. Po válce se rozhodl, ţe 

se přestěhuje do vlasti svého otce. Prostřednictvím Votavy poznává čtenář svérázné 

postavy Moravského města, jeho společenský, kulturní a politický ţivot. Boleloucký 

v knize také dobrosrdečně kritizuje maloměšťácké zvyky a morálku:  

„Slyš Pepíku, co praví ti tvůj dobrý kapitán: napřed jsem jim byl dacanem a kasařem. 

Teď jsem vlastencem a mecenášem. Podle hadrů a prachů posuzují člověka. Měli by si 

prase obléct do fraku a klanět se mu, na srdce a duši nemyslí. Podle toho mě 

neposuzují. Lid, Pepíku, je stádo, které potřebuje velkého vzdělání a zušlechtění. Nač ti 

to povídám. Skoro to nechápeš. Nalej mně řeckého vína a sobě také, vždyť jsme 

demokrati!“
60
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 BOLELOUCKÝ, František. Moravské město: hrst maloměstských historií. Ţidlochovice: Lambl, 1934.  
60

 BOLELOUCKÝ, František. Moravské město: hrst maloměstských historií, s. 10. 



21 

 

V knize se objevuje také přímá naráţka na Ţidlochovice:  

„Občané vlastenci! Pocit blahé spokojenosti dostaví se u vás, budete-li jísti pečivo 

z mouky Židlochovské jubilejní pšenice.“
61

 

Recenze na knihu byla uveřejněna v časopisu Volná myšlenka:  

„V Židlochovicích na Moravě vyšla tato drobná knížka novinářských poznámek 

a feuilletonistických postřehů ze života současného maloměsta. Je to živé. A to je na 

feuilletonu to hlavní. Je to místy málo zaostřené. To dělají poměry, - člověk píše, ale 

nemůže jaksi napsat všechno, co by chtěl. Pak to dělá nejistota, jak daleko se může »do 

toho jít«. To obojí se dá přemoci.“
62

  

V roce 1940 vydal František Boleloucký soukromým tiskem kníţku U babičky, ve které 

popisuje svou rodinu. V knize vyjádřil dobré vztahy se svými bratry a jejich rodinami, 

sám v ní vystupuje jako strýc Frantík: 

„Na prázdninách byl vždy prvý strýc Svatík [Svatopluk Boleloucký, bratr Františka]. 

Strýc Frantík přicházel na několik dní a vždy ho strýc Svatík vítal květnatou řečí: 

– Pane inženýre a doktore, jak vzácná je vaše návštěva v naší malé chaloupce. Vaše 

hlava nechť si odpočine v tichu domova a po dobu svého pobytu vyhažte z ní veškerou 

vědu i pavědu a vězte, že blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské! 

 –Strýc Frantík odpověděl podobně: – Děkuji vaší kantorské učenosti! Jak vidím, už jste 

se v domově našem uvelebil a místo mně ráčíte poskytnouti! Zato ať vaše mládež vás 

nezlobí a v učení trivia, reálií – nechť prospívá! –“
63

 

Pomocí postavy strýce Frantíka také zhodnotil svůj ţivotní úděl: 

„Strýc Frantík za mladých let jezdíval málo k babičce. Tak jak mu přibývalo let 

a starostí, objevoval se u babičky častěji. Přicházíval si odpočinout ode všech starostí 

a nabrat sil k novým životním válkám. Kdo na světě jde svou cestou, s tím to bývá zlé. 

Vede boj na všech frontách. Tak to bylo i se strýcem Františkem.”
64
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3 Účast v Obraně národa 

V roce 1938 byl Boleloucký jakoţto záloţní kapitán československé armády 

mobilizován a přidělen k materiální skupině velitelství armády Štefanik. Demobilizován 

byl dne 18. listopadu roku 1938 (př. č. 21).
65

 

3.1 Vznik buňky Obrany národa v Ţidlochovicích 

Po okupaci českých zemí v březnu 1939 se okamţitě začala formovat celá řada 

odbojových organizací. Jednou z nich byla Obrana národa, jejíţ základ byl v Brně 

poloţen dne 19. března 1939 schůzkou generála Josefa Bílého, gen. Sergěje Ingra a gen. 

Sergěje Vojcechovského. Organizace byla převáţně vojenského rázu, po zrušení 

československé armády velká část vojáků odešla pracovat jako úředníci, a úřednictvo se 

tedy stalo nejsilnější sociální skupinou této organizace. Významnou část tvořili také 

lékaři, policisté ad.
66

 Organizace byla napojena na západní emigraci. Jejím cílem byla 

příprava celonárodního povstání, činnost spočívala ve vynášení zbraní z brněnské 

Zbrojovky, vydávání ilegálních tiskovin, zpravodajské činnosti ad. Během listopadu 

1939 začala a aţ do jara 1940 pokračovala vlna zatýkání členů Obrany národa. 

Organizace sice nebyla úplně zničena, ale její struktura byla těţce narušena a činnost 

zkomplikována. Ztráty znovu narostly po druhém stanném právu, zbytky odbojové sítě 

byly ale gestapem zlikvidovány aţ v druhé půlce roku 1943, celonárodního povstání, 

které vypuklo aţ na konci války, se nakonec zúčastnily jen zbytky této odbojové 

organizace.
67

 

Organizovaný odboj v Ţidlochovicích vznikl, podobně jako v jiných městech v okolí,
68

 

na základě středisek předvojenské branné výchovy a Národních střeleckých gard. 

Středisko branné výchovy bylo zrušeno pod tlakem nacistického Německa během zimy 

1939, Národní střelecké gardy (známé téţ jako Národní gardy) aţ po okupaci v březnu 

1939.
69
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Poslední likvidační schůzky se však často staly podnětem pro vznik neoficiálních 

branných sloţek. Dne 17. února roku 1939 v Ţidlochovicích uspořádal likvidační 

schůzku štábní kapitán Karel Jansa z Hodonína, během ní zde vznikl zárodek pozdější 

buňky Obrany národa.  Na této schůzi František Boleloucký vystupoval velmi aktivně 

a v nové organizaci se stal významným členem.
70

 Buňka navázala spojení někdy 

v období po květnu 1939 s velením organizace Obrana národa a Ţidlochovice pak 

spadaly pod Krajské velitelství Obrany národa Brno - venkov.
71

 Místní buňka také úzce 

spolupracovala s odbojovou organizací Hnutí za svobodu.
72

 

3.2 Členové Obrany národa v Ţidlochovicích 

Vedle Františka Bolelouckého byli známými členy odboje v Ţidlochovicích také 

Blahoslav Čermák, František Čermák, Josef Jakob, František Herclík a Josef Mrkvica 

(př. č. 22).  

Ing. Blahoslav Čermák se narodil dne 21. března roku 1896. Jeho otcem byl 

ţidlochovický právník a jeden z nejvýznamnějších představitelů českého národního 

hnutí v rámci Ţidlochovic JUDr. Jan Čermák. Blahoslav Čermák studoval na gymnáziu 

v Boskovicích. Během první světové války byl dvakrát těţce raněn a prodělal několik 

nemocí, následky si nesl po celý ţivot. Po návratu z 1. světové války se podílel na 

obsazování vzbouřených německých provincií na jiţní Moravě a na bojích o jiţní 

Slovensko. Vystudoval Vysokou školu zemědělsko-lesnickou v Brně, poté se stal 

správcem ţabčického školního statku Vysoké školy zemědělsko-lesnické. Statek převzal 

v době úpadku, usilovnou prací jej ale přivedl k rozkvětu. V letech 1937-1938 se podílel 

na branné výchově mládeţe a na opevňovacích pracích na jiţní Moravě. Těsně před 

okupací pohraničí se mu podařilo evakuovat z Pohořelic Ústav pro válečné invalidy. Za 

to byl oceněn ministerstvem sociální péče. Jeho velké vojenské zkušenosti jej 
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předurčovali k vedoucím pozicím v rámci regionální Obrany národa. Členem velitelství 

Obrany národa pro ţidlochovický okres se stal v srpnu roku 1939 (př. č. 23).
73

 

Dobře jej vystihuje následující úryvek ze zápisu poválečné schůze Sdruţení bratří 

dobrovolců z let 1918-1919, jehoţ byl členem:  

„Předvídal strašné utrpení našeho lidu za vlády nacistů, jako by věděl, že Němci se 

před hranicemi okleštěné republiky nezastaví, udílel informace a pokyny, jak budeme 

postupovat v podzemí, když veřejná činnost nebude možná. Každému stiskl ruku. Byl to 

dobrý bratr a kamarád.“
74

 

JUDr. František Čermák se narodil dne 4. listopadu 1894 v rodině hostinského 

v Rozaříně u Brna. V letech 1907-1915 studoval na klasickém gymnáziu v Legionářské 

ulici v Brně. Po první světové válce vystudoval právnickou fakultu v Praze a v roce 

1921 byl promován na doktora. Jako koncipient poté působil v Ţidlochovicích, Zlíně, 

Přerově a Brně. V roce 1928 se vrátil do Ţidlochovic a v roce 1929 si v domě č. p. 28 na 

náměstí Míru zaloţil vlastní advokátní kancelář. V armádě dosáhl hodnosti záloţního 

kapitána. S Blahoslavem Čermákem příbuzný nebyl.
75

 

Josef Jakob se narodil dne 15. prosince roku 1903 v Otnicích, kde byl jeho otec Hynek 

řídícím učitelem. Studoval obecnou školu v Otnicích, poté měšťanskou školu v Brně. Po 

ukončení měšťanky byl přijat na učitelský ústav v Brně. Asi měsíc před maturitou se 

pohádal s profesorem hudby a na protest z ústavu vystoupil. Nastoupil vojenskou sluţbu 

a nakonec dosáhl hodnosti kapitána v záloze. Nějakou dobu studoval na konzervatoři, 

v roce 1929 ale po naléhání otce sloţil učitelskou zkoušku. Nejdříve učil v Bořeticích, 

poté v roce 1934 začal působit v Ţidlochovicích. Byl skvělým hudebníkem, výpomocně 

hrával na flétnu i v Národním divadle v Brně (př. č. 24).
76

   

František Herclík se narodil dne 7. února 1894 v Bohuslavicích u Kyjova. Studoval na 

tamním gymnáziu a poté na hospodářské škole v Přerově, kde také v roce 1915 

maturoval. Po maturitě studoval ještě dva semestry na hospodářské akademii v Táboře. 
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Po první světové válce se rozhodl v armádě zůstat a postupně se dok roku 1935 v rámci 

dělostřelectva vypracoval aţ na hodnost majora. Po okupaci v březnu 1939 a zrušení 

Československé armády byl přidělen do Ţidlochovic jako úředník zásobovacího 

oddělení Okresního úřadu.
77

  

Josef Mrkvica se narodil dne 25. února 1914 ve Velkých Němčicích do rodiny domkaře. 

Jako jeden z deseti dětí si musel sám vydělávat na studium. Studoval na gymnáziu 

v Hustopečích, kde v roce 1936 maturoval. Poté absolvoval vojenskou akademii 

v Hranicích na Moravě. V roce 1938 byl jmenován poručíkem dělostřelectva. Po 

okupaci v březnu 1939 a zrušení československé armády byl přidělen do Ţidlochovic 

jako úředník zásobovacího oddělení Okresního úřadu. Byl velmi populární díky svému 

působení v Sokole.
78

 

Štěpánka Mrkvicová, neteř Josefa Mrkvicy, vzpomíná na svého strýce:  

„Mockrát ho varovali, aby toho nechal, že jeho spolužáci z akademie jsou v civilu 

a jsou na tom dobře, ale on říkal: Já jsem sloužil a přísahal Benešovi a tomu já budu 

věrný až do smrti, já nezradím.“
79

 

Podobnou motivaci pro vstup do odboje měl i Blahoslav Čermák:  

„Neuhýbal nebezpečí: Někdo to přece musí dělat a obětovat se, říkal.“
80

 

V Obraně národa působil i ţidlochovický občan Rudolf Vlk. Byl traťmistrem. 

Nepracoval ale v ţidlochovické buňce, nýbrţ v její ţelezniční skupině. Byl také členem 

komunistické strany.
81

 

Je velmi pravděpodobné, ţe Boleloucký znal členy pozdějšího odboje jiţ v období první 

republiky. Blahoslava Čermáka musel znát díky spolupráci mezi hospodářskou školou 
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v Ţidlochovicích a ţabčickým velkostatkem. Eva Surmanová vzpomíná, ţe je František 

Čermák a František Boleloucký navštěvovali.
82

 

3.3 Činnost a zánik regionální Obrany národa 

Funkce Františka Bolelouckého v odboji není úplně jasná. Zřejmě byl okresním 

velitelem, některé publikace jej ale uvádí jako řadového člena a za vůdce odboje 

povaţují Blahoslava Čermáka. Skutečnost, ţe František Boleloucký byl později zatčen 

jako první z ţidlochovické skupiny, odkazuje spíše na variantu okresního velitele, 

gestapo často zatýkalo nejdříve vedoucí členy. Podle historiků Františka Vaška 

a Zdeňka Štěpána existuje další verze. Obrana národa byla organizována do krajů 

a v rámci kraje Brno-venkov byla členěna do šesti okresů. V čele ţidlochovického 

odbojového okresu stál František Boleloucký a v čele souběţné organizace 

ţidlochovického soudního okresu stál Blahoslav Čermák.
83

 V roce 1940 ze strachu před 

zatčením gestapem odeslal František Boleloucký svou dceru Drahomíru do Boskovic 

k příbuzným své manţelky.
84

 

Činnost ţidlochovické Obrany národa probíhala standardně jako na mnoha místech 

protektorátu. Šlo o vyčkávání na příhodnou situaci pro vypuknutí celonárodního 

povstání. Kaţdá skupina si měla najít důvěryhodné lidi, ozbrojit je a chystat sabotáţe. 

Ţidlochovická skupina se scházela v hospodářské škole. Občas do Ţidlochovic přijíţděl 

na porady některý z důstojníků velení Obrany národa.
85

 

Blahoslav Čermák vypracoval plán pro postavení vojenského oddílu v jiţní části 

ţidlochovického okresu pro případné celonárodní povstání. Rozsáhlou odbojovou 

činnost organizoval také v ţabčickém velkostatku. Zde sabotoval zásobovací předpisy 

a z ušetřených zásob podporoval osoby účastnící se ilegálního hnutí. Spolu s Věrou 

Flodrovou, úřednicí velkostatku a Karlem Janíčkem, adjunktem, připravoval ilegální 

letáky.
86

 Do odbojové činnosti v rámci Obrany národa se ze zaměstnanců statku zapojili 

také Rudolf Gregor (př. č. 25) a Jan Chlívený (př. č. 26).
87
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Utajování celé organizace nebylo jednoduché. Ortsleiter
88

 Rudolf Hannak  velmi 

pečlivě sledoval protinacistické nálady obyvatelstva. Do Ţidlochovic byl také dosazen 

jako Regierungskommissar
89

 radikální nacista Viktor Jeschek.
90

 Bydlel vedle domu 

Krátkých, takto na něj vzpomíná Eva Surmanová, rozená Krátká:  

 „Jednou přišel na tátu, že jestli mu to naše víno bude růst přes plot, tak s námi zatočí 

a ptal se ho, jestli mu nestačí, že maminka byla zavřená
91

, a to nebylo jediné, byl to 

velice nepříjemný člověk.”
92

 

František Čermák měl na starost zbraně a také je na několika místech v ţidlochovickém 

okresu ukryl. Zbraní ale bylo k dispozici málo. Jejich původ není známý.
93

 Část jich 

shromáţdil a ze svých úspor zaplatil Blahoslav Čermák.
94

 Do uschovávání zbraní se 

zapojil i Josef Jakob a František Herclík.
95

 Synovec Františka Herclíka Milan Milner 

vypověděl, ţe mu pomáhal zbraně ukrýt. Kdyţ je později potřebovali, nemohli je najít, 

protoţe si správně nezapamatovali místo, kde se úkryt nacházel.
96

 

Karel Jansa poloţil základy Obrany národa nejen v Ţidlochovicích, ale současně vyvíjel 

podobnou činnost i v jejich  širším okolí. V Rajhradě vznikla odbojová skupina kolem 

spolumajitele továrny na klobouky a sokolského pracovníka Cyrila Vafka (př. č. 27). 

Ten vystupoval od počátku velmi radikálně. Snaţil se prosadit okamţitý ozbrojený 

odpor proti okupantům. To většina členů odmítla., Odboj se šířil dále např. do Bratčic 

a Syrovic. Skupina byla v kontaktu s Obranou národa v nedalekých Ţidlochovicích. 

Kromě Vafka se v Rajhradu do odboje zapojili také Zdeněk Daněk (př. č. 28), Bohumil 

Cetl (př. č. 29) a Helena Toulová (rozená Bednářová, př. č. 30) a další. Sporné je 

zapojení manţelky Cyrila Vafka Jany Vafkové (rozené Samstágové, př. č. 31).
97
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Podobná situace nastala ve vzdálenějších Kloboukách u Brna. Kloboucká Obrana 

národa byla provázana se sokolskou odbojovou organizací Jindra. Kloboucký učitel 

Ludvík Wolf (př. č. 32) v srpnu 1940 rozšířil odbojovou síť do okolních vesnic 

(Šakvice, Velké Pavlovice, Velké Hostěrádky, Morkůvky, Brumovice). Do Kloboucké 

odbojové skupiny se dále zapojili např. učitelé František Pacák (př. č. 33), Jaroslav Kux 

(př. č. 34), Pavel Krupička (př. č. 35) a úředníci Josef Richter, Otakar Nedbal, Alfons 

Kavalec (př. č. 36) a Jan Škrha (př. č. 37).
98

 

Obrana národa byla v Kloboukách u Brna zřejmě rozdělena do dvou organizací: civilní 

a vojenské. Nasvědčuje tomu fragment z pozdějšího výslechu Alfonse Kavalce: 

„Kuxem jsem byl vybrán jako zpravodajec či spojka, také mi řekl, že patří k tajné 

organizaci, a že kromě toho existuje tajná vojenská organizace, o kterou se nestará. 

Více jsem od Kuxe o vojenské organizaci neslyšel a také neznám nikoho, kdo by k ní 

patřil.“
99

 

Výslech poskytuje také informace o způsobu konspirace v odbojové skupině: 

„Při další příležitosti na ulici mi Kux dal bílý kalendář jednoduchého formátu, na 

kterém byly vytištěny měsíce roku. Tento kalendář jsem po uplynutí roku 1941 spálil. 

Kux mi řekl, že kalendář budu potřebovat při mých jím nařízených cestách jako 

poznávací znamení. Instrukce zněly, každé jméno svatého, které připadá na první den 

v týdnu, platí pro celý týden jako heslo a poznávací znamení mezi členy organizace.“
100

 

Alfons Kavalec také sestavil pro Jaroslava Kuxe seznam osob s přátelskými vztahy 

k okupantům.
101

 

Spojení Ţidlochovic s Klobouky nejdříve zprostředkoval František Boleloucký, později 

jej nahradil Josef Jakob. Mezi Klobouky a Rajhradem zajišťovala spojení sociální 

pracovnice Ludmila Kučerová.
102
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Součinnost odbojových skupin v Ţidlochovicích, v Rajhradě a Kloboukách u Brna se 

postupně rozšiřovala.  V srpnu 1941 získal Jaroslav Kux pro odbojovou činnost ředitele 

měšťanské školy v Rajhradě Jana Peškaře (př. č. 38). Peškařova manţelka později 

vypověděla:  

 „Dlouho se v pokoji bavili. Domnívala jsem se, že je to nějaký zájemce o obrazy. Když 

odešel, tázala jsem se, kdo to byl. Odpověděl, že nějaký učitel z Klobouk. Na otázku co 

chtěl, odpověděl manžel po chvilce odmlčení. Přišel s výzvou, abych vstoupil do 

organizace, kde se pracuje proti Němcům.“
103

  

Peškař poté začal rozšiřovat odbojovou síť do okolních obcí např. Opatovic 

a Sobotovic. Vznikla tak spojnice Klobouky-Ţidlochovice-Rajhrad.
104

  

Uţ v říjnu 1938 nastaly také velké potíţe pro ţidlochovickou hospodářskou školu. Do 

její budovy na Tyršově ulici č. 400 se nastěhoval okresní úřad. Hospodářské škole zbylo 

jen několik místností. Ředitelství se snaţilo o přesunutí úřadu do jiné budovy. 

Nepomohla však ani intervence ministerstva zemědělství.
105

 

Němci se velmi snaţili zlikvidovat českou správu Ţidlochovic. Svého dosáhli zrušením 

českého gymnázia a přesunutím Okresního úřadu do Klobouk u Brna dne 1. března roku 

1941. Tam také přešli František Herclík a Josef Mrkvica. To sice oslabilo odboj 

v Ţidlochovicích, na druhou stranu to mohlo vést k lepší výměně informací mezi oběma 

odbojovými buňkami.  

Hospodářská škola se tedy mohla vrátit do prostor zabraných okresním úřadem 

v budově na Tyršově ulici. Brzy ale byla opět vykázána, protoţe její budova byla 

vyuţita jako ubytovna pro ţáky německé hlavní školy (Hauptschule). Hospodářská 

škola se přesunula do budovy bývalého sirotčince, jehoţ budova byla ale naprosto 

nevyhovující jejím potřebám. Rodina Františka Bolelouckého se v té době nuceně 
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přestěhovala z bytu, který měla v hospodářské škole, do domu č. 551 v Dvořákově ulici 

(př. č. 39). Stěhování proběhlo dne 1. srpna roku 1941.
106

  

První hromadné zatýkání v Ţidlochovicích, v květnu roku 1941, se netýkalo Obrany 

národa, okupační orgány se rozhodly ukázat svou moc, a tak zatkly několik 

ţidlochovických ţivnostníků. Mezi zatčenými byl i otec Evy Surmanové, majitel 

sodovkárny Václav Krátký:  

„Zavřeli je a zmlátili je. Táta se vrátil bez předních zubů, ale za šest týdnů je pustili, 

protože na ně nic neměli.”
107

 

Prvním zatčeným členem ţidlochovické Obrany národa byl dne 30. září roku 1941 Josef 

Jakob. Jeho zatčení ale nesouviselo s odbojovou činností, údajně řádně nepozdravil 

Viktora Jeschka. Gestapo ho označilo za člena odbojové skupiny. Jakob ale všechno 

popřel, Dne 1. prosince roku 1941 jej pustili. Po návratu byl přeloţen do školy 

ve Velkých Němčicích a učitelský plat mu byl o polovinu sníţen.
108

 

Regionální Obrana národa byla poprvé narušena dne 18. února roku 1942, kdy gestapo 

zatklo člena odboje v Kloboukách, zaměstnance okresního úřadu Otakara Nedbala. Dne 

6. března byl zatčen František Herclík. Dne 10. března ho následovali další kloboučtí 

odbojáři Jaroslav Kux, František Pacák a Ludvík Wolf.  Dne 11. března byl zatčen Josef 

Mrkvica a další odbojáři v Kloboukách. Zbytek kloboucké organizace byl zatčen během 

jara.
109

 Štěpánka Mrkvicová, neteř Josefa Mrkvicy, vzpomíná na okamţiky před 

zatčením svého strýce:  

„Tatínek mi vždycky říkával, že když tady byl naposledy, bylo vidět, jak se s tou chatou 

loučí, chodil, prohlížel si to tady a pořád říkal: Brácho, nepleť se do politiky, politika 

byla, je a bude špinavá. Tady odsud odjel a potom ho zatkli. Už tenkrát věděl, že je 

někdo zradil.”
110

 

Dne 13. dubna roku 1942 byl do Brna gestapem předvolán František Boleloucký. 

Během 14. dubna gestapo vtrhlo do jeho domu a odneslo z něj radiový přijímač, téhoţ 

dne byli zatčeni Blahoslav Čermák a rajhradský člen Obrany národa Jan Peškař. Zatčení 
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Blahoslava Čermáka muselo gestapo provést lstí, tušil totiţ, ţe můţe přijít zatčení 

a nosil u sebe zbraň. Příslušníci gestapa, kteří ho přijeli zatknout do Ţabčic, se vydávali 

za hospodářské odborníky. Čermák jim řadu věcí vysvětlil a zavedl je do bytu, tam jej 

ale gestapo odzbrojilo. Zatčen byl také Rudolf Gregor, gestapo u něj při domovní 

prohlídce našlo pistoli. Současně byli zatýkáni rajhradští odbojáři. Největší práci mělo 

gestapo se zatčením Cyrila Vafka. Tomu se podařilo přejít do úplné ilegality, ukrýval se 

ve Vémyslicích u své rodiny, v Pardubicích a nakonec v lesním úkrytu u Vémyslic. Dne 

13. června 1942 byl ale nakonec odhalen a gestapem zatčen.
111

  

Dne 8. května gestapo pokračovalo zatčením správce pojišťovny Antonínem Šrolem, 

Františkem Čermákem a Josefem Jakobem. Josefa Jakoba doma nezastihli, narazili na 

něj kousek od Nosislavi na silnici v Háku, kdyţ se vracel na kole ze školy ve Velkých 

Němčicích.
112

  

Všichni zatčení byli odvezeni do Brna a uvězněni v Kounicových kolejích. Šrol byl po 

týdnu propuštěn, protoţe všichni členové skupiny vypověděli, ţe Šrol členem odboje 

nebyl. Jeho spořitelna ale vyplácela peníze rodinám několika ţidlochovických občanů, 

kteří utekli do zahraničí a přidali se k československé armádě v Británii 

a k de Gaulovým jednotkám.
113

 

V celách Kounicových kolejí zůstala na stěnách vyrytá jména tří členů původní 

ţidlochovické skupiny Obrany národa: v bloku A v cele číslo 41 byl vězněn major 

František Herclík, v bloku A v cele číslo 91 je dvakrát uveden Josef Jakob a v bloku 

A v cele číslo 94 byl vězněn JUDr. František Čermák.
114

 Spoluvězněm Františka 

Bolelouckého byl zřejmě obuvník z Uherského Brodu Josef Kočica.
115

 

Všichni zatčení byli podrobeni mučení při tvrdých výsleších. Podrobné záznamy o tom 

se nedochovaly, obecně lze ale říci, ţe typické mučení brněnského gestapa byla 

tzv. Stalinova houpačka. Zatčenému spoutanému do kozelce byla při něm vloţena mezi 
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ruce a nohy hůl. Poté byl zavěšen mezi dva stoly, rozhoupán a bit.
116

 Podle poválečné 

výpovědi Markéty Boleloucké měli s jejím manţelem brutálně zacházet zaměstnanci 

gestapa Kerner a Zimmermann.
117

  

Sám František Boleloucký během tvrdých výslechů ţádného dalšího odbojáře 

neprozradil. Se svými spoluvězni se dokonce dělil o jídlo.
118

 

Po atentátu na Reinharda Heydricha během tzv. druhého stanného práva začalo 

hromadné popravování osob, které byly zapojeny do jakékoliv činnosti proti nacistům. 

Jakmile k atentátu došlo, gestapo okamţitě přestalo Františka Bolelouckého vyslýchat. 

Ţádné přiznání či informace jiţ nepotřebovalo. Ještě před popravou se mu podařilo 

propašovat rodině rukávy z vězeňského kabátu
119

, na kterém jsou uvedena jména 

a krátký text, který není úplně srozumitelný (př. č. 40).
120

 

Na jednom z nich je tento text: 

Berlín 
7
/2 42 Hrach přebíral, abych ho nejedl, tak to je prý [?] setý hrách 

7
/2 CI – 360/E III 670 (672) = práce se strojkem = 100 denně (pense 144) 

         B/3
121

 

Na druhém z nich je tento text: 

„Kachlík“ dotazu jeho strýce „Tomanovu“ cukrárn[?] z Breslau 

   Brno – Nám. svobody 

učitel Urbánek Tvrdonice u Lanţhota c=křídlo 

sklárny Breslau Marek bývalý hostinský v sokolovně ve Val. Meziříčí. 

Byl v Am. Hodný   Napajedla – Podskalí 

Jan Servus    Prostějov
122
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Z ţidlochovické skupiny Obrany národa byl dne 9. června roku 1942 popraven Josef 

Mrkvica spolu s klobouckým Jaroslavem Kuxem a Otakarem Nedbalem. František 

Pacák a Ludvík Wolf byli zastřeleni dne 11. června. Dne 14. června následovala 

poprava Jana Peškaře, dne 19. června potom Josefa Richtera. 

V neděli dne 21. června roku 1942 byli v budově dnešní Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně (př. č. 41) souzeni František Boleloucký, František Čermák a Josef 

Jakob. Za rušení veřejného pořádku a přípravu zrady byli odsouzeni stanným soudem 

k smrti a ztrátě majetku. V rozsudku jsou zaznamenána jména příslušníků brněnského 

gestapa přítomných u soudu: Ebert, Enderl, a Hofer (př. č. 42).
123

 Rozsudek byl 

neodvolatelný a byl vykonán ještě téhoţ dne na Kounicových kolejích (př. č. 43, 44, 

45). Popravu zastřelením vykonal stráţní prapor SS Böhmen und Mähren (př. č. 46). 

V 13:58 byl popraven František Čermák, v 14:02 František Boleloucký a v 14:04 Josef 

Jakob.
124

 Oznámení o popravě bylo uveřejněno v novinách Moravská orlice (př. č. 

47).
125

 

Dne 22. června byl popraven kloboucký úředník Jan Škrha, dne 23. června 

i ţidlochovičtí odbojáři Blahoslav Čermák a František Herclík.
126

 

Toto vypověděl o popravě svého strýce Milan Milner: 

Když byl František Herclík popravován, Němci si ještě neváhali říct rodině o úplatek, 

který by popravě zamezil. Dokonce částku zvyšovali, až potom rodina zjistila, že strýc 
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byl už tou dobou mrtvý. Zastřelen byl přímo u stanného soudu. Ten se skládal ze dvou 

příslušníků gestapa a jednoho profesionálního soudce. Sotva byl strýc vyveden ze 

soudní místnosti v právnické fakultě v Brně, gestapák ho zastřelil přímo v útrobách 

budovy. Nejspíše naštval porotu svou odhodlaností.
127

  

Rajhradský Cyril Vafek se po krutých výsleších rozhodl dne 29. června ukončit svůj 

ţivot skokem z druhého patra budovy dnešní Právnické fakulty v Brně. Stačil ještě 

vykřiknout: „Za Československou republiku!“ Téhoţ dne byl zatčen Bohumil Cetl. Byl 

převezen do Osvětimi, kde dne 17. února roku 1943 zemřel. Dne 1. července roku 1942 

byli popraveni Zdeněk Daněk, Jana Vafková a Helena Toulová.
128

 Rudolf Gregor ze 

Ţabčic byl popraven na Pankráci dne 14. listopadu roku 1944. To byl definitivní konec 

Obrany národa v regionu. 

Pevný charakter odbojářů zachránil zřejmě před popravou další osoby, účastnící se 

ilegální činnosti. Příkladem je Jan Peškař, který na sebe pravděpodobně vzal vinu 

Ludmily Kučerové, spojky mezi ním a odbojáři v Kloboukách u Brna, která nebyla 

zatčena. Vyšetřoval gestapa Franz Kerner, který ho zatkl, řekl jeho manţelce Ludmile 

Peškařové:  

„Váš pan manžel byl nenápadná spojka mezi odbojem sokolským a vojenským. Kdyby 

byl k nám upřímný a všechno nám řekl, mohl tu být do dneška. Bohužel, neměl k nám 

důvěru a vzal s sebou do hrobu všecko tajemství.“
129

  

Po likvidaci Obrany národa přišla řada na ţidlochovické občany, podezřelé ze spojení 

s Obranou národa. Matka Evy Surmanové Marta Krátká byla dne 29. září zatčena spolu 

s Albertem Domesem, který údajně tvrdil, ţe jsou společně členy odbojové skupiny 

navázané na Obranu národa, coţ nebyla pravda. Byla uvězněna ve Vratislavi a trvalo 

několik měsíců, neţ se mohla vrátit zpět do Ţidlochovic.
130

 

Po 21. červnu roku 1942 následovalo zabavení majetku Františka Bolelouckého (př. č. 

48 a 49). Gestapo vtrhlo do jeho domu a vzalo jeho oblečení, knihy a některé cennosti. 
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Nábytek nezabavili, protoţe patřil jeho manţelce.
131

 Drahomíra Cyklová vzpomíná, ţe 

se gestapo pokusilo zabavit také obraz Dalmácie, který jí její otec daroval k desátým 

narozeninám. Na obraze však naštěstí bylo ze zadní strany napsané věnování.
132

 

Markéta Boleloucká se pak někdy v období po jeho smrti a dubnem 1943 odstěhovala 

do Boskovic (př. č. 50).
133

 

Po druhé světové válce napsala jistá Anna Lattenbergová-Hloţková z Otnic báseň 

věnovanou Josefu Jakobovi, jednomu z členů ţidlochovického odboje: 

Víme, kdo byl Josef Jakob 

Pro vlast tvoje srdce hřálo 

a pro ni se v oběť dalo, 

žal dotkl se nitra rodiny,  

též všech kdož tebe znal 

z otnické dědiny. 

V Kounicových kolejích  

nacistů hučel pustý smích 

a před hlavní pušek hlas tvůj zní: 

„Bůh ztrestá tento váš hřích!” 

A dnes? Čechů hlas totéž hřmí! 

Dnes, kdy vrahů dav mizí, 

zůstává vzpomínka ryzí 

nejlepších přátel z mladých dob. 

Láska k tobě nevymizí. 

Víme, kdo byl - Josef Jakob.
134

 

Tato báseň je ukázkou, jak se lidé v období krátce po skončení druhé světové války 

vyrovnávali se ztrátou svých blízkých. 
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Dne 16. února roku 1946 byl František Boleloucký vyznamenán Československým 

válečným kříţem 1939 in memoriam.
135

 

Dne 19. února roku 1946 schválil místní národní výbor umístění pamětní desky na 

ţidlochovickém hřbitově. Na desce jsou jména popravených členů ţidlochovické 

Obrany národa a Rudolfa Vlka (př. č. 51).
136

 Památník Josefa Mrkvicy je umístěn ve 

Velkých Němčicích (př. č. 52), památník Františka Herclíka v Bohuslavicích u Kyjova 

(př. č. 53). 

Dne 28. května roku 1946 profesorský sbor Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně 

rozhodl o udělení čestné hodnosti doktora technických věd in memoriam (RTDr in 

memoriam) Františku Bolelouckému. Dne 26. října toho roku převzala Markéta 

Boleloucká na tryzně k uctění památky padlých zaměstnanců i absolventů této školy 

čestný diplom. Současně byla v hlavní budově školy odhalena pamětní deska se jménem 

Františka Bolelouckého (př. č. 54 a 55).
137

 

Dne 22. června roku 1947 byla v budově Zemské odborné hospodářské školy umístěna 

pamětní deska Františku Bolelouckému (př. č. 56 a 57). Po jejím slavnostním odhalení 

následovala výstava literárních děl a odborných prací Františka Bolelouckého. Pietní 

slavnost navštívil velký počet lidí z okolí.
138

 

František Boleloucký je uveden spolu se svou manţelkou Markétou Bolelouckou a Ing. 

Josefem Cyklem (manţel Drahomíry Cyklové rozené Boleloucké) na jednom z hrobů na 

Ústředním hřbitově v Brně (př. č. 58). Markéta Boleloucká po popravě zaplatila gestapu 

za urnu s ostatky svého manţela. Jestli v ní skutečně jsou, však není jisté.
139

 

3.4 Moţné příčiny odhalení odbojové organizace 

Dodnes není jasné, jak se gestapu podařilo rozkrýt odbojovou síť v regionu.  
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V době po zatčení Františka Bolelouckého a ostatních odbojářů byl z jejich udání 

podezříván jugoslávský (srbský) válečný zajatec Dobroslav Lupuljev (př. č. 59). Po 

tom, co se mu podařilo uniknout ze zajateckého tábora u Vídně a dostat se na Moravu, 

pro něj Obrana národa zajistila úkryt u několika sedláků na Kloboucku.
140

   

Josef Mrkvica mu také vydal falešný průkaz totoţnosti. Lupuljev získal určité povědomí 

o struktuře regionálního odboje. Zatčen měl být dne 11. března roku 1942. Gestapo 

vpadlo domu Paţebřuchových ve Velkých Hostěrádkách, kde se Lupuljev měl ukrývat. 

Náhodou však byl zrovna u sousedů v domě Ferdinanda Ţandy (př. č. 60). 

Sedmnáctileté Jindřišce Paţebřuchové (př. č. 61) se během prohlídky podařilo utéct a 

běţela varovat Lupujleva. Ten díky ní získal asi čtyřhodinový náskok. Pomocí několika 

dalších odbojářů se mu podařilo dostat se na Slovensko, kde přečkal aţ do příchodu 

Rudé armády.
141

 

Alfons Kavalec, Tomáš Paţebřuch (př. č. 62), jeho syn Dobromil Paţebřuch (př. č. 63) a 

Ferdinand Ţanda, kteří organizovali ukrývání Lupuljeva byli na rozdíl od ostatních 

odbojářů souzeni v Berlíně. Alfons Kavalec byl popraven dne 20. října roku 1942 ve 

věznici Plötzensee.
142

 Tomáš Paţebřuch byl odsouzen k dvanácti letům těţké káznice 

v Briegennu (zemřel vysílením dne 31. prosince roku 1943), Dobromil Paţebřuch k pěti 

letům v Gollnowě (válku přeţil) a Ferdinand Ţanda k osmi letům v Kasselu (zemřel 

vysílením dne 5. května roku 1944)
143

 

Lupuljev se po válce vrátil do Velkých Hostěřádek a na návsi nechal postavit památník 

obětem války. Pod seznamem osob, zatčených a popravených (z ţidlochovických byli 

uvedeni Josef Mrkvica, František Herclík a František Čermák, př. č. 64) v souvislosti 

regionální Obranou národa, byl vytesán nápis:  

„Těm, kteří z bratrské lásky obětovali svůj život za svobodu národa, na věčnou památku 

věnuje Lupuljev.“
144
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Existuje i výpověď přímého svědka tehdejších událostí (sedláka Dobromila Paţebřucha 

z Velkých Hostěrádek), která popírá, ţe by se Lupuljev podílel na odhalení odbojové 

skupiny: 

„Ne konfident nebyl. Takové nezkrotné rapl, divoch, to ano. Ale jinak… Měl 24 roků, 

byl velký Titovec, měl důstojnickou vojenskou knížku. Tenkrát ho Kavalec velice 

důkladně vyslýchal. Přísahal, že není konfident. Kdyby jím opravdu byl jenom proto, 

aby nás vyprovokoval, tak by se neskrýval tři čtvrtě roku na půdě.“
145

 

Další z osob podezřelých ze zrady skupiny byl MUDr. Hynek Světlík (př. č. 65), 

organizátor dobrovolných hasičů v Ţidlochovicích. Měl spory s Františkem Čermákem 

a také s ním v letech 1939 aţ 1941 vedl civilní soud. Během války přijal zřejmě 

z důvodu hrozby zatčení gestapem německé občanství. Po konci války, kterého se 

nedoţil, jej valná hromada hasičské ţupy v Ţidlochovicích prohlásila za zrádce a 

udavače. Světlík byl ale také velkým vlastencem a není jisté, zdali měl vůbec informace 

o ţidlochovickém odboji.
146

 

Stopy ale vedou také do Rajhradu k učiteli Janu Bučkovi. Ten byl zapojen do Obrany 

národa.  Měl vyfotografovat některé tajné dokumenty, a k jejich kopiím se poté dostalo 

gestapo.
147

 

Je ale také moţné, ţe gestapo získalo povědomí o struktuře odbojové sítě uţ zatčením 

Karla Jansy nebo klobouckých odbojářů. Obecně lze říci, ţe konspirace v Obraně 

národa nebyla na příliš dobré úrovni. 
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Závěr 

František Boleloucký se narodil 6. ledna 1896 v Lovčičkách. Během 46 let svého ţivota 

dokázal, ţe byl mimořádnou osobností. Skutečnost, ţe brzy ztratil otce a se svými bratry 

si během studií musel vypomáhat, byla moţná základem pro jeho budoucí vztah ke 

spoluobčanům. Jiţ za svého tříletého působení v Dačicích se velkou měrou podílel na 

rozvoji místního zemědělství a to jako ředitel Zemské odborné hospodářské školy, 

kterým se stal v 28 letech, ale také jako předseda melioračního spolku, jednatel 

hospodářsko-lesnického spolku a předseda zemědělského druţstva. 

Avšak největšího věhlasu dosáhl v Ţidlochovicích. Vykonával zde pedagogickou 

činnost na hospodářské škole, jíţ byl ředitelem, svými přednáškami, řadou odborných 

publikací, politickou angaţovaností byl prospěšný svým spoluobčanům, zvláště pak 

zemědělcům. Smysl hospodářských škol viděl v pozdvihování vzdělanosti a kultury na 

venkově a v pomoci rolníkům. Svědčí o tom i pamětní deska v budově našeho 

gymnázia, kterou věnovali jeho památce „vděční zemědělci”.  

Z  popudu Františka Bolelouckého se konala v roce 1929 okresní hospodářská výstava, 

nejvíce se ale zaslouţil o propagaci pěstování meruněk a broskví. Organizoval výstavy 

meruněk v Praze, v Brně a Ţidlochovicích a podílel se na zaloţení šlechtitelské 

meruňkové školky v Ţabčicích. Jeho význam dalece přesahoval ţidlochovický region. 

Vţdyť byl za svoji činnost oceněn i cenou Národohospodářského ústavu při České 

akademii v Praze.  

František Boleloucký vydával časopis Jižní Morava, po jeho zániku se stal redaktorem 

odborného časopisu pro ředitele zemědělských škol Lambl, přispíval do Moravského 

hospodáře. Ve třicátých letech ve svých článcích navrhoval řešení hospodářské krize 

a varoval před šířením fašismu. I díky lidem, jako byl on, zůstalo Československo 

ostrůvkem demokracie ve střední Evropě. 

Psal také beletrii. Jeho činorodost a mnohostrannost je opravdu obdivuhodná. V knize 

Komunistický stát projevil své sociální cítění, varoval však před sovětským 

komunismem. Kniha Rektor Samuel je zajímavým pokusem o historický román, jeho 

napsání pravděpodobně vyţádalo důkladné studium. Moravské město je humornou 

kritikou maloměšťáctví, František Boleloucký v něm zuţitkoval zkušenosti ze svého 

působení na různých místech Moravy. V knize U babičky, kterou napsal jiţ jako člen 
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odboje, jsou patrné jeho obavy z moţného zatčení. Prostřednictvím této knihy se 

rozloučil se svou rodinou. 

Po okupaci v roce 1939 vedly morální vlastnosti Františka Bolelouckého ke vstupu do 

odbojové organizace Obrana národa. Ilegální činnost musela nevyhnutelně vést 

k zatčení. Svou odvahu prokázal i v rukou gestapa, kdy neprozradil nikoho ze svých 

spolupracovníků. Za účast v odboji byl dne 21. června roku 1942 popraven v Brně 

v Kounicových kolejích. Zanechal po sobě ţenu a dceru. Je ale důleţité si uvědomit, ţe 

v ţidlochovickém regionu nebyl sám. Stejný osud potkal i další členy Obrany národa 

v Ţidlochovicích, v Rajhradě i v Kloboukách u Brna.  

Jméno Františka Bolelouckého bohuţel postupně upadlo v zapomnění. Rodina Františka 

Bolelouckého ze Ţidlochovic brzy po jeho smrti odešla a v budově bývalé hospodářské 

školy, dnešního Gymnázia Ţidlochovice, zůstala jen nenápadná deska u vchodu.  

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, jejímţ členem Boleloucký 

byl, nebyla po 2. světové válce jakoţto pravicová strana obnovena a byla povaţována za 

stranu kolaborantů. Podobný osud stihl i stranu národně demokratickou a stranu 

ţivnostníků. Toto tvrzení je podle mého názoru nesprávné a zobecňující. Kaţdá 

politická strana měla své hrdiny i své kolaboranty a zrádce. Příběh Františka 

Bolelouckého je také příběhem jednoho z hrdinů agrární strany.  

Jsem rád, ţe můj spoluţák Jan Procházka připomněl jméno Františka Bolelouckého a já 

jsem se pak mohl jeho ţivotem podrobněji zabývat. Myslím si, ţe takové osobnosti, 

jako byl on, by neměly být v Ţidlochovicích zapomenuty. 

Cíl práce se mi podařilo splnit. Vytvořil jsem první ucelenou práci, která dokumentuje 

ţivot Františka Bolelouckého a jeho přínos pro Ţidlochovice. Rovněţ jsem se 

v souvislosti s ním zmínil o odbojové činnosti na Ţidlochovicku v době protektorátu. 

Svou práci jsem představil ve škole svým vrstevníkům. Práce bude také součástí archivu 

dějepisných prací ţáků naší školy, který existuje na jejích webových stránkách. Věřím, 

ţe moje práce přispěje k rozšíření znalostí o ţidlochovických dějinách. Díky tomu, ţe 

jsem práci doplnil o informace týkající se Obrany národa v okolí Ţidlochovic, jsem 

zdůraznil význam Františka Bolelouckého pro celý region. V Ţidlochovicích je nyní 

jeho jméno uţ obecně známe, i díky výstavě Školákem ve válečných letech. 
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Na práci bych v budoucnu rád navázal. Mým cílem je vydání ucelené publikace 

o členech ţidlochovického odboje.  
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