
STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 

 

Obor SOČ: 16 - Historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Boleloucký 

 

Jan Hroudný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Ţidlochovice 2016



 

 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 

Obor SOČ: 16 - Historie 

 

 

 

František Boleloucký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţidlochovice 2016 

Autor: Jan Hroudný 

Škola: Gymnázium, Ţidlochovice, příspěvková 

organizace 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Konzultant: Mgr. Danuše Švarzbergerová 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval samostatně a použil jsem pouze 

podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci.  

 

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze práce jsou shodné.  

 

Autor si vyhrazuje plné právo práci dále upravovat a rozšiřovat (verze práce 

prezentovaná na krajském kole SOČ se neshoduje s touto aktuální verzí). 

 

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.  

 

V ……………. dne ………………… podpis: ……………………………  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucí mé práce Mgr. Danuši Švarzbergerové za obětavou pomoc a podnětné 

připomínky, které mi během práce poskytovala, Mgr. Karlu Vavříkovi a Mgr. Tomáši 

Dratvovi za poskytnuté materiály a cenné rady, Mgr. Evě Surmanové a Štěpánce 

Mrkvicové za jejich vzpomínky, Mgr. Pavlu Rubešovi, archiváři Státního okresního 

archivu v Rajhradě, Mgr. Marii Kučerové, ředitelce Městského muzea a galerie 

v Dačicích, historikovi Mgr. Petru Vítámvásovi z Muzea Boskovicka za informace, 

které mi velmi pomohly a Archivu Mendelovy univerzity v Brně za zpracování rešerše.    



 

 

Anotace 

Práce je popisem ţivota Františka Bolelouckého a jeho účasti v ţidlochovickém 

protinacistickém odboji. V první části se zabývám jeho ţivotem v období do příchodu 

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

o zapojení 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 

My work is a description of life of František Boleloucký and his participation in 

Ţidlochovice anti-Nazi resistence. In the first part I follow up his life to arrival in 

Ţidlochovice. In second part I describe his activity in Ţidlochovice. In the last part 

I describe his participation in organisation Defence of the Nation. 

Key words 

František Boleloucký, Dačice, agriculture, literature, economic school, Ţidlochovice, 

apricots, occupation, resistence, 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.  

Šestým rokem téměř denně míjím pamětní desku Františka Bolelouckého ve vstupu do 

našeho gymnázia. Z hodin dějepisu jsem do nedávna věděl pouze to, ţe František 

Boleloucký byl ředitelem hospodářské školy, kterou původně naše gymnázium bylo 

a dále to, ţe patřil k vedoucím členům Obrany národa v Ţidlochovicích za 2. světové 

války a za svoji účast byl v roce 1942 popraven. Ucelená práce o jeho ţivotě a činnosti 

v Ţidlochovicích neexistuje. Posledním impulsem k mé práci byla dvoustránková stať 

mého spoluţáka Jana Procházky z kvinty, který toto téma stručně zpracoval do loňského 

ročníku celostátního kola Dějepisné olympiády. Nakonec jsem nelitoval, protoţe jsem, 

tak jak jsem předpokládal, zjistil, ţe František Boleloucký byl osobností skutečně 

mimořádnou. Bylo by škoda, kdyby se na něj v Ţidlochovicích a v regionálních 

dějinách zapomnělo. 

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

četl jsem knihy, které František Boleloucký napsal, vyuţil jsem soukromý archiv 

Mgr. Karla Vavříka a hovořil s pamětníky. V této souvislosti bych chtěl zmínit 

publikaci Miroslava Juráka Devatero vyprávění: o lidech ze slunečného města, kterou 

jsem chápal jako vzpomínky pamětníka, protoţe Miroslav Jurák válečnou dobu proţil. 

I kdyţ není odborníkem na historii, velmi intenzívně se ţidlochovickými dějinami 

zabýval a popularizoval je např. v řadě článků v časopisu MĚSTO ŢIDLOCHOVICE 

ZPRAVODAJ, v dnešní době uţ ale není moţné s ním navázat kontakt. Dále jsem 

navštívil místa v Ţidlochovicích a v Brně, kde se nachází další pamětní desky se 

jménem Františka Bolelouckého.  

Zjistil jsem, ţe příbuzní ţijí zřejmě na Vyškovsku (jiţ zesnulá matka pracovníka 

hřbitova ve Vyškově prý pracovala s paní Bolelouckou, jejíţ vlastní jméno neznal), ţe 

stopy manţelky Markéty vedou do Boskovic. Obrátil jsem se na Doc. MUDr. Zdeňka 

Bolelouckého CSc. z Vyškova a na Ing. Petra Bolelouckého z Brna, jejichţ e-mailové 

adresy jsem našel na internetu, kontaktovat se mi podařilo pouze Ing. Petra 

Bolelouckého, který si ale ţádných příbuzenských vztahů s Františkem Bolelouckým 

vědom není. 
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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 6. ledna 

1896 Františkovi Bolelouckému a Mariáně Boleloucké, rozené Dolákové, 

v Lovčičkách
1
, coţ je středně velká obec nacházející se 12 km jiţně od Slavkova. Jeho 

otec je zapsán v Matrice narození římskokatolického farního úřadu Otnice (1857–1900) 

jako učitel národní školy v Lovčičkách. Je doloţeno, ţe v letech 1903-1912 působil jako 

ředitel školy ve Váţanech nad Litavou, o jejichţ historii sepsal krátkou publikaci 

Váţany Linhartské.
2
 

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

V roce 1914 odmaturoval a působil jako hospodářský adjunkt
3
 ve Slavkově u Brna.

4
 

Kdyţ ale začala 1. světová válka, byl odveden na srbskou frontu. Zde 17. června 1916 

jako velitel roje utrpěl průstřel levé ruky. 1. září 1916 byl propuštěn z nemocnice 

a vykonával funkce instruktora, velitele čety, kancelářské a stráţní sluţby. Od 1. října 

1917 do 4. ledna studoval školu pro výchovu záloţních důstojníků ve Vídni. 26. března 

1918 se stal hospodářským referentem u okresního velitelství v Alexandrovcu v Srbsku 

a tuto funkci vykonával aţ do 28. října 1918. Demobilizován byl 15. října 1919 jako 

podporučík (př. č. 2).
5
  

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 1. října 1924 se stal ředitelem 

Zemské odborné hospodářské školy v Dačicích.
6
 Současně také studoval na Vysoké 

škole zemědělsko-lesnické v Brně (odbor zemědělského inţenýrství), 27. července 1922 

získal titul inţenýr, 15. října 1924 sloţil rigorózní zkoušku, obhájil disertační práci 

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

Otnice (1857–1900), fol. 294. 

Online dostupné na adrese: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1803/?strana=120 (31. 10. 2015) 
2
 ) AUTOR NEUVEDEN. Váţany Linhartské. Obec Váţany nad Litavou [online]. [cit. 2015-11-21]. 

Dostupné z: http://vazanynadlitavou.cz/vazany-linhartske/ 
3
 ) pomocný úředník. 

4
 ) KOLEKTIV AUTORŮ. 100 let zemědělské školy v Dačicích 1896-1996: Pamětní tisk u příleţitosti 

100. výročí zaloţení zemědělské školy v Dačicích. Dačice, 1996, s. 24. 
5
 ) Vojenský ústřední archiv (VÚA), Osobní spisy důstojníků, Prvopis kvalifikační listiny - František 

Boleloucký. 
6
 ) Pamětní spis. Čtyřicet let Zemské odborné školy hospodářské v Boskovicích. Boskovice 1927, s. 8. 
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Antagonismus ionů vápenatého a hořečnatého v řepě cukrovce a získal titul doktor 

technických věd. Promoval 23. května 1925.
7
  

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

Anna Schönová.
8
 6. srpna 1927 se manţelům Bolelouckým narodila dcera Drahomíra 

(př. č. 3).
9
 

Krátce po svém příchodu do Dačic se stal předsedou krajinské meliorační jednoty,
10

 

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 velice zajímavé a ţáci se 

v nich učili pohotově reagovat. 
11

 

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

oslavy 30 let od vzniku Zemědělské školy v Dačicích a během úvodního projevu 

zdůraznil význam školy pro kraj. Současně publikoval články v odborných časopisech 

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.” 
12

 

                                                 
7
 ) 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. 
8
 ) Narozená 5. června 1903, dcera Eduarda Schöna a Marie rozené Hartmannové. 

9
 ) Městský úřad Dačice, Matrika, kniha narození 1911 – 1940. 

10
 ) Meliorační jednota podporovala opatření vedoucí ke zlepšení kvality půdy. 

11
 ) KOLEKTIV AUTORŮ. 100 let zemědělské školy v Dačicích 1896-1996: Pamětní tisk u příleţitosti 

100. výročí zaloţení zemědělské školy v Dačicích. Dačice, 1996, s. 19-20. 
12

 ) Tamtéţ, s. 23. 
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Vojenské záznamy jej charakterizují jako člověka mírné, váţné povahy, který je snaţivý 

a svědomitý.
13

 

Roku 1927 ale z Dačic odešel, aby se stal ředitelem Zimní rolnické školy 

v Ţidlochovicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

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

Boleloucký. 



10 

 

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 hostince na náměstí Svobody v Ţidlochovicích, tehdy ještě pod 

vedením Adolfa Langera. Nová budova školy byla otevřena 14. června 1925. Druhým 

ředitelem školy se stal r. 1927 František Boleloucký a mnoha přednáškami, výstavami 

a odbornými spisy se zaslouţil o pozvednutí zemědělské úrovně v okresu.
14

 

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 (př. č. 4). Spolku se také podařilo zachránit od důchodové daně řadu převáţně 

malých zemědělců, kterým byla tato daň předepisována.
15

 V roce 1928 byl dokonce 

oceněn cenou Národohospodářského ústavu při České akademii v Praze za pojednání 

Jak moţno zvýšiti soběstačnost republiky československé v její výrobě zemědělské 

technickými prostředky. 

Ve dnech 8. - 22. září 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. 5 a 6). 

„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, zboţí 

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 

                                                 
14

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

o historickém a kulturním vývoji jihomoravského města. Ţidlochovice: Okresní muzeum 

v Ţidlochovicích, 1948, s. 53. 
15

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

ţidlochovického slovem i obrazem. Ţidlochovice: Okresní hospodářský spolek v Ţidlochovicích, 1938, 

s. 19. 
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výstava lesních dřevin. Výstava hospodářských plodin všech druhů od mnoha 

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

výstavka drůbeţe, dále také expozice všech zúčastněných spolků a podniků.”
16

 

František Boleloucký byl místopředsedou a později i předsedou spolku Volná myšlenka. 

Spolek bojoval proti klerikalismu a náboţenské bigotnosti, propagoval také mírové 

snahy. Boleloucký 12. března 1933 přednášel na téma Po stopách bohů.
17

 

Boleloucký byl také pracovníkem ţidlochovického Sokola (př. č. 7).
 18

 

František Boleloucký byl také členem Republikánské strany zemědělského 

a malorolnického lidu.
19

 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.
20

 Na agrární stranu odkazuje i ve své knize Moravské Město: 

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

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

Chceme nejen ocenění nýbrţ i zaplacení naší těţké práce na hroudě…! -”
21

  

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 

                                                 
16

 ) 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. 
17

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

Ţidlochovice, Pamětní kniha města Ţidlochovic 1949 – 1954, s. 267. 
18

 ) 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. 
19

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

Zastupovala zájmy zemědělců, vysokou podporu měla na venkově. 

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

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_agrarni.php 
20

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

činnosti zemědělského učitelstva. Brno: časopis Lambl, 1928, s. 38. 
21

 ) Přáteli pod zeleným karafiátem je míněna právě Republikánská strana zemědělského 

a malorolnického lidu. 

BOLELOUCKÝ, František. Moravské město: hrst maloměstských historií. Ţidlochovice: nákladem 

časopisu Lambl, 1934, s. 29. 
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řepařství a cukrovarnictví a popisuje jejich řešení jak pro malé a střední statky, tak pro 

velkostatky. 
22

 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.
23

 

Jeho další broţura Některé hospodářské otázky jiţní Moravy propaguje zemědělské 

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

na Ţidlochovicku: 

„Rolník lacino prodává a sám musí draho kupovat. Ţije ze statkové podstaty a zadluţuje 

se. Z uvedeného vyplývá, ţe je nejvyšší čas, aby se pohnulo s problémem oddluţení 

našeho zemědělství. Psali jsme jiţ o tom několikráte v Jiţní Moravě,
24

 uváděli jsme, jak 

řeší se oddluţení v okolních státech.” 
25

 

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 vyloţeny 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, jeţ klade si však hned dále úkoly příliš nesnadné. 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 

                                                 
22

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

zemědělského podniku. Ţidlochovice: časopis "Lambl", 1928. 
23

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

Ţidlochovice: časopis "Lambl", 1928, 150 stran. 

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

Ţidlochovice: časopis "Lambl", 1932, 134 stran. 
24

 ) časopis, který Boleloucký redigoval a vydával. 
25

 ) BOLELOUCKÝ, František. Některé hospodářské otázky jiţní Moravy. V Ţidlochovicích: Poradní 

sbor při Zemské hospodářské škole, [192-], s. 15. 
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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, ţe v dalších částech spisu bude je snad moţno vyrovnati.”
26

 

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.  

Od roku 1933 také vydával časopis Jiţní Morava, po jeho zániku se stal redaktorem 

odborného časopisu pro ředitele zemědělských škol Lambl.
27

 

Největšího ohlasu však dosáhla 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,
28

 další se konaly v Brně a v Ţidlochovicích (př. č. 8). 

Díky nim 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 

bylo podpořit pěstování meruněk na Ţidlochovicku a přispět k tomu, aby se staly 

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

prudkým krupobitím a uţ nebyla obnovena.
29

 

 

                                                 
26

 ) K., L. Vyučování na školách zemědělských. Lidové noviny. Brno: Vydavatelské druţstvo Lidové 

strany v Brně, 1938, 46(320): 5-6. ISSN 1802-6265. 
27

 ) 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. 
28

 ) AUTOR NEUVEDEN. Výstava jihomoravských meruněk. Národní listy. Praha: Julius Grégr, 1933, 

73(202): 2. ISSN 1214-1240 
29

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

a budování: sborník statí o historickém a kulturním vývoji jihomoravského města. Ţidlochovice: Okresní 

muzeum v Ţidlochovicích, 1948, s. 47. 
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František Boleloucký ale současně publikoval také beletrii. Byl členem Kola 

moravských spisovatelů.
30

 Historický román Rektor Samuel 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. Příběh končí pobělohorskou konfiskací majetku odbojných moravských stavů 

a zbavení Samuela rektorství na dačické škole.
31

 V knize Moravské město popsal podle 

svých zkušeností z Jaroměřic nad Rokytnou, Boskovic, Dačic a Ţidlochovic všední 

ţivot obyvatel malého moravského města formou povídek.
32

 

V roce 1938 byl Boleloucký jakoţto záloţní kapitán československé armády 

mobilizován a přidělen k materiální skupině velitelství armády Štefanik. Demobilizován 

byl 18. listopadu 1938 (př. č 9).
33

 

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

popisuje svou rodinu. On sám v knize vystupuje jako strýc František a zřejmě 

prostřednictvím této postavy hodnotí 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 ţivotním válkám. Kdo na světě jde svou cestou, s tím to bývá zlé. 

Vede boj na všech frontách. Tak to bylo i se strýcem Františkem.”
34

  

 

 

 

 

                                                 
30

 ) 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. leporelo info [online]. [cit. 2016-01-29]. Dostupné 

z: https://leporelo.info/moravske-kolo-spisovatelu. 
31

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

1932, 142 stran. 
32

) BOLELOUCKÝ, František. Moravské město: hrst maloměstských historií. Ţidlochovice: nákladem 

časopisu Lambl, 1934.  
33

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

Boleloucký. 
34

 ) BOLELOUCKÝ, František. U babičky. Ţidlochovice: nákladem vlastním, 1940, s. 11. 
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3 Účast v Obraně národa 

3.1 Vznik buňky Obrany národa v Ţidlochovicích a její činnost 

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 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.
35

 

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.
36

 

Organizovaný odboj v Ţidlochovicích vznikl, podobně jako v jiných městech v okolí,
37

 

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.
38

  

                                                 
35

 ) KOPEČNÝ, Petr. Obrana národa na Brněnsku: 15. 3. 1938-29. 2. 1940. Brno: Archiv města Brna, 

2006. ISBN 80-867-3604-0, s. 67. 
36

 ) Tamtéţ, s. 99-100. 
37

 ) Na podobných základech vyrostl i rajhradský a kloboucký nekomunistický odboj: 

ŢAMPACH, Vojtěch. Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno-

venkov. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. Z fondů rajhradského archivu.  

ISBN 80-850-4879-5, str. 260. 
38

 ) VAŠATA, Ondřej. Národní garda na Trutnovsku v letech 1935 - 38. Časopis Krkonoše - Jizerské 

hory [online]. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku, 2008 [cit. 2015-11-25].  

Dostupné z: http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content 
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Poslední likvidační schůzky se však často staly podnětem pro vznik neoficiálních 

branných sloţek.  

17. února 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.
39

 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.
40

 

Vedle Františka Bolelouckého byli známými členy odboje Blahoslav Čermák, František 

Čermák, Josef Jakob, František Herclík a Josef Mrkvica (př. č. 10).  

Ing. Blahoslav Čermák (1896-1942) působil jako správce školního statku Vysoké školy 

zemědělské v Ţabčicích, kde také bydlel. V odboji působil ve funkci zástupce okresního 

velitele. Měl poměrně velké vojenské zkušenosti, po návratu z 1. světové války se 

podílel na obsazování vzbouřených německých provincií na jiţní Moravě, a jakoţto 

záloţní kapitán vedl okrskovou brannou výchovu.  

JUDr. František Čermák (1894-1942) byl advokátem v Ţidlochovicích. 

S Ing. Blahoslavem Čermákem příbuzný nebyl. V armádě působil jako záloţní kapitán. 

Josef Jakob (1903-1942) působil jako učitel na obecné škole v Ţidlochovicích. 

V armádě měl hodnost poručíka v záloze. 

Major František Herclík byl příslušníkem československé armády slouţícím 

u dělostřelectva. Po odchodu z armády pracoval jako úředník na okresním úřadě 

v Ţidlochovicích.  

Nadporučík Josef Mrkvica byl příslušníkem československé armády. Vystudoval 

vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Byl velmi populární díky svému působení 

                                                 
39

 ) FLODR, Antonín. Z pohnutých let poníţení, utrpení a odboje. In: Židlochovice v letech zápasů 

a budování: sborník statí o historickém a kulturním vývoji jihomoravského města. Ţidlochovice: Okresní 

muzeum v Ţidlochovicích, 1948, s. 72. 
40

 ) KOPEČNÝ, Petr. Obrana národa na Brněnsku: 15. 3. 1938-29. 2.1940. Brno: Archiv města Brna, 

2006. ISBN 80-867-3604-0, s. 99. 
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v Sokole. Po odchodu z armády pracoval jako úředník na okresním úřadě 

v Ţidlochovicích.
41

 

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

„Mockrát ho varovali, aby toho nechal, ţe jeho spoluţáci z akademie jsou v civilu a jsou 

na tom dobře, ale on říkal: Já jsem slouţil a přísahal Benešovi a tomu já budu věrný aţ 

do smrti, já nezradím. “
42

 

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.
43

 

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

republiky. Blahoslava Čermáka musel znát díky spolupráci mezi hospodářskou školou 

v Ţidlochovicích a ţabčickým velkostatkem. Eva Surmanová vzpomíná, ţe je František 

Čermák a František Boleloucký navštěvovali.
44

 

Funkce Františka Bolelouckého v odboji není úplně jistá. 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.
45 

 

Činnost ţidlochovické Obrany národa byla většinou teoretická. Podobala se celkové 

činnosti Obrany národa, tedy 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.
46

 

                                                 
41

 ) 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. 571-575. 
42

 ) Štěpánka Mrkvicová, narozena 23. 1. 1938, zaznamenáno 16. 12. 2015. 
43

 ) ADÁMEK, Jiří, Milan KROUTIL a František ZŘÍDKAVESELÝ. Brněnští občané v boji proti 

fašismu. 1. vyd. Brno: Blok, 1981, s. 156. 
44

 ) Mgr. Eva Surmanová, narozena 21. 3. 1938, zaznamenáno 28. 11. 2015. 
45

 ) KOPEČNÝ, Petr. Obrana národa na Brněnsku: 15. 3. 1938 - 29. 2.1940. Brno: Archiv města Brna, 

2006. ISBN 80-867-3604-0, s. 100. 
46

) JURÁK, Miloslav. Devatero vyprávění: o lidech ze slunečného města. 1. vyd. Ţidlochovice: Město 

Ţidlochovice, 1992, s. 212. 
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Utajování celé organizace nebylo jednoduché. Ortsleiter
47

 Rudolf Hannak byl velmi 

pozorný k hnutím nepřátelským vůči nacismu. Do Ţidlochovic byl také dosazen jako 

Regierungskommissar
48

 radikální nacista Viktor Jeschek.
49

 Bydlel vedle domu 

Krátkých, takto na něj vzpomíná Eva Surmanová, rozená Krátká: „Jednou přišel na tátu, 

ţe jestli mu to naše víno bude růst přes plot, tak s námi zatočí a ptal se ho, jestli mu 

nestačí, ţe maminka byla zavřená
50

, a to nebylo jediné, byl to velice nepříjemný 

člověk”.
51

 

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.
52

   

Ţidlochovická skupina navázala kontakt také s Obranou národa v Rajhradě 

a Kloboukách u Brna. Spojení s Klobouky zprostředkoval právě František Boleloucký. 

V srpnu 1941 navázal kontakt s rajhradskou Obranou národa odborný učitel z Klobouk 

Jaroslav Kux. Spojení fungovalo i díky řediteli rajhradské měšťanské školy Janu 

Peškaři. Vznikla tak spojnice Klobouky-Ţidlochovice-Rajhrad.
53

 

Uţ v říjnu 1938 nastaly také velké potíţe pro 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.
54

 

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

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

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.  

                                                 
47

 ) místní vedoucí nacistické strany. 
48

 ) vládní komisař. 
49

 ) HORÁK, František. Židlochovice ve vývoji národnostním a hospodářském. Ţidlochovice, 1968, s. 38. 
50

 ) Marta Krátká byla vězněná kvůli podezření z odbojové činnosti. 
51

 ) Mgr. Eva Surmanová, narozena 21. 3. 1938, zaznamenáno 28. 11. 2015. 
52

 ) FLODR, Antonín. Z pohnutých let poníţení, utrpení a odboje. In: Židlochovice v letech zápasů 

a budování: sborník statí o historickém a kulturním vývoji jihomoravského města. Ţidlochovice: Okresní 

muzeum v Ţidlochovicích, 1948, s. 73. 
53

 ) ŢAMPACH, Vojtěch. Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno-

venkov. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. Z fondů rajhradského archivu.  

ISBN 80-850-4879-5, s. 372. 
54

 ) 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. 353. 
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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 

přestěhovala z bytu, který měla v hospodářské škole, do domu č. 551 na Dvořákově 

ulici (př. č. 11). Stěhování proběhlo 1. srpna 1941.
55

  

3.2 Zánik ţidlochovické Obrany národa 

První hromadné zatýkání v Ţidlochovicích, v květnu 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 6 týdnů je 

pustili, protoţe na ně nic neměli”
56

 

Prvním zatčeným členem ţidlochovické Obrany národa byl 30. září 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, 

1. prosince 1941 jej pustili. Po návratu byl přeloţen do školy ve Velkých Němčicích.
57

 

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

člena odboje v Kloboukách, zaměstnance okresního úřadu Otakara Nedbala. Zbytek 

kloboucké Obrany národa byl zatčen během března 1942. Z ţidlochovické skupiny 

Obrany národa byl 6. března zatčen František Herclík. 10. března ho následovali 

kloboučtí odbojáři, učitelé Jaroslav Kux, František Pacák a Ludvík Wolf. 11. března byl 

zatčen Josef Mrkvica a další odbojáři v Kloboukách.
58

 Štěpánka Mrkvicová, neteř 

Josefa Mrkvicy, vzpomíná na okamţiky před zatčením:  

„Tatínek mi vţdycky říkával, ţe kdyţ tady byl naposledy, bylo vidět, jak se s tou chatou 

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

                                                 
55

 ) 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. 484.  
56

 ) Mgr. Eva Surmanová, narozena 21. 3. 1938, zaznamenáno 28. 11. 2015. 
57

 ) JURÁK, Miloslav. Devatero vyprávění: o lidech ze slunečného města. 1. vyd. Ţidlochovice: Město 

Ţidlochovice, 1992, s. 213. 
58

 ) Tamtéţ, s. 216. 
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byla, je a bude špinavá. Tady odsud odjel a potom ho zatkli. Uţ tenkrát věděl, ţe je 

někdo zradil.”
59

 

13. dubna 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 

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. 

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.
60

  

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.
61

 

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.
62

 

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

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

                                                 
59

 ) Štěpánka Mrkvicová, narozena 23. 1. 1938, zaznamenáno 16. 12. 2015. 
60

 ) JURÁK, Miloslav. Devatero vyprávění: o lidech ze slunečného města. 1. vyd. Ţidlochovice: Město 

Ţidlochovice, 1992, s. 216. 
61

 ) Mgr. Eva Surmanová, narozena 21. 3. 1938, zaznamenáno 28. 11. 2015.  

Matka Evy Surmanové - Marta Krátká - ve spořitelně pracovala.  

FLODR, Antonín. Z pohnutých let poníţení, utrpení a odboje. In: Židlochovice v letech zápasů 

a budování: sborník statí o historickém a kulturním vývoji jihomoravského města. Ţidlochovice: Okresní 

muzeum v Ţidlochovicích, 1948, s. 73. 
62

 ) ZATLOUKAL, Jaroslav. Svědectví Kounicových kolejí. 1. vydání. Brno: Klub Kounicových kolejí, 

nakladatelství osvobozených politických vězňů, 1946, s. 27-28, 43-44, 45. 
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tzv. Stalinova houpačka. Zatčenému spoutanému do kozelce byla při něm vloţena mezi 

ruce a nohy hůl. Poté byl zavěšen mezi dva stoly, rozhoupán a bit.
63

 

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

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

Z původní ţidlochovické skupiny Obrany národa byl 9. června 1942 popraven Josef 

Mrkvica. 

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

univerzity v Brně (př. č. 12) 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. 13).
64

 Rozsudek byl 

neodvolatelný a byl vykonán ještě téhoţ dne na Kounicových kolejích (př. č. 14 a 15). 

Popravu zastřelením vykonal stráţní prapor SS Böhmen und Mähren (př. č. 16). V 

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

Jakob.
65

 Oznámení o popravě bylo uveřejněno v novinách Moravská orlice (př. č. 17).
66

 

23. června byli popraveni i Blahoslav Čermák a František Herclík. Rudolf Vlk byl 

popraven 18. března 1943 ve Frankfurtu nad Mohanem.
67

  

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

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

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

                                                 
63

 ) PAVLOVIČ FISH, Luboš. Metody a postupy gestapa. Extra VÁLKA- II. světová speciál: 

Čechoslováci v boji proti nacismu 1938-1945. Brno: Extra Publishing s. r. o., 2014, 1(3).  

ISSN 1805-0298, s. 37. 
64

 ) Moravský zemský archiv (MZA), fond GESTAPO BRNO, inv. č. B 340, sign. 100-344-18, kart. 344, 

sloţka Františka Bolelouckého (1942-1943).  

Hermann Ebert - vládní rada a SS Sturmbannführer. Zastávál funkci zástupce velitele sluţebny. Jeho 

poválečné osudy nejsou známi. 

Karel Enderl byl vedoucím referátu II D a staral se o agendu ochranné vazby. Téměř denně se procházel 

kolem Kounicových kolejí a střílel ptáky. Jeho poválečné osudy nejsou známi. 

Franz Hofer - vedoucí oddělení, které provádělo daktyloskopii uvězněných. Po válce byl prohlášen za 

nezvěstného. 

VAŠEK, František, Zdeněk ŠTĚPÁNEK. První a druhé stanné právo na Moravě (1941-1942). Brno: 

ŠIMON RYŠAVÝ, 2002, s. 139-141. 
65

 ) ŢAMPACH, Vojtěch. Druhé okupační stanné právo a jiţní Morava. Jižní Morava. 1992, 28(31),  

129-154. ISSN 80–85048–15–9, s. 136. 
66

 ) AUTOR NEUVEDEN. Seznam popravených. Moravská orlice. Bohumil Pištělák, 1942, 80(147). 
67

 ) ŢAMPACH, Vojtěch. Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno-

venkov. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. Z fondů rajhradského archivu.  

ISBN 80-850-4879-5, s. 372.    
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navázané na Obranu národa, coţ nebyla pravda. Byla uvězněna ve Vratislavi a trvalo 

několik měsíců, neţ se mohla vrátit zpět do Ţidlochovic.
68

 

Po 21. červnu 1942 následovalo zabavení majetku Františka Bolelouckého (př. č. 18 

a 19). Gestapo vtrhlo do jeho domu a vzalo jeho oblečení, knihy a některé cennosti. 

Nábytek nezabavili, protoţe patřil jeho manţelce.
69

 Markéta Boleloucká se pak někdy 

v období po jeho smrti a dubnem 1943 odstěhovala do Boskovic (př. č. 20).
70

 

16. února 1946 byl František Boleloucký vyznamenán Československým válečným 

kříţem 1939 in memoriam.
71

 

19. února 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. 21).
72

  

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

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

Františku Bolelouckému. 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. 22 a 23).
73

 

22. června 1947 byla v budově Zimní rolnické školy umístěna pamětní deska Františku 

Bolelouckému (př. č. 24 a 25). Po jejím slavnostním odhalení následovala výstava 

literárních děl a odborných prací Františka Bolelouckého. Pietní slavnost navštívil velký 

počet lidí z okolí.
74

 

                                                 
68

 ) Mgr. Eva Surmanová, narozena 21. 3. 1938, zaznamenáno 28. 11. 2015. 
69

 ) 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. 568.  
70

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

Ţidlochovice, inv. č. 81D, Pamětní kniha města Ţidlochovic 1943 – 1948, s. 14. 

Vojenský ústřední archiv (VÚA), Dotazníky o domácím odboji, Dotazník IV - František Boleloucký. 
71

 ) Vojenský ústřední archiv (VÚA), Kartotéka vyznamenaných osob, František Boleloucký. 
72

 ) Tamtéţ, s. 423. 
73

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

za oběti 2. světové války 1945-1946, karton 120.  

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

plenárního profesorského sboru Vysoké školy zemědělské v Brně, 22.5 – 29. 5. 1946, č. 11, karton 23.  
74

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

Ţidlochovice, inv. č. 81D, Pamětní kniha města Ţidlochovic 1943 – 1948, s. 565. 
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Dodnes není jasné, jak se gestapu podařilo rozkrýt odbojovou síť.
75

 

František Boleloucký je uveden spolu se svou manţelkou Markétou Bolelouckou na 

jednom z hrobů na Ústředním hřbitově v Brně (př. č. 26). Není jisté, jestli jsou v něm 

uloţeny jeho ostatky. Těla lidí, popravených na Kounicových kolejích, byla zpopelněna 

v brněnském krematoriu a popel se nikdy nenašel.
76

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 ) V době po zatčení Františka Bolelouckého a ostatních odbojářů byl z jejich udání podezříván 

jugoslávský (Srb) válečný zajatec Dobroslav Lupuljev. Po tom, co se mu podařilo uniknout ze 

zajateckého tábora v Rakousku a dostat se na Moravu, pro něj Obrana národa zajistila úkryt u několika 

sedláků na Kloboucku. Josef Mrkvica mu také vydal falešný průkaz totoţnosti. Získal určité podvědomí 

o struktuře regionálního odboje. Zatčen měl být 10. března 1942. Příslušníky gestapa ale spatřil oknem 

domu, ve kterém se ukrýval a zmizel. Důkazy pro to, ţe byl konfidentem gestapa, ale chybí. 

JURÁK, Miloslav. Devatero vyprávění: o lidech ze slunečného města. 1. vyd. Ţidlochovice: Město 

Ţidlochovice, 1992, s. 215-216. 

Další z osob podezřelých ze zrady skupiny byl MUDr. Hynek Světlík, organizátor dobrovolných hasičů 

v Ţidlochovicích. Měl spory s Františkem Čermákem a také s ním vedl civilní soud v letech 1939 – 1941. 

Během války přijal zřejmě z důvodu hrozby zatčení gestapem německé občanství. Po konci války, 

kterého se nedoţil, jej valná hromada hasičské ţupy prohlásila za zrádce a udavače. Světlík byl ale také 

velkým vlastencem a není jisté, zdali měl vůbec informace o ţidlochovickém odboji. 

AUTOR NEUVEDEN. Kdo byl kdo- hrušovanské osobnosti. Kronikářský zápisník [online].  

[cit. 2016-01-02].  

Dostupné z: http://www.kronikarskyzapisnik.wbs.cz/Kdo-byl-kdo-hrusovanske-osobnosti.html 

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. 

ŢIŢKA, Petr. Počátky odboje v Rajhradě. In: Brněnské okolí cestou k svobodě. Dolní Kounice: Okresní 

výbor KSČ a ONV Brno-venkov, 1965, s. 20. 

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.  
76

 ) VAŠEK, František. Kounicovy koleje v Brně. Český svaz bojovníků za svobodu [online].  

[cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://www.zasvobodu.cz/news/kounicovy-koleje-v-brne/ 
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Závěr 

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

dokázal, ţe byl mimořádnou osobností. 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. 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 Jiţní Morava, po jeho zániku se stal redaktorem 

odborného časopisu pro ředitele zemědělských škol Lambl, psal také beletrii. Jeho 

činorodost a mnohostrannost je opravdu obdivuhodná.   

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

odbojové organizace Obrana národa. Za svou činnost byl 21. června 1942 popraven 

v Brně v Kounicových kolejích.  

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. Toto tvrzení je podle mého názoru nesprávné. Kaţdá politická 
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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. 

Jan Procházka přišel i s myšlenkou přejmenovat Gymnázium Ţidlochovice na 

Gymnázium Františka Bolelouckého. Neţ bude realizována, rád bych, aby byla 

zavedena tradice poloţení květin k pamětní desce Františka Bolelouckého v den jeho 

popravy nebo na Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu.  

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

ţivot Františka Bolelouckého a jeho přínos pro Ţidlochovice.  

S obtíţemi se mi podařilo najít hrob Františka Bolelouckého na Ústředním hřbitově 

v Brně, zřejmě zde ale nejsou uloţeny jeho ostatky. 

Svoji práci jsem představil ve škole svým vrstevníkům, má o ni zájem Vlastivědný 

spolek v Ţidlochovicích, regionální časopis Město Ţidlochovice zpravodaj, Státní 

okresní archív Brno – venkov se sídlem v Rajhradě. Pro Turistické informační centrum 

v Ţidlochovicích jsem vytvořil leták, ve kterém uvádím základní informace o ţivotě 

a činnosti Františka Bolelouckého. Práce bude také součástí archivu dějepisných prací 

ţáků naší školy, který je zveřejněn na jejích webových stránkách. Věřím, ţe moje práce 

přispěje k rozšíření znalostí o ţidlochovických dějinách.  

Na práci se dá dále navázat. Její zveřejnění můţe pomoci najít další osoby, které by ji 

pomohly doplnit. Významné by mohlo být kontaktování příbuzných Františka 

Bolelouckého. Bude to ale vyţadovat další badatelskou práci, např. v Moravském 

zemském archivu v Brně nebo ve Státním okresním archivu Vyškov se sídlem ve 

Slavkově. 
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Př. č. 7: Starší druţstvo Sokola v roce 1933 (František Boleloucký druhý zleva). 

 

 

 

 

 

Př. č. 8: Pohlednice k výstavě meruněk v Ţidlochovicích roku 1936.  
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Př. č. 9: Popis činnosti Františka Bolelouckého během zářijové mobilizace roku 1938. 

 

 

 

Př. č. 10: Fotografie členů ţidlochovické Obrany národa. 
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Př. č. 11: Na mapce je vyznačena budova hospodářské školy (1), dům Františka 

Bolelouckého na Dvořákově ulici (2), ostatní čísla označují bydliště odbojářů 

v Ţidlochovicích. František Čermák bydlel na náměstí Míru (3), Josef Jakob na 

Dvořákově ulici (4) a František Herclík na ulici Komenského (5). Blahoslav Čermák 

bydlel v Ţabčicích a Josef Mrkvica v Kloboukách u Brna. 

 

 

 

 

Př. č. 12: Budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která během války 

slouţila jako úřadovna gestapa. 
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Př. č. 13: Hermann Ebert, jeden z příslušníků gestapa, přítomných u soudu s Františkem 

Bolelouckým. 

 

 

 

 

Př. č. 14: Popraviště Kounicových kolejí v Brně (fotografie zřejmě z období po konci 

války). 
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Př. č. 15: Bývalé popraviště Kounicových kolejí v Brně (dnešní stav). 

 

 

 

Př. č. 16: Sluţební kníţka - SS Hauptsturmführera Michaela Kneissla, velitele praporu 

SS Böhmen und Mähren, který popravoval na Konicových kolejích během druhého 

stanného práva.  
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Př. č. 17: Oznámení o rozsudku smrti nad Františkem Bolelouckým zveřejněné 

v Moravské orlici 23. června 1942. 

 

Př. č. 18: Dokument o zabavení šatstva Bolelouckému. 
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Př. č. 19: Předměty zabavené Bolelouckému zřejmě při zatčení. 

 

 

 

Př. č. 20: Opis posledního dopisu, který poslal František Boleloucký své rodině na 

rozloučenou. 
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Př. č. 21: Pamětní deska na ţidlochovickém hřbitově z roku 1946.  

 

 

Př. č. 22: Pamětní deska obětem 2. světové války z řad učitelů a absolventů Vysoké 

školy zemědělsko-lesnické v Brně, Rektorát Mendelovy univerzity Brno. 
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Př. č. 23: Část pamětní desky (viz př. č. 15) se jmény Františka Bolelouckého a 

Blahoslava Čermáka. 

 

 

 

Př. č. 24: Pamětní deska v budově gymnázia Ţidlochovice z roku 1947. 
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Př. č. 25: Budova bývalé hospodářské školy, dnes Gymnázium Ţidlochovice. 

 

 

 

Př. č. 26: Jména Františka Bolelouckého a Markéty Boleloucké na náhrobku na 

Ústředním hřbitově v Brně. 

 

 

 

 


