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ANOTACE 
 

Diplomová práce je zaměřena na poznání místní elitní rodiny Jadrníčkovy ve 

Fryštáku v 19. a první polovině 20. století. Studie sleduje jejich podnikání, soukromý 

život, činnost v místní samosprávě a spolcích, mezigenerační sociální mobilitu a 

prezentaci ekonomického a sociálního kapitálu. 

První část práce se věnuje historii obce Fryšták a místním hospodářským a 

sociálním poměrům. Druhá část sleduje zrod a vývoj firmy „Val. Jadrníčka syn“, její 

ekonomické výkony od 80. let 19. století do roku 1948. Závěrečná část podrobně 

sleduje pět příslušníků různých generací rodiny Jadrníčkovy, přičemž je nejvíce 

analyzována jejich role v obecní samosprávě. 

Rodinu Jadrníčkovu lze označit za typický případ nacionálně českých 

moderních lokálních elit.  

 

Klíčová slova: lokální elity; mezigenerační sociální mobilita; podnikatelé. 

 

ANNOTATION 
 

The dissertation is focused on recognition of local elite Jadrníček family in a 

small town of Fryšták in the 19th and first half of 20th century. The study describes 

family’s entrepreneurial activity, private life, activity in the local council and 

associations, inter-generational social mobility and presentation of family’s economical 

and social capital.  

The first part describes history of a small town Fryšták and local economic and 

social relationships. The second part focuses beginning and progress of the enterprise 

“Val. Jadrníčka syn”, its business results from the 1880s till 1948. The conclusion 

describes in detail five members of different generations in Jadrníček family whereas 

the family role in the local council is mostly analyzed.  

The Jadrníček family could be named as a typical example of Czech modern 

local elite. 

 

Key words: local elite; inter-generational social mobility; entrepreneurs.  
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1. ÚVOD 

1.1 Téma práce 
 

Tématem mé diplomové práce se stala rodina Jadrníčkova z Fryštáku v 19. a 

první polovině 20. století. Předně se zaměřím na rodinnou dřevozpracující firmu „Val. 

Jadrníčka syn“, jejímž prostřednictvím se příslušníci rodiny představí jako podnikatelé. 

Dále budu analyzovat jejich  soukromý život (sňatek, volba povolání, atd.), podnikání, 

činnost v místní samosprávě či spolcích, mezigenerační sociální mobilitu, prezentaci 

ekonomického a sociálního kapitálu, atd. Rodinu Jadrníčkovu jsem si vybral proto, 

neboť právě tato rozvětvená fryštácká rodina zastávala ve Fryštáku v mnoha oblastech 

vůdčí postavení. Důkazy pro toto své tvrzení budu hledat v analýze fungování obce 

v celé její šíři – od záležitostí hospodářských (stavba nové radnice, pronájmy a prodeje 

obecních pozemků, daňové záležitosti, obecní hospodaření, půjčky, fungování obecní 

cihelny, atd.), až po politickou správu obce. Prostřednictvím této analýzy před námi 

vystoupí obraz jednotlivých členů rodiny Jadrníčků.  

 

1.2 Prameny  
 

Archivní fond, který by k rodině Jadrníčkově nebo rodinné firmě odkazoval 

přímo, neexistuje. Toto zjištění nemůže historika odradit a musí proto svůj výzkum 

zaměřit na archivní fondy nebo jiné zdroje,1 kde je předpoklad, že k předmětu studia 

získá co možná největší množství informací.  

Působení členů rodiny Jadrníčkovy v obecní samosprávě pomohly rozkrýt 

následující fondy: Archiv městečka Fryštáku,2 Městský národní výbor Fryšták,3 

Okresní úřad Holešov.4 Analýzu obecních voleb, jenž rozkryla delegování místních elit 

a utváření sociálních a ekonomických sítí, případně pomohla určit role jednotlivých 

členů fryštácké rodiny Jadrníčků, jsem provedl na základě dochovaných volebních 

seznamů z let 1850 a 1867 – 1907 (seznamy z let 1861, 1864 a 1910 se nedochovaly) a 

další dokumentace k volbám z let 1850 – 1938.5 Vlastní fungování obecní samosprávy 

                                                 
1 Jedná se např. o archivní materiály v držení rodiny, vzpomínky pamětníků, denní tisk, fotografie atd.  
2 Státní okresní archiv Zlín, Archiv Městečka Fryšták (dále pod AM Fryšták).  
3 Státní okresní archiv Zlín, Městský národní výbor Fryšták (dále pod MNV Fryšták).  
4 Státní okresní archiv Kroměříž, Okresní úřad Holešov (dále pod OÚ Holešov).  
5 AM Fryšták, i. č. 203. OÚ Holešov, i. č. 437. Mimo volební seznamy se jednalo o konkrétní výsledky 
voleb, námitky proti průběhu voleb, stížnosti, korespondenci mezi úřady atd.).  
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jsem analyzoval nejen pomocí zápisů ze schůzí obecního výboru a obecní rady,6 ale 

také rozborem konkrétních kroků zvolených zastupitelstev.7 Dotvořit celkový obraz 

nejen o rodině Jadrníčků, ale také ostatních obyvatelích Fryštáku, pomohly sčítací 

operáty, konkrétně z let 1857, 1869, 1880, 1890, 1910 a 1921.8 Všechny uvedené 

archivní fondy dále obsahují informace o místních spolcích, zájmových sdruženích 

nebo místních finančních ústavech, ve kterých členové rodiny Jadrníčkovy působili.9 

Cenné údaje o členech rodiny (korespondence, fotografie, atd.) poskytli žijící členové 

rodiny, zvláště paní Jarmila Květoňová, paní Marie Jadrníčková a pan Vladimír 

Jadrníček, kterým tímto ještě jednou upřímně děkuji.10   

O firmě „Val. Jadrníčka syn“ doposud neexistovala ucelená historická práce, 

která by objasňovala ekonomické fungování podniku.11 Jedna z kapitol v této práci tak 

bude první studií o historii firmy, která bude zpracována pomocí archivních materiálů a 

odborné literatury. K předchozím slovům musím dodat, že archivní materiál je dosti 

torzovitý a roztříštěný v několika archivních fondech. Oproti mému předpokladu, že 

bude možno nalézt dokumenty, které by umožňovaly detailně studovat podnikatelské 

aktivity rodiny Jadrníčkovy (bilance zisků nebo obratů, vlastní majetek, atd.), které 

jsem hodlal zpracovat ekonomicko-historickými metodami, jsem v prostudovaných 

archivních fondech materiály tohoto typu nenalezl. Údaje, se kterými pracuji jsou 

zprostředkované (bankou, soudem, obchodní a živnostenskou komorou) a nedávají 

možnost systematického zkoumání. Materiál je navíc vázán tématickým problémem, 

v tomto případě nejvíce vztahem firmy a banky v letech 1919 - 1938. Pro ostatní 

období existence firmy jsou prameny velmi torzovité. Historie firmy od roku 1939 do 

roku 1948 je proto podána formou krátkého exkurzu.  

Ze všech archivních fondů, které jsem měl před započetím práce vytipované, 

jsem nejvíce spoléhal na archivní fond TON, Továrny na ohýbaný nábytek, s. p., 

                                                 
6 AM Fryšták, i. č. 24 – 30. Zápisy ze schůzí obecního výboru a po roce 1918 také obecní rady.  
7 Jedná se např. o stavbu nové radnice (AM Fryšták, i. č. 219), záležitosti týkající se obecní cihelny (AM 
Fryšták, i. č. 220), různý účetní materiál (AM Fryšták, i. č. 633 a 634) atd.  
8 OÚ Holešov , i. č. 863 a 864.  
9 Např. TJ Sokol Fryšták (AM Fryšták, i. č. 379), občanská a živnostenská záložna (OÚ Holešov, bal. č. 
13) atd.   
10 Tento archivní materiál budu v označovat jako „Rodinný archiv“, i když se o žádný ucelený a na 
jednom místě uložený archivní materiál nejedná. Obsahuje především různé fotografie (neutříděné a 
nepopsané), zlomky korespondence (dva dopisy Valentina ml. Ludvíkovi Jadrníčkovi, dva dopisy 
Tomáše Bati Rudolfu Jadrníčkovi, dva dopisy Elišky Krásnohorské Růženě Jadrníčkové), katalog 
výrobků (nedatovaný), „Památník rodu Jadrníčkového“ od Ludvíka Jadrníčka (viz níže) a různé jiné 
materiály z pozůstalosti Rudolfa Jadrníčka ml.   
11 Nejuceleněji je vývoj firmy podán v knize JADRNÍČEK, Ludvík – Městečko Fryšták, 1. vydání 1933, 
2. rozšířené a upravené vydání 1948. Pro svůj výzkum používám vydání z r. 1948, s. 156 - 159 (dále pod  
JADRNÍČEK).  
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Bystřice pod Hostýnem,12 jakožto nástupce rodinné firmy po roce 1948. Archivní 

materiál, který jsem měl možnost prostudovat, mně poskytl pouze doplňující informace 

a to zvláště k letům 1945 – 1948. Nejdůležitější materiály k rodinné firmě se mi 

podařilo objevit ve fondech dvou moravských bank, jednak Moravské agrární a 

průmyslové banky Brno,13 a také její nástupkyně Moravské banky, a. s., Brno,14 se 

kterými firma dlouhodobě spolupracovala. Další údaje k fungování rodinné firmy 

poskytl obsáhlý archivní fond Obchodní a živnostenské komory Olomouc.15 Velmi 

důležité a zajímavé údaje jsem nalezl v archivním fondu Krajského soudu v Uherském 

Hradišti,16 jednak ve firemních spisech k obchodnímu rejstříku,17 hlavně však 

v trestním spise, který vznikl v roce 1928 za soudního řízení vedeného proti Rudolfu 

Jadrníčkovi st.18 Archivní materiály uložené ve fondech Všeodborového archivu 

v Praze pomohly alespoň částečně rozkrýt vztahy mezi vedením firmy a jejich 

zaměstnanci.19 Doplňující informace k této problematice se podařilo objevit 

v odborových listech Dřevodělník a Dřevodělnické listy.20  

K tomu, aby byla studie o firmě co nejkomplexnější, využil jsem opět archivní 

materiál v držení potomků rodiny (katalog výrobků, korespondenci, fotografie) a také 

dobový tisk, v němž jsem hledal především reklamní inzeráty firmy.21 Doplňující 

informace k historii podniku jsem nalezl jednak ve fondech, které se vztahují 

                                                 
12 Moravský zemský archiv Brno, fond K718, TON, Továrny na ohýbaný nábytek, s. p., Bystřice pod 
Hostýnem (1940)1946-1993(1998)  (dále pod TON).  
13 Moravský zemský archiv Brno, fond H1074, Moravská agrární a průmyslová banka Brno (dále pod 
MAPB). Tento fond je zaměřen na centrálu banky, dále jsem prostudoval ještě fond H1056, MAPB, 
filiálka Holešov. 
14 Moravský zemský archiv Brno, fond H1075, Moravská banka, a. s., Brno (dále pod MB). Tento fond 
je zaměřen na centrálu banky, dále jsem prostudoval ještě fond H1115, MB, filiálka Holešov.   
15 Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc (dále pod 
OŽK Olomouc). Jednalo se převážně o korespondenci ohledně vyráběných zakázek, exportních 
záležitostí, různé dotazníkové akce apod.  
16 Moravský zemský archiv Brno, fond C48, Krajský soud Uherské Hradiště (dále pod Krajský soud 
UH).  
17 Krajský soud UH, kart. 388, Jd II Spisy firem jednotlivců, i. č. 233a.  
18 Krajský soud UH, kart. 1312, Tk VII 1692/28, obž. 1065.  
19 Všeodborový archiv v Praze, Fond Kolektivní smlouvy a mzdová ujednání, kart. 32, i. č. 245 a 246.  
20 Dřevodělník 1917 – 1935 a Dřevodělnické listy 1918 – 1931.  
21 K vyhledávání reklamních inzerátů jsem využil naskenované noviny a časopisy v digitální knihovně 
Kramerius http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do  (3. 6. 2009).  
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k Fryštáku,22 dále v obecních a školních kronikách okolních obcí,23 nebo také 

v jednotlivých ročnících Compassu.24  

 

1.3 Ludvík Jadrní ček  a jeho  M ěstečko Fryšták   
 

 Zásadním pramenem svého druhu je kniha Městečko Fryšták od Ludvíka 

Jadrníčka. V této práci jsem nejvíce pracoval s druhým vydáním z roku 1948, které má 

téměř 400 stran a oproti vydání prvnímu z roku 1933 obsahuje také statě o okolních 

obcích, které byly později přičleněny k Fryštáku.25 Pro svůj výzkum jsem toto dílo 

využil jako literaturu i jako pramen, proto je na místě analyzovat její text a krátce 

představit i jejího autora.  

Ludvík Jadrníček se narodil v roce 1863, jeho otec Valentin byl váženým 

měšťanem, rolníkem a tkalcem. Matkou byla Františka Košutová (druhá manželka 

Valentina) – dcera měšťana a tkalcovského cechmistra. Ludvík Jadrníček vystudoval 

reálku v Novém Jičíně, od roku 1888 navštěvoval akademii výtvarných umění ve 

Vídni. Vykonal zkoušku pro střední školy s českou i německou obcovací řečí a začal 

vyučovat ve školách. Nejprve působil v Olomouci, nejdéle v Bílsku (dnes Bielsko-

Biała v Polsku) - 27 let, po roce 1918  v Brně. Vyučoval hlavně kreslení, a to jak na 

školách, tak soukromě (děti arcivévody Karla Štěpána). Velmi se zajímal o národopis a 

lidové umění, hodně času (zvláště o prázdninách, které nejraději trávil ve Fryštáku) 

strávil na cestách. Své dojmy ze svých výprav díky svému umění přenesl na papír nebo 

plátno (ilustrace uveřejňoval v časopisech, např. Musejník olomoucký, Náš domov 

apod.). Oženil se s Karlou Gelínkovou, dcerou tajemníka místodržitelství v Brně. 

Zemřel v roce 1954 v Brně.  

                                                 
22 Opět se jednalo o fondy AM Fryšták, MNV Fryšták a OÚ Holešov. 
23 Městská knihovna ve Fryštáku, Kronika veřejné obecné školy a měšťanské školy chlapecké ve 
Fryštáku (1912-1939), digitalizované zpracování (dále pod MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých 
škol ve Fryštáku). Dále Pamětní kniha obce Štípa, Pamětní kniha obce Dolní Ves, atd.  
24 Compass. Kalender und Jahrbuch für Handel, Gewerbe und Industrie in Oesterreich, později Compass. 
Finanzielles Jahrbuch für Osterreich-Ungarn (dále pod Compass). K dispozici jsem měl ročníky 1915 – 
1944.  
25 Tyto kapitoly zpracovali: Horní Ves Anežka Filová – učitelka ve Fryštáku (spolupracovali také Eduard 
Pekárek, Ludvík Sitka, Jan Kamenář a jiní, s. 300 – 314), o Dolní Vsi pojednal Rudolf Jadrníček – ředitel 
školy v Holešově (s. 315 – 357), rodák z dolnoveského mlýna, Lukoveček zpracoval Oldřich Vaňhara – 
řídící učitel v Lukovečku (s. 358 – 375), zprávy o obci Vítová podal František Matula – kronikář obce 
Vítová (s. 376 – 384).  
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Jak autorovo příjmení napovídá, patřil Ludvík Jadrníček do rodiny, která je 

předmětem mého výzkumu. V celém textu však nevidíme preferování této rodiny na 

úkor jiných, ze slov autorových necítíme přehnanou chválu skutků vykonaných členy 

rodiny. Naopak na některých místech můžeme mezi řádky vyčíst i kritiku některých 

jejich kroků. Na prvním místě tak v žádném případě nestojí Jadrníčci, ale Fryšták – 

jeho historie a vývoj a především pak obyvatelé této moravské obce. A právě tím, že si 

autor všímal života lidí různých sociálních kategorií (bohatý sedlák, řemeslník, čeledín, 

student, atd.), nám umožnil, ač to sám zřejmě nezamýšlel, poznat mentality těchto lidí a 

jejich proměnu v čase, jejich životní strategie, žebříček životních hodnot, každodenní 

život, horizonty jejich myšlení a uvažování.  

Při sepisování textu pracoval autor s již dříve vydanou literaturou týkající se 

Fryštáku nebo nejbližšího okolí.26 Autor k tomu dodává, že nechce opakovat již fakta 

známá, ale bude-li toho zapotřebí doplní je svými vlastními výzkumy a poznámkami. 

Prameny L. Jadrníček na několika místech cituje27, uvede jejich doslovný opis, časté 

jsou zmínky o práci s matrikami,28 vyskytne se také poznámka typu „listina tato je mým 

majetkem“.29 Důležité místo náleží „zpravodajům“, které autor přímo necituje, jejich 

vzpomínky nebo postřehy lze v textu snadno rozpoznat. Jde o jeho rodiče – Valentina 

(1812 – 1881) a Františku (1824 – 1910), dále o Františka Karase (1826 – 1901) – 

kupce, Františka Šebíka (1813 – 1893) – obecního písaře, Františka Fialu (1811 – 1895) 

– měšťana, Leopolda Jehličku (1833 – 1914) – měšťana a starostu, Josefa Kamenáře 

(1822 – 1900) - tkalce, pro dobu novější pak Františku Burianovou – sestru L. 

Jadrníčka.30 Jelikož rozhovory s pamětníky i autorovo příjmení v sobě nesou jistý 

stupeň „nebezpečí“, konfrontoval jsem text Ludvíka Jadrníčka s pramenným 

materiálem různé povahy (institucionálním, soukromým aj.).31   

Celá kniha působí dojmem jisté neuspořádanosti. Marně hledáme celkovou 

koncepci textu. Jako kdyby si autor vzpomínal na různé děje, osoby nebo události, které 

postupně zaznamenával a spojoval do zdánlivého celku. Určitou motivaci či pohnutku 

L. Jadrníčka k sepsání této knihy, vytušíme z věty: „Hlavním účelem této knihy jest 

                                                 
26 JADRNÍČEK, s. 7. Autor uvádí: „Historii Fryštáku a přifařených obcí věnovali pozornost již Wolný ve 
své „Topografii církevní“, Eduard Peck v „Okresním hejtmanství holešovském“, Jan Drábek v „Dějinách 
městečka Fryštáku“ a nejnověji P. Kvasnička ve „Vlastivědě moravské – Holešovský okres.“ 
27 Tamtéž, např. s. 17, 18.   
28 Tamtéž, např. s. 23.  
29 Tamtéž, např. s. 108. Případně jsou majetkem jiné osoby, např. s. 143 (prof. ing. Vladimír  Fischer).  
30 Tamtéž, s. 7. 
31 S pramenným materiálem jsem srovnával především různé datace, popis politického dění v obci nebo 
údaje, které L. Jadrníček uvedl v pasáži věnované firmě „Val. Jadrníčka syn“.  
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zachovati potomstvu paměti starých Fryštačanů.“32 Další pohnutky lze vyčíst na řádcích 

práce samotné. L. Jadrníček například zmiňuje své setkání s Dr. Wanklem33 a 

poslancem P. Ignácem Wurmem34, kteří prováděli přípravné práce k Národopisné 

výstavě v Praze (1895): „Jejich vlivem počal jsem se zajímati o všecko, co 

s národopisem bylo spojeno a zároveň se snažiti, zachovati budoucnosti co možná 

nejvíce toho, co mohlo jinak provždy přijíti nazmar.“35 Autor také uvádí, že si již 

v mládí pořizoval poznámky o dění v jeho okolí a rád naslouchal těm „[…] kteří měli 

dobrou paměť a uměli pěkně vykládati.“36 Nelze opomenout ani vliv nejbližší rodiny, 

zejména obou rodičů.37 Vyloučit naopak můžeme autorovy pohnutky vlastenecké, jež 

by ho vedly k sepsání díla, ani v  prvním vydání (1933) a ani ve vydání druhém (1948) 

nelze nalézt zásadnější poznámky na toto téma.38 Co zde však postřehneme na několika 

místech je určitý stesk po „starých dobrých časech“.39 

I přes vyslovené výhrady se  L. Jadrníčkovi podařilo napsat knihu, která má 

vysokou dokumentární hodnotu, neboť informace zde zaznamenané (lidové zvyky, 

život obyčejných lidí v 19. století) se s postupujícím časem budou stávat hůře 

dohledatelnými. Celý text navíc doplňují nejen dobové fotografie, ale i autorovy 

půvabné kresby.  

 

1. 4 Literatura 
 

Z použité literatury je třeba na prvním místě jmenovat již zmíněnou a 

představenou knihu Městečko Fryšták od Ludvíka Jadrníčka, která je hojně citována 

                                                 
32 JADRNÍČEK, s. 7. Za jeden z impulzů, které L. Jadrníčka vedly k sepsání knihy o rodné obci, lze 
považovat vánoční dárek od jeho syna Viktora z roku 1922, totiž zdobený zápisník formátu A6. Na 
synovo přání začal L. Jadrníček v roce 1923 sepisovat „[…] paměti rodu Jadrníčkového, připojuji ale 
také tak mnohé obrázky z poměrů a života starých Fryštačanů, jak jsem je sám znal, jak o nich má drahá 
matička ráda vyprávěla a jak jsem je zvěděl od starých Fryštačanů.“ V tomto Památníku rodu 
Jadrníčkového je na přibližně 50 rukopisem autora zaznamenán rodokmen Jadrníčků a jím příbuzných 
rodin (Košutovi, Slačálkovi, Buchtovi) s komentářem k jednotlivým osobám a rodům. Tyto genealogické 
studie L. Jadrníček použil a dále rozpracoval v knize Městečko Fryšták  (dále pod JADRNÍČEK – 
Památník).    
33 MUDr. Jindřich Wankel (1821 – 1897) – lékař, významný moravský archeolog a speleolog. Byl 
v příbuzenském svazku s fryštáckou rodinou Absolonovou → vnuk J. Wankela Karel Absolon (1877 – 
1960) byl světoznámým archeologem a speleologem.  
34 Ignác Wurm (nar. 1825) – kněz, poslanec mor. zemského sněmu i říšské rady, místopředseda České 
národopisné společnosti, předseda vlasteneckého muzea v Olomouci.  
35 JADRNÍČEK, s. 256.  
36 Tamtéž, s. 7. Počátek svých vzpomínek klade do r. 1866, poznámky si pořizoval od r. 1883.  
37 JADRNÍČEK – Památník, s. 1. Srov. JADRNÍČEK, s. 87. V textu např. nalezneme větu: „Co potkalo 
jiné, to potkalo kupř. také mého otce.“  
38 Poznámky tohoto typu lze nalézt pouze v krátké části věnující se 2. světové válce. 
39 JADRNÍČEK, s. 101. Např.: „Na tyto krásné zlaté časy vzpomínali naši otcové až do své smrti.“  
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v průběhu celé práce . V kapitole o historii Fryštáku a lukovského panství, se opírám i o 

další práce historiků, kteří žili převážně v první polovině 20. století. Jde především o 

Jana Drábka,40 Eduarda Pecka,41 Pavla Kvasničku.42 Z novější prací se jedná o studie 

Rudolfa Hurta,43 Víta Němce,44 Česlava Zapletala,45 Zdeňka Pokludy46 nebo kolektivu 

autorů pod vedením Vladimíra Nekudy.47  

 O historii rodinné firmy „Val. Jadrníčka syn“, případně o některém z Jadrníčků 

jakožto podnikateli, se literatura, kromě již uvedeného Městečka Fryšták od Ludvíka 

Jadrníčka, příliš nezmiňuje.48 Doplňující informace k počátečnímu období firmy jsem 

použil z práce Karla Pavlištíka o domácké výrobě dřevěného nářadí na Zlínsku.49 K 

historii lyžování a vývoji lyžařské výzbroje jsem čerpal především z knihy Otty 

Kulhánka.50   

 

1.5 Koncepce práce 
 

Ve své diplomové práci jsem se inspiroval výzkumy formování nacionálně 

českých moderních elit rozličných úrovních, kterým současná historiografie věnuje 

nemalou pozornost.51 Budu vycházet z definice elity jako úzké skupiny lidí vyznačující 

se nadprůměrným výkonem, vůdčími pozicemi v rozhodovacích procesech a schopností 

vytvářet sítě formálního i neformálního společenského vlivu.52 Ve své práci tento 

koncept elit uplatním na lokální úrovni obce Fryšták a na pět příslušníků různých 

                                                 
40 DRÁBEK, Jan - Dějiny městečka Fryštáku a far, které dříve do Fryštáku náležely, Fryšták 1915 (dále 
pod DRÁBEK). 
41 PECK, Eduard – Okresní hejtmanství holešovské, Holešov 1892 (dále pod PECK).  
42 KVASNIČKA, Pavel - Vlastivěda moravská. II. Místopis. Holešovský okres, Brno 1929 (dále pod 
zkratkou KVASNIČKA).  
43 HURT, Rudolf - Dějiny Lukova, Lukov 1983 (dále pod HURT).  
44 NĚMEC, Vít - Nekešové z Landeka na lukovském panství, Fryšták 2006 (dále pod NEKEŠOVÉ).  
45 ZAPLETAL, Česlav a kol., K památce a ku cti lesa, Fryšták 1998 (dále pod ZAPLETAL). Dále 
ZAPLETAL, Česlav - Cestami staletí, in: Město Fryšták 1945 – 1995, s. 7 – 18 (dále pod MĚSTO 
FRYŠTÁK). 
46 POKLUDA, Zdeněk – Zámecký areál Lešná, Zlín 2004 (dále pod POKLUDA). 
47 NEKUDA, Vladimír a kol. – Zlínsko, Vlastivěda moravská sv. 64, Brno 1995 (dále pod ZLÍNSKO). 
48 MYŠKA, Milan a kol. – Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 
XX. století, 2 sv., Ostrava 2003 a 2008.  
49 PAVLIŠTÍK, Karel – Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku, Zlín 1993 (dále pod 
PAVLIŠTÍK).  
50 KULHÁNEK, Otto – Zlatá kniha lyžování, Praha 1989 (dále pod KULHÁNEK). 
51 ŠTAIF, Jiří (ed.) – Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání, Praha 2007. FASORA, 
Lukáš – HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, Jiří – Občanské elity a obecní samospráva 1848 – 1948, Brno 2006.  
KUBŮ, Eduard - ŠOUŠA, Jiří (eds.) – Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. 
století, Praha 2008.  
52 ŠTAIF, Jiří – Moderní podnikatelské elity (koncepty, procesy, interakce a reprezentace), s. 22 - 36, in: 
ŠTAIF, Jiří (ed.) – Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání, Praha 2007. 
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generací rodiny Jadrníčkovy, na jejímž příkladu lze zkoumat formování místních elit 

v 19. a první polovině 20. století. Vybranou fryštáckou rodinu budu zkoumat ve dvou 

badatelských polích. Jedním bude rodinná dřevozpracující firma a druhým angažmá 

členů rodiny ve veřejném prostoru, především v obecní samosprávě a místních 

spolcích. V obou těchto polích se zaměřím zvláště na role, které příslušníci rodiny 

Jadrníčkovy ve Fryštáku zastávali. Na příkladu zvolené rodiny budu zároveň 

konkretizovat specifické znaky, které byly pro příslušníky nacionálně českých 

moderních elit, zvláště na lokální úrovni charakteristické (pozice v obecní samosprávě 

s rozhodovacími pravomocemi, spolková činnost, autorita opírající se o výkon 

v podnikání nebo vzděláním dosažené vědění, angažování v kulturním dění, životní 

styl, investování do vzdělání dětí, atd.). Cílem práce by mělo být odpovědět na otázky: 

Jaké faktory a okolnosti umožnily, aby rodina Jadrníčkova zaujala ve Fryštáku pozici 

místní elity? Jaké atributy jejich exkluzivního postavení vykazovali příslušníci místní 

elity ve Fryštáku, konkrétně rodina Jadrníčkova?   

Ve své práci jsem použil standardní historické metody, přičemž zvláštní důraz 

jsem kladl na metodu hermeneutickou. Při rozhovorech s pamětníky nebo příslušníky 

rodiny Jadrníčkovy jsem využil zdrojů „oral history“.53 Předkládaná diplomová práce je 

případovou studií formování a fungování lokálních nacionálně českých moderních elit.  

  

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
53 Rozhovory, které jsem vedl s pamětníky nebo rodinnými příslušníky, nejsou v této práci uvedeny 
v doslovném přepisu, neboť informace, které mně s velkou laskavostí „zpovídané“ osoby sdělily, jsem 
využil pouze okrajově.  
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2. DĚJINY FRYŠTÁKU  

 
„…když se za Kroměříží objeví Hostýnské vrchy a Hostýn je na dohled, do Fryštáku už 

je malý kousek“.54 

 

2.1 Nástin historie Fryštáku a panství lukovského   
 

Když se vydáme ze Zlína severním směrem nebo z Holešova směrem 

jihovýchodním, po asi 10 km cesty, „[…] objeví se před námi široká řada domů, která 

táhnouc se mezi oběma pásmy hor tvoří takřka bránu další cestu uzavírající. Jest to 

staré městečko Fryšták se spojenými osadami Dolní Vsí, Horní Vsí a Vilanty.“55 

Fryšták leží ve Fryštátské brázdě, v „údolí“ mezi Hostýnskými vrchy a pásmem kopců 

severně od Zlína, za kterými následují Vizovické vrchy. Fryštácko je odvodňováno 

k jihu několika potoky, z nichž největší – Januštice - tvoří osu osídlení, přičemž vlastní 

Fryšták (na rozdíl od obou Vsí) zaujímá nad potokem vyvýšenou polohu. Jméno obce 

nacházíme v pramenech v různých podobách: např. Freystat (1356), Freynstat (1397), 

Frisstak (1437), Freystädtl (1671) atd. Jméno obce se překládá jako „svobodné město“ 

respektive „svobodný trh“.56 

První zmínka o Fryštáku je z roku 1356. Toho roku se v pramenech objevil 

„Nicolaus Luce de Freystat, clericus Olomuncensis diocesis, publicus auctoritate 

imperiali notarius“.57 S velkou pravděpodobností lze předpokládat dřívější existenci 

tohoto městečka,58 které bylo založeno jako tržní centrum nedalekého hradu Lukova (4 

km severovýchodně), který byl vystavěn jako královský hrad v první třetině 13. 

století.59 Osoba zakladatele není známa, některé indicie však ukazují k osobě Bruna ze 

Schauenburka (asi 1205 – 1281) – olomouckého biskupa v letech 1245 – 1281, rádce a 

                                                 
54 HERBST, Karel - O božím vedení, Kostelní Vydří 2005, s.78. 
55 DRÁBEK, s. 7.  
56 MĚSTO FRYŠTÁK, s. 9. Srov. KUČA, Karel - Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
1. díl A-G, Praha 1996, s. 852 (dále pod KUČA). 
57 ZAPLETAL, s. 8. Poprvé si této nejstarší zmínky zřejmě všiml KVASNIČKA, s. 325 („[…] r. 1356, 
kdy jmenuje se z Fryštáku jakýs Mikuláš Luce, […]“).  
58 KUČA, s. 853. Autor se domnívá, že sídlo bylo založeno jako město, jenž až později pokleslo na 
městečko. První stopy osídlení spadají do neolitu a eneolitu, v katastru obce bylo učiněno několik 
archeologických nálezů z těchto období, z pozdějších period pak především z doby římské (mince).   
59 K dějinám hradu Lukova např. : HURT, Rudolf - Dějiny Lukova, Lukov 1983; HOLÍK, Jiří - Hrad 
Lukov, Lukov 2000; http://www.hradlukov.cz/index.php?sekce=historie  (14. 6. 2009); DURDÍK, Tomáš 
– BOLINA, Pavel - Středověké hrady v Čechách a na Moravě, Praha 2001; atd.  
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diplomata Přemysla Otakara II.60 Dějiny Fryštáku, jakožto poddanského městečka, jsou 

tak již od prvopočátku těsně spjaty s historií tohoto hradu i celého lukovského panství a 

jeho držiteli.  

V těsné blízkosti Fryštáku se rozvíjely obce Horní Ves (nejstarší zpráva z roku 

1397), Dolní Ves (1397), Vítová (1398) a Lukoveček (1480), kterým byl Fryšták 

přirozeným centrem, zvláště tržním, i když jmenované obce měly vlastní správu.61   

Další zmínky o Fryštáku pocházejí z let 136262 a 138363. V této době patřilo 

lukovské panství, a tedy i Fryšták, Šternberkům.64 V listině z roku 1390 čteme 

následující: „[…] t.r. přidal Zdeněk ze Šternberka k věnu, jež byl již r.1374 manželce 

své Kunce na Cetechovicích zapsal, 25 kop na městečku Fryštáku, totiž 10 kop na 

mýtě, 10 kop na platě řečeném šos65 a 5 kop na lázni a řeznických jatkách […].“66 

Z tohoto zápisu lze usuzovat, že Fryšták byl v této době živým a prosperujícím 

městečkem a byl velmi pravděpodobně opevněn a ve dvou branách se vybíralo mýto.67 

Opevnění vzalo za své nejspíše při válečném tažení uherského krále Matyáše Korvína 

v letech 1468/69, kdy byl „[…] hrad Lukov a s ním i Fryšták vypleněn a opevnění 

Fryštáku zničeno“.68  

Ze šternberské doby je také první zmínka o faře a kostelu. Jde o rok 1398, kdy 

Zdeněk ze Šternberka zajistil kostelu příjem ve výši 5 hřiven z panského dvora 

v Mysločovicích.69 Další zmínka o kostelu pochází z r. 1480.70 Dlouhé panování rodu 

Šternberků nad lukovským panstvím končí postupně v prvních dvou desetiletích 16. 

                                                 
60 MĚSTO FRYŠTÁK, s. 9. Srov. KUČA, s. 853.  
61 ZLÍNSKO, s. 359 – 360.  
62 KVASNIČKA, s. 325. „R. 1362 jmenuje se Macek, jenž pohonil u soudu manského Ješka a Stacha ze 
Slavičína.“  
63 KVASNIČKA, s. 325. „Bohuš z Fryštáku, jenž vystavil s Ježkem a Zdeňkem ze Šternberka a Lukova, 
[…] židům jičínským dlužní úpis na 75 kop gr.“  
64 ZLÍNSKO, s. 357. Šternberkové jsou na Lukově doloženi k r. 1332.  
65 šos čili šosovné – daň placená městskými obyvateli ve prospěch města. 
66 KVASNIČKA, s.325. 
67 Podle půdorysu města se tak domnívá KUČA, s. 854: „Okrouhlý obvod města přesvědčivě dokládá, že 
město bývalo kdysi opevněno, později však opevnění zaniklo.“ Podle místních jmen existenci opevnění 
dokládají: PECK, s. 30: „Ostatní části městečka mají významná jména na Buchlově, na Hrádku, na Baště 
a na Valech. Patrně tu býval ve starší době nějaký hrádek, sídlo panské. R. 1489 jmenuje se jistý Jaroslav 
z Myšlan a z Fryštáku.“ Podobně také  KVASNIČKA, s. 310, který dodává, že „[…] dosud v podání lidu 
uchováno, že jedna brána stála u „hrubé hospody“, druhá „u Mašlaňového“. Svědectví přímo hmotné 
nabízí Ludvík JADRNÍČEK, Městečko Fryšták. 1. vyd., Brno 1933, s. 15: „[…] když kopali u Košutů 
z Roha (č. 8/13) sklep, přišli na kamenné zdi tak silné, že z nich vystavěli téměř celý sklep […].“ 
68 DRÁBEK, s. 16. Srov. KVASNIČKA, s.298. Autor se zmiňuje pouze o dobytí hradu Lukova. 
69 NĚMEC, Vít – Církevní život ve Fryštáku v letech 1900 – 1927, Diplomová práce, Olomouc 2008, s. 8 
(dále pod NĚMEC). Srov. DRÁBEK, s. 12. Autor klade, dle mého soudu nesprávně, počátky farnosti až 
do doby cyrilometodějské. Soudím, že s velkou pravděpodobností byl kostel založen společně s lokací 
města. 
70 KVASNIČKA, s. 314.  



 17 

století, kdy se po dlouhých dědických sporech dostává panství do rukou pánů 

z Kunštátu,71 kteří však na hradě Lukově zůstanou pouze do poloviny 16. století,72 kdy 

se majiteli lukovského panství stává rod Nekešů z Landeka.73   

Bratři Nekešové – Přemek (†1562) a Jan (†1568) – se ujali správy panství 

koncem roku 1556. Pro Fryšták se stali důležití tím, že pro městečko a jeho obyvatele 

vydali tři významná privilegia. Prvním z roku 1558 zmenšili svým fryštackým 

poddaným robotní povinnosti. Fryštáčtí měšťané museli od tohoto roku chodit pouze 

dva dny v roce na hony a domkaři do chmelu.74 Další úlevy na robotě přinesl rok 1565, 

kdy byly Fryštačanům přeměněny robotní povinnosti na plat.75 V roce 1567 daroval Jan 

Nekeš mladší z Landeka a na Lukově obyvatelům Fryštáku pozemky po zpustlé vsi 

Markovsko, včetně lesů, které k ní patřily.76 Ve stejném roce darovala ještě lukovská 

vrchnost obyvatelům Fryštáku, Horní a Dolní Vsi , Lukovečku a Vítové komplex lesů 

v sousedství jmenovaných obcí.77 Pro pozvednutí ekonomického významu městečka i 

                                                 
71 ZLÍNSKO, s. 358. Srov. HURT, s. 43 – 44. Události na počátku 16. století jsou plné sporů o dědictví 
Ludmily, dcery Albrechta ml. ze Šternberka. Všechny peripetie končí zápisem do zemských desek ke dni 
7. ledna 1516, kdy se paní Ludmila zřekla vlastnických práv ke hradu Lukovu ve prospěch Viléma Kuny 
z Kunštátu.   
72 HURT, s. 45. Nejznámější z rodu z Kunštátu, který držel lukovské panství, byl moravský zemský 
hejtman Jan Kuna. Po jeho smrti v roce 1540 se majetek dostává do rukou jeho pěti synů, kteří se panství 
zbavují odprodejem.   
73NEKEŠOVÉ, s. 2 - 3. Stalo se tak v r. 1548 zápisem do zemských desek ve prospěch olomouckého 
biskupa Jana XVI. Dubravia a podkomořího Markrabství moravského Přemka z Víckova – poručníkům 
statků a sirotků (Jana a Přemka) po zemřelém Zikmundovi Nekeši z Landeka († 1547 v Kuřimi), který 
nedlouho před svou smrtí získal od pánů z Kunštátu také panství Vsetín.   
74 NEKEŠOVÉ, s. 16, zde také opis nejdůležitější pasáže listiny vydané 8. září 1558 na Lukově: „[…] 
aby svrchu psaní poddaní naši lépe obchodů a živností svejch hleděti si […] mohli […] aby svrchu psaní 
obyvatelé tohož městečka Fryštáku a poddaní naši nynější i budoucí těch všech již dotčených robot, totiž 
sladův dělání, vína tažení i jiných všech, kteréž od starodávna k hradu Lukovu činívali, na budoucí věčné 
časy jich prázdni byli a více robotovati povinni aby nebyli […].“  
75 PECK, s. 32 – 33: „[…]  kdež já nadepsaný Jan Nekeš […] jich pokorné prosbě odepříti jsem nemohl 
[…] tímto listem mocně činím: aby tíž měšťané a podsedníci fryštačtí […] v roce jednou při každém 
svatém Janu Křtiteli, každý jak kdo sedí, po dvaceti čtyřech groších […] dávali a takové platy na budoucí 
a věčné časy […] všelijakých takových honův i s potomky svými aby zdržáni byli […].“Pro přesnost 
musím poznamenat, že obyvatelé okolních obcí – Horní a Dolní Vsi a Vítové, které byly v minulém 
století s Fryštákem sloučeny, měli robotní povinnosti až do roku 1848.  
76 Ves Markovsko nebo také Markova Lhota ležela zřejmě 3km SZ od Fryštáku směrem na Holešov. 
Podrobněji: ZAPLETAL, s. 20 a 155 – opis citace: „Já Jan Nekeš mladší z Landeka a na Lukově […] 
vyznávám tímto listem […], že přede mně předstoupili opatrní muži purkmistr, starší i všecka obec 
městečka Fryštáka, vkládaje na mně ponížené prosby […], abych pustou dědinu jmenovitě Markovsko 
pod plat určitý a věčný pustil […] aby se pode mnou lépe živiti mohli. Takto jsem s těmi poddanými 
mými o tu věc narovnal […], že já jim […] od sebe, erbův svých i budoucích potomků pánů lukovských, 
těm Fryštackým pod plat dědičný a věčný pouštím […] tak při každých Vánocích 20 zlatých […] a o 
svatém Janu Křtiteli 20 kuřat.“ 
77 ZAPLETAL, s. 158.  
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celého kraje zavedli Nekešové na základě souhlasu císaře Ferdinanda I. z roku 1550 ve 

Fryštáku celkem tři výroční trhy.78  

Po smrti Jana se ujali velkého majetku jeho dva synové.79 Zikmundovi připadlo 

vsetínské panství, mladšímu Václavovi Lukov. Václav Nekeš (†1607), přísedící 

zemského soudu, jelikož jeho tři manželství zůstala bezdětná, odkázal roku 1606 celé 

panství své neteři Lukrécii, v této době provdané (od roku 1599) za Arkleba z Víckova, 

který však v roce 1608 umírá a Lukrécie se stává velmi bohatou vdovou, dědičkou 

panství Lukov, Vsetín a Rymice.80 

Vdovou nezůstala Lukrécie Nekešová dlouho, neboť již v roce 1608 se provdala 

za Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna a na Heřmanicích. V této době ještě neznámý 

mladý šlechtic se v roce 1610 stává spoluvlastníkem a v roce 1614, kdy Lukrécie 

umírá, dědicem rozsáhlých statků na východní Moravě.81 Události třicetileté války 

zasáhly do života Albrechta z Valdštejna i Fryštáku. Za protihabsburského povstání 

moravští stavové Valdštejnovi zabrali Lukov a odevzdali ho Janu Adamovi 

z Víckova.82 Po Bílé hoře se však panství vrátilo zpět do vlastnictví Valdštejna, který 

jej v polovině roku 1625 prodává císaři, který jej ještě téhož roku prodal Štěpánu 

Schmidovi z Freihofenu – císařskému radovi a říšskému výběrčímu daní.83 

Po Schmidově smrti (†1632), přešlo panství na jeho zetě Jana Fridricha 

Minkvice z Minkvicburku. „Finančník“ Schmid však po sobě zanechal velké dluhy, a 

tak měli Minkvicové velké problémy s věřiteli, mezi které patřili sestry Mnišovy 

(zastoupené manželem jedné z nich Danielem Pachtou z Rájova) nebo Rotálové.84 

                                                 
78 Konaly se od pondělí po Nanebevstoupení páně, po sv. Jiljí a po sv. Mikuláši. Patentem ze dne 5. srpna 
1784 byl císařem Josefem II. povolen trh čtvrtý (pondělí po Nanebevstoupení P. Marie) a všechny byly 
potvrzeny císařem Františkem II. patentem ze dne 27. září 1794. Trhy ve Fryštáku bývaly prý hojně 
navštěvovány a v širokém okolí se těšily dobré pověsti, k čemuž jistě přispěl i volný výčep vína 
fryštáckých měšťanů – právo nazývané frajunk. Dále viz. JADRNÍČEK, s. 11 – 12, kde je také popis 
průběhu těchto trhů.  
79 NEKEŠOVÉ, s. 4. V době otcovy smrti byli bratři nezletilí a podle závěti se neměli ujmout dědictví 
dříve než staršímu z nich bude dvacet let. Poručnictví trvalo do konce roku 1579 a nepřineslo kraji nic 
dobrého, neboť nejmocnější z poručníků – brumovský pán Zdeněk Kavka z Říčan – proslul spíše 
loupeživými výpravami než dobrým hospodařením.  
80 Tamtéž, s. 9 – 10. Panství Vsetín získala Lukrécie po svém otci, Rymice po svém manželovi. 
81 Tamtéž, s. 7; 11 – 12.  
82 FIALOVÁ, Vlasta - Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620 – 1628, Brno 
1935. Lukovské panství získal jako náhradu za škody utrpěné od císařského vojska na svých 
jihomoravských statcích Čejkovice a Boleradice. Jakožto nejstaršímu členu rodu Prusinovských 
z Víckova, mu Lukov podle závěti Václava Nekeše po právu náležel. Pán z Víckova za časů třicetileté 
války podnikal společně s Valachy vojenské akce, při nichž na čas dobyli hrad Lukov nebo vypálili 
Fryšták (28. ledna 1623). Srov. HURT, s. 69 – 82.  
83 HURT, s. 87 – 98.  
84 Tamtéž, s. 96 – 114. Početní věřitelé si panství rozkouskovali (Fryšták připadl sestrám Mnišovým), 
některé části byly odprodány, několikrát proběhly exekuce.  
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Právě s příslušníkem tohoto rodu, konkrétně s Janem Josefem z Rotálu, pánem na 

Kralicích, se Minkvicové v roce 1710 dohodli na odprodeji celého lukovského 

panství.85  

Jan Josef z Rotálu, který se svými poddanými vedl časté spory ohledně 

robotních povinností, výši platů nebo kvůli nucenému odebírání panské pálenky,86 si 

lukovské panství podržel pouze do roku 1724, kdy jej za 202 000 zlatých prodal 

vysokému dvorskému úředníkovi Janu Bedřichu hraběti ze Seilern-Aspang.87 

 Se svojí manželkou, Annou Marií hraběnkou z Lengheimu, zanechal Jan 

Bedřich početné potomstvo88 a těsně před svojí smrtí89 zřídil zvláštním ustanovením 

seilernský rodový fideikomis,90 zahrnující moravská panství Lukov a Kralice na Hané, 

jakož i rodinné stříbro, klenoty a také knihovnu.91 

Roku 1751 se podle otcovy závěti ujal fideikomisního dědictví Kristián August 

(nar. 1717). Držel se otcových šlépějí u dvora92 a dopracoval se významných postavení 

jako diplomat ve službách Marie Terezie.93 Více než zdvojnásobil majetek zděděný po 

otci, když nakupoval statky jak v těsné blízkosti lukovského panství,94 tak v Dolních 

Rakousích.95 Jelikož hrabě pobýval dlouhodobě u dvora, své moravské statky 

pronajímal a spokojil se s příjmem z nájmu.96 Do této doby, kdy panství bylo 

pronajímáno, spadá také přesun správy panství z hradu Lukova do panského dvora 

ležícího ve stejnojmenné vesnici pod hradem.  
                                                 
85 HURT, s. 110.  
86 Tamtéž, s. 166 – 174. Poddaní na lukovském panství dlužili značné částky na daních: dávky zemské 
5487 zl. 56 kr. 1⅝ den., kontribuce pak 10 353 zl. 36 kr. 3⅜ den. Srov. AM Fryšták, i. č. 167. Spor 
městečka Fryštáku s Janem Josefem z Rotálu o nedoplatky kontribuce.  
87 ZLÍNSKO, s. 358. Srov. POKLUDA, s. 1 – 2. Seilernové nepatřili ke starobylé aristokracii. 
K vzestupu jim dopomohla až služba u císařského dvora ve Vídni. Vrcholem životní dráhy Jana Bedřicha 
se stal úřad rakouského dvorského kancléře (1735 – 1749). Dále působil v těchto úřadech: r. 1715 
odměněn dědičným úřadem nejvyššího poštmistra vévodství mantovského; r. 1723 dosáhl hodnosti 
skutečného tajného rady, r. 1733 se stal zemským hejtmanem v Kraňsku a přitom zastával i funkci 
prezidenta komerčního kolegia v Terstu. V r. 1735 se stal dědičným nejvyšším korutanským 
kuchmistrem. 
88 Z deseti dětí přežilo otce šest.  
89 8. června 1751 ve Vídni. 
90 21. dubna 1751 ve Vídni.  
91 POKLUDA, s. 2.  
92 V r. 1737 se stal vládním radou, r. 1745 pak říšským dvorním radou. Po skončení diplomatické kariéry 
na počátku 70. let převzal úřad dolnorakouského místodržitele. V r. 1779 byl jmenován prezidentem 
nejvyššího soudního dvora. V této funkci vydržel po dvanáct let.  
93 Stal se českým zástupcem na říšském sněmu v Řezně, z pověření panovnice se účastnil mírových 
jednání mezi Anglií a Pruskem v Augšpurku r. 1761 a mezi léty 1763 – 1769 působil jako vyslanec u 
anglického královského dvora v Hannoveru a Londýně. Srov. POKLUDA, s. 4.  
94 Ves Přílepy, Žeranovice, lenní Kurovice a Třebětice.  
95 Panství Litschau, Enzersdorf a Hetzendorf.   
96 Stalo se tak r. 1779 a nájemcem se stal dosavadní seilernský vrchní hospodářský ředitel Jan František 
Haynish. V r. 1792 hrabě s důvodu nespokojenosti s nájemcem smlouvu vypověděl. Haynish se ale 
vzpíral, z čehož vznikly dlouhé soudní spory. Srov. POKLUDA, s. 5 – 6.  
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Kristián August roku 1801 zemřel a byl pochován ve štípském kostele.97 

Dědictví se chopil syn Josef Jan (1752 – 1838), jenž opustil službu u dvora a začal se 

více věnovat správě rozsáhlých statků, především lukovského panství.98 Po smrti 

bezdětného Josefa Jana přešel rozsáhlý majetek na jeho synovce Josefa Augusta 

(†1861) a poté už zůstal v této rodové linii Seilernů. Veškerý majetek a tedy i lukovské 

panství spravovali až do konfiskace v roce 1945 postupně Josef Maria (†1868), 

František (†1919), Josef (†1939) a František Josef  (†2004).99   

 

2.2 Hospodá řské a sociální pom ěry na lukovském panství 

s důrazem na m ěstečko Fryšták  

 
O hospodaření majitelů Lukova máme zpočátku jen strohé informace. V roce 

1446 se obecně hovoří o dvorech, mlýnech a rybnících.100 Zajímavou zprávu o stavu 

hospodářství nám podává hradní inventář z roku 1631.101 Podle zásob v hradním skladu 

zde uvedených můžeme usuzovat, že na panství se pěstoval oves, pšenice, žito, ječmen, 

pohanka, proso, hrách, len, konopí nebo fenykl. Stavy dobytka byly na vysoké úrovni. 

Choval se skot (na maso i mléko; domácího i švýcarského původu), ovce, vepřový 

dobytek a samozřejmě koně.102  

Počet dvorů postupně stoupal. Roku 1656 byly na Lukovsku 4 dvory a 3 ovčíny, 

o sto let později už 9 dvorů, nově zakládaných vrchností především na starých pustých 

selských gruntech. Nejvýnosnější ze dvorů se nacházel v Dolní Vsi, v těsném 

sousedství Fryštáku, což ukazuje na dobrou výnosnost zdejší půdy.103 

                                                 
97 Do Štípy, mariánského poutního místa, vzdáleného 4 km od Fryštáku, přenesl rod Seilernů z Vídně 
svou rodovou hrobku.   
98 POKLUDA, s. 8. Hrabě na Lukovsku vybudoval zámek a hospodářské budovy na Lešné, kostely 
v Lukově a Slušovicích. 
99 Tamtéž, s. 31 – 35. Především František v 19. a na počátku 20. století značně zlepšil a rozšířil 
hospodářské zázemí lukovského panství. Vystavěl nový zámek s vlastní elektrárnou, proslul především 
chovem belgických koní. Panství Lukov mělo na přelomu 19. a 20. století rozlohu 6.222 ha.   
100 HURT, s. 116. R. 1516 se dovídáme o dvoru v Ostratě a Lukovci pod hradem.  
101 Tamtéž, s. 116 – 117.  
102 Tamtéž. 
103 Tamtéž, s. 118 – 122. Bonita zdejší půdy se udávala poměrem zrna sklizeného ku zrnu zasazenému, 
což v tomto případě bylo 3,5 ku 1.  
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Podle zprávy lánové komise z roku 1671 bylo ve Fryštáku celkem 66 usedlostí, 

na kterých hospodařilo 58 starých usedlíků a 2 noví, 6 usedlostí bylo pustých.104 Další 

zajímavý údaj, který lze z lánových rejstříků vyčíst, je velikost usedlostí. Podle 

měřicové soustavy byly ve Fryštáku největší usedlosti 3, středních bylo 25, malých 17 a 

domkařů bylo 15.105 Z těchto údajů můžeme vyvodit, že ve Fryštáku žili především 

střední a malí rolníci a velký počet domkařů, což ukazuje na to, že obyvatelé městečka 

se živili převážně řemeslnou výrobou a výnosy z polností využívali pro svou osobní 

potřebu, aby si tzv. přilepšili. Komise dále ve svém protokolu zaznamenala dva mlýny 

a také to, že je zde 22 činných a 5 pustých šenkovních domů, které mají právo třikrát 

v roce o výročních trzích po 14 dní šenkovat.106  

R. 1750 bylo v městečku 76 domů, 63 s pozemky, 13 bez nich a dále dva 

mlýny.107 Tereziánský rustikální katastr z roku 1768 uvádí ve Fryštáku 22 měšťanských 

domů, 43 předměstských domů, 18 chalup.108 K roku 1771 se objevuje první 

spolehlivější údaj o počtu obyvatel. Mělo jich zde žít 730.109  

Ve Fryštáku se velmi dařilo řemeslům. Celkem zde bylo 17 řemesel, sdružených 

v 8 ceších.110 Nejdříve se připomíná cech řeznický111, dále cech bednářský, na jehož 

pečeti je uveden rok 1642. Fryštáčtí bednáři zásobovali svými výrobky nejen přilehlou 

oblast jihovýchodní Moravy,112 ale také vinné kraje jižní Moravy a Dolních Rakous.113 

Roku 1706 se od cechu hradišťského osamostatnili mistři cechu tkalcovského. Tento 

cech měl nejvíce členů114 a „[…] nebylo téměř domu, kde by 2 – 3 tovaryši 

                                                 
104 MATĚJEK, František - Lánové rejstříky hradišťského kraje z let 1669 – 1671. Uherské Hradiště 1984. 
Zápis, který je datován 30. května 1671 ve Fryštáku (dále pod MATĚJEK).  
105 František Matějek rozdělil velikost usedlostí do tří skupin: v lánové soustavě se jednalo o velké o 
výměře lán a více, střední od půllánu do sedmi osmin lánu a drobné od jedné do tří osmin lánu. 
V měřicové soustavě jsou mezi velké rolníky zařazeni ti, kteří mají 61 a více měřic, mezi střední od 21 
do 60 měřic a malé od 1 do 20. Na panství byli také nelánoví usedlíci, kteří ke svým domkům přiklučili 
kousky půdy, která nepatřila do původního lánového výměru. Později, když už nebylo volné půdy, 
pořizovali si tito lidé jen obydlí bez přídělu půdy. Tato vrstva byla nazývána buďto podsedky, později 
zahradníky, nejnověji domkaři.   
106 Vyšenkovalo se prý přitom 10 – 12 sudů vína. Toto právo není započítáno do lánů.  
107 KVASNIČKA, s. 311 – 312.  
108 RADIMSKÝ, Jiří – TRANTÍREK, Miroslav – Tereziánský katastr moravský, Praha 1962, s. 82. 
Bonita půdy je 3,5 – nejvyšší z celého lukovského panství.  
109 KUČA, s. 852. V Dolní Vsi se uvádí 291, v Horní Vsi pak 314 obyvatel. Srov. MĚSTO FRYŠTÁK, s. 
11. K roku 1791 je uváděno 866 obyvatel a 125 domů.  
110 KVASNIČKA, s. 318 – 321.  
111 První zmínka je k r. 1626, o jatkách je zpráva k r. 1389.  
112 HURT, s. 158.  
113 KVASNIČKA, s. 318. Z těchto krajů odebírali fryštáčtí měšťané i víno do svých šenkovních domů. 
Srov. JADRNÍČEK, s. 12.   
114 KVASNIČKA, s. 318. Na celém lukovské panství uvádí autor 200 mistrů.  
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s učedníkem za stavem nepracovali.“115 Dále se připomínají cechy ševcovský (1720), 

mlynářský (1769), smíšený (krejčí, kováři, koláři, zámečníci, kožešníci, stolaři, tesaři, 

hrnčíři, provazníci, punčocháři a sklenáři) – založen roku 1752, později (r. 1818) se od 

něj oddělil cech krejčířský; nejmladší je cech kamenický a zednický. K roku 1755 se 

uvádí ve Fryštáku 27 tkalců, 20 bednářů, 7 řezníků, 4 koláři, 3 ševci, 2 kováři, 2 krejčí, 

zámečník, kožešník, pekař a 2 mlynáři.116  

V 19. stoletím se většina obyvatel Fryštáku živila zemědělstvím a řemeslnou 

výrobou, přičemž velmi častá byla kombinace rolník - tkadlec.117 Z řemesel se zde 

dařilo zejména tkalcovství, bednářství a výrobě drobného dřevěného zboží. Plátenictví 

však od poloviny 19. století začalo ustupovat a obyvatelé Fryštáku se více zaměřovali 

na obdělávání svých polí a chov dobytka.118 „Půda fryštáckých polí je dobrá, úrodná a 

obilí na ní se vyrovná skoro hanáckému, mnohdy je i předčí.“119 Pěstovaly se obilniny 

(žito, oves, pšenice), brambory a částečně také řepa, jetelina, len nebo konopí.120 Velmi 

oblíbené byly fryštácké trhy, které bývaly pořádány na místním náměstí. Fryšták byl  

po celé 19. století tržním střediskem pro okolní obce Kašavu, Držkovou, Vlčkovou, 

Horní a Dolní Ves a další valašské obce.121  

Za určitým mezníkem ve stavebním a urbanistickém vývoji Fryštáku v 19. 

století lze považovat velký požár z 29. září 1841, který těžce poničil polovinu obytných 

domů a četná hospodářská stavení (většina domů byla před požárem vystavěna ze dřeva 

nebo vepřovic a byla kryta došky nebo šindelem).122 Po této katastrofě začali 

Fryštačané budovat  své domy z kamene nebo pálených cihel, samozřejmostí byla tvrdá 

střešní krytina. Městečko bylo radikálně přestavěno a dostalo nový „modernější“ 

vzhled.123  

V 19. století se počet obyvatel Fryštáku i „velkého Fryštáku“124 výrazně 

neměnil; ve Fryštáku žilo 900 – 950 obyvatel, ve „velkém Fryštáku“ okolo 3100 

                                                 
115 Tamtéž, s. 320.  
116 Tamtéž, s. 321.  
117 OÚ Holešov, i. č. 863, sčítací operáty z let 1857 a 1869.  
118 MĚSTO FRYŠTÁK, s. 11. Srov. JADRNÍČEK, s. 102 – 103.  
119 JADRNÍČEK, s. 171. Autor dále uvádí, že výnosnost polí kryla domácí spotřebu a přebytky se 
zpeněžovaly na trzích, nejčastěji v Holešově.  
120 MĚSTO FRYŠTÁK, s. 11. Srov. JADRNÍČEK, s. 171.  
121 MĚSTO FRYŠTÁK, s. 12. Hlavních trhů bylo 4 – 7 ročně, velké oblibě se těšil také trhy s dobytkem.   
122 JADRNÍČEK, s. 87 – 88. MĚSTO FRYŠTÁK, s. 11. Podle údaje k roku 1834 bylo ve Fryštáku 133 
domů a 941 obyvatel. Oheň poškodil 72 domů i s hospodářskými staveními, 3 osoby byly usmrceny.  
123 Viz přílohy obr. 8 a 9.  
124 Jako „velký Fryšták“ označuji souměstí Fryštáku, Horní Vsi, Dolní Vsi, Vítové a Lukovečku. Tyto 
obce byly v 19. století samostatné, ale Fryšták byl jejich přirozeným centrem a po polovině 20. století se 
tyto obce také sloučily v jeden celek – Fryšták.  
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obyvatel,125 kteří se v 99% hlásili k české obcovací řeči.126 Z důvodů zlepšujících se 

životních a výdělkových podmínek v regionu dochází ve Fryštáku i jeho „aglomeraci“ 

po roce 1900 k pozvolnému nárůstu počtu obyvatel.127  

 

Obec 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 
Dolní Ves 945 900 961 892 980 907 845 
Fryšták 954 938 906 935 1022 1012 1136 

Horní Ves 621 681 710 667 725 684 671 
Vítová 174 200 173 215 226 233 229 

Lukoveček 380 400 382 377 387 373 380 
"Velký" Fryšták 3074 3119 3132 3086 3340 3209 3261 

 

Tab. 1 Počet obyvatel Fryštáku a okolních obcí tvořících „velký Fryšták“.128 

 

Od přelomu 19. a 20. století je stále více z uvedeného počtu obyvatel 

zaměstnáno v místních dřevozpracujících podnicích, výrobnách stavebního materiálu, 

sodovkárně a především v Baťových závodech v nedalekém Zlíně.129 Fryšták, kde ještě 

v polovině 19. století převládala zemědělská malovýroba, se od konce 19. století začíná 

postupně proměňovat v centrum regionálního významu s lokálně významnými podniky, 

školami, obchody a službami.130 Velkým dílem k této přeměně přispěla také rodina 

Jadrníčkova a její dřevozpracující firma „Val. Jadrníčka syn“.       

 

 

 

 

 
 

                                                 
125 Přesné počty obyvatel viz tabulka.  
126 MLEZIVA, Štěpán – KUČA, Karel – Historický lexikon městysů a měst, Praha 2006, s. 204. Srov. 
OÚ Holešov, i. č. 863 – sčítání obyvatelstva z roku 1890. Z 906 obyvatel uvedlo českou obcovací řeč 
896. Stejně drtivá většina Fryštačanů se hlásila ke katolickému náboženskému vyznání – 883 z 906.  
127 JADRNÍČEK, s. 103 – 106.  
128 Zpracováno dle: RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef – Historický lexikon obcí České republiky 
1869 – 2005, I. a II. díl, Praha 2006.  
129 MĚSTO FRYŠTÁK, s. 11 – 12.  
130 Tamtéž, s. 11. Srov. KVASNIČKA, s. 321 – 322.   
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3. FIRMA „VALENTINA JADRNÍ ČKA SYN“ 
  

„Nejlepší, co lze si přát – První: v pivě PLZEŇ, v botech BAŤA, v lyžích 

Jadrníček.“ 131 

 

Od Fryštáku směrem na východ leží obce Lukov, Kašava, Držková, Vlčková, 

Velíková aj.,132 jejichž obyvatelé se ke konci 19. století živili nejen zemědělstvím, ale 

také domáckou výrobou dřevěného nářadí a náčiní.133 Své výrobky pak jezdili prodávat 

do úrodnějších oblastí – především Slovácka, Hané nebo Brněnska.134 Jejich pravidelné 

cesty, s naloženými vozy „do světa“ a „s plnými kapsami“ domů, vedly přes Fryšták,135 

čehož využívali místní obchodníci a také hostinští.136      

 

3.1 Založení firmy   
 

„Kupci Val. Jadrníčkovi bylo líto těch ubohých Valášků a přišel na myšlenku ušetřiti 

jim tu cestu, kupovati od nich to zboží a nabízeti je svým obchodním přátelům.“137 

 
   Počátky firmy jsou neodmyslitelně spjaty s osobou Valentina Jadrníčka ml. 

(1842 -1905), který, jak již bylo naznačeno, přicházel s domáckými výrobci dřevěných 

výrobků často do obchodního styku. Valentin Jadrníček začal skupovat dřevěné 

                                                 
131 Lidové noviny 12. 12. 1931. Reklamní inzerát firmy „Val. Jadrníčka syn“.  
132 Krajina je zde o poznání „hornatější“ a půda o dost méně úrodná než v nejbližším okolí Fryštáku. 
Svědčí o tom i místní přísloví o kvalitě zdejší půdy – „Konec chleba a začátek kamení.“ Jmenované obce 
nejsou vzdáleny více než 10km od Fryštáku, který byl i jejich tržním centrem.  
133ZLÍNSKO, s. 220. Srov. PAVLIŠTÍK, s. 20 – 21. Sortiment výrobků byl opravdu široký. Jednalo se o 
kuchyňské náčiní (vařečky, naběračky, lžíce, dénka, putny atd.), o zemědělské nářadí (hrabě, vidle, 
lopaty, kosiska, brány, trakaře atd.), hračky, žebříky atd.  Srov. JADRNÍČEK, s. 156. O tomto 
„fenoménu“ se zmiňuje také L. Jadrníček: „Když bylo po nejnutnějších polních pracích na jaře a v létě, 
vozívali Valaši z Kašavy, Držkovy, Velíkovy a z jiných okolních vesnic na svých kárách v zimě 
vyrobené zboží do světa, aby jeho prodejem uhájili bídné živobytí. Vyráběli vařechy, šprůdláky, stoličky, 
dětské hračky, dlouhé žebře aj.“  
134 PAVLIŠTÍK, zvláště mapy č. 12 – 14.  
135 Mimo jiné o tom svědčí položky v „Tabuli mejtní“ z roku 1726, kde je uvedeno, že „z vozu dřevěného 
náčení“ nebo „z vozu šindela“ se má vybírat 14kr. Srov. AM Fryšták, i. č. 683 – výpis z tabule mejtní.   
136 JADRNÍČEK, s. 166 - 167: „V novém obchodě se dařilo Karasovi ještě lépe, neboť při silnici se u 
něho zastavovali i Valaši a kryli zde své potřeby, když táhli se svým dřevěným zbožím do světa, anebo 
se vraceli s prázdnou károu, zato ale s plnou kapsou do svých domovů.“ Zřejmě i z důvodu „aby byl na 
očích“, přemístil v roce 1873 Valentin Jadrníček ml. svůj obchod k hlavní silnici do č. p. 45/43.  
Srov. PAVLIŠTÍK, s. 45: „Často však bohužel zmizela část tržby a někdy i tržba celá v šuplíku 
výčepních pultů.“  
137 JADRNÍČEK, s. 156.  
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výrobky ve velkém a dále s nimi obchodoval.138 Výrobu ve vlastní režii zahájil 

Valentin Jadrníček v polovině 80. let 19. století. Prameny ani literatura se na přesném 

datu neshodují, avšak nejčastěji uvádějí právě léta krátce před nebo po roce 1885.139 

Nejpodrobněji jsme o počátcích výroby informováni prostřednictvím Ludvíka 

Jadrníčka, jenž o začátcích firmy a vedoucí úloze Valentina Jadrníčka v ní, uvádí: „To 

/velká poptávka – p. a./ ho přivedlo na myšlenku zaříditi nějakou dílnu, kde by se 

vhodné a nejvíce žádané předměty vyráběly. Za tím účelem najal roku 1887 v Dolní 

Vsi grunt pana Jehličky, zjednal potřebný materiál, dvě bednářské stolice, hoblovačku a 

několik soustruhů na pohon nohou, najal bednářské dělníky a dal vše pod dohled 

dílovedoucího Hrnčiříka z Horní Vsi.“140 O vyráběné zboží (kuchyňské náčiní, hračky, 

rámy na zrcadla, kuželky atd.) byl velký zájem a Valentin Jadrníček najal další dělníky 

a soustruhy začal pohánět malý parní stroj, čímž se výroba alespoň částečně 

zrychlila.141  

   Nabídka však stále nestačila pokrýt poptávku, a proto bylo rozhodnuto o 

zvětšení výrobních prostor. Stavba nových budov byla jistě finančně náročná a zřejmě 

z tohoto důvodu k sobě Valentin Jadrníček přizval tři společníky – Leopolda Jehličku, 

Antonína Bakalu a Jana Jadrníčka.142 Jako místo stavby vybrali pozemek staré obecní 

cihelny, který si najali143 a postavili na něm jednopatrovou budovu pro dílny, strojovnu, 

                                                 
138 JADRNÍČEK, s. 156. Srov. PAVLIŠTÍK, s. 48. AM Fryšták, i. č. 24, zápis ze dne 1. března 1884: „P. 
Valentinu Jadrníčkovi se povolilo, až do změnění, by voze, které jemu dřevo do Kroměříže vezou, proti 
tomu, že on celoroční světlo do lampy na náměstí dá, státi směly, cizí, kteří pro sebe neb pro druhého 
náklad vezou, a na náměstí přes noc stát vůz nechají, zaplatí za vůz a za noc 5 kr.“  
139 JADRNÍČEK, s. 156 a 159. L. Jadrníček na jednom místě uvádí počátek výroby k roku 1887, na 
jiném místě se však zmiňuje, že firma v roce 1946 oslavila 60 let existence.  
Srov.  ročenku „Compass“, kde je uváděn dvojí rok založení – 1888 (např. ročník 1923) nebo 1884 (např. 
ročník 1940).   
Srov. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 12: „Továrna zdejší vznikla v r. 
1888 jako dílna soustružnická, založená otcem nynějšího majitele Valentinem Jadrníčkem.“   
Srov. Národní listy 21. 12. 1929. Reklamní inzerát firmy Val. Jadrníčka syn, kde se uvádí rok založení 
1887.      
140 JADRNÍČEK, s. 156 – 157.  
141 Tamtéž, s. 157.  
142 Tamtéž, s. 157. Leopold Jehlička – viz kapitola 4. 5. Antonín Bakala – v letech 1875 – 1907 působil 
ve Fryštáku jako učitel (později nadučitel) na obecné škole; v letech 1888 – 1903 byl členem obecního 
zastupitelstva a mezi léty 1885 – 1900 působil jako účetní ve fryštácké občanské záložně. Jan Jadrníček – 
bratr Valentina ml., měšťan a kovář, člen obecního zastupitelstva v letech 1873 – 1907.   
143 AM Fryšták, i. č. 24. Zápis ze dne 14. června 1888: „Smlouvu ohledně pronajmutí pozemku na staré 
cihelně obecní výbor schvaluje na 20 roků za 1 jitro 20 zlatých, a po uplynutí těchto 20 roků opětně na 20 
roků za zvýšenou cenu 1 třetiny tj. 6 zl. 66 kr. ročně na p. Valentina Jadrníčka a (slovo nečitelné), 
smlouva má být doslovně v protokolní knize zanesená.“   
Pozemek staré cihelny, ležící u okresní silnice směrem na Holešov, „firma“ brzy odkoupila. AM Fryšták, 
i. č. 24. Zápis ze dne 6. února 1891: „Ku zvelebení obchodu a průmyslu v obci Fryštáku se obecní výbor 
jednohlasně usnesl, by se jeden joch (?) půdy staré cihelny za ujednanou cenu 400 zl. tovární společnosti 
prodati.“ 
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administrativní budovu a pilu.144 Výroba v nových budovách byla zahájena v roce 1891 

a sortiment výrobků se postupem času proměňoval a velmi pružně se přizpůsoboval 

měnící se poptávce.145 „Zprvu převládala […] výroba soustruhovaných předmětů, 

později, r. 1892 zase prací stolařských, zdobených řezbami, pak patentované židle, od r. 

1898 dřevěné řemenice […].“146  

Z výrobní produkce se největšímu věhlasu těšila židle, kterou firma deklarovala 

jako „[…] židli reformní, ve všech státech evropských patentovanou“ a sebe označila 

jako výrobce pro země Koruny české.147 Tato židle byla vyhledávána pro svoji 

pevnost,148 která byla zaručena kombinací kvalitního dřeva a litinových spojovacích 

dílů, jenž byly použity v místě největšího namáhání, totiž sedáku a nohou.149 

V době konjunktury, kdy sama továrna nestačila uspokojovat objednávky, 

organizoval Valentin Jadrníček další výrobu pomocí faktorského systému, do kterého 

byli zapojeni nejen řemeslníci v okolí Fryštáku,150 ale také samotní zaměstnanci 

továrny, zvláště jejich ženy a děti.151     

   Na přelomu 19. a 20. století, ještě za života Valentina Jadrníčka († 1905), 

odešli z „tovární společnosti“ tři společníci a firmu tak vedl pouze Valentin 

Jadrníček.152 K dalšímu vývoji firmy do roku 1905 podrobnější a prameny doložitelné 

údaje postrádám a hodnocení tak není snadné. Přesto lze první období fungování 

„tovární společnosti“ hodnotit jako úspěšné, neboť podnik stále rozšiřoval své výrobní 

prostory a vzrůstal i počet dělníků. Valentin Jadrníček a jeho společníci zakládali firmu 

                                                 
144 JADRNÍČEK, s. 157.  
145 PAVLIŠTÍK, s. 20.  
146 JADRNÍČEK, s. 157 – 158.  
147 ŠIMONÍKOVÁ, Jaromíra – Bezejmenná židle. Můj byt, 4/2005, s. 25, opis citace (dále pod 
ŠIMONÍKOVÁ). Srov. Národní listy 21. 12. 1929. „Firma […] sestrojila a dala si patentovat dokonalou 
židli tzv. reformní […].“ 
148 Národní listy 21. 12. 1929. „[…] pro svoji zvláštní pevnost těší se velké oblibě v hostincích, 
kancelářích apod.“ 
149 ŠIMONÍKOVÁ, s. 25. Vyobrazení židle viz přílohy obr. 44.  
150 V okolí Fryštáku bylo tradičním a velmi častým řemeslem bednářství. 
151 JADRNÍČEK, s. 158. Srov. PAVLIŠTÍK, s. 48. „V počátečních fázích vývoje stavěl tento průmysl na 
kombinaci faktorského typu s prací námezdních dělníků, soustředěných v primitivních dílnách 
podnikatelových. K takovým typům podniků patřil dřevařský závod ve Fryštáku, který byl založen v roce 
1888 Valentinem Jadrníčkem. Prvotní výrobní program tohoto závodu byl totožný s výrobním 
sortimentem domáckých i řemeslných soustružníků, kteří byli soustředěni právě v sousedních obcích 
Fryštáku (Dolní a Horní Ves, Vítová, Lukoveček) a kteří také tvořili základní jádro zaměstnanců. Ti 
vyráběli v té době v Jadrníčkově dílně a v rámci faktorského systému i ve svých dílnách kuchyňské a 
domácí dřevěné nářadí, hračky a drobné nábytkové doplňky.“ […] „Např. k vyplétání sedacích ploch 
známých ohýbaných židlí využívala domácí práce žen a dětí z okolí Fryštáku dřevařská továrna 
Jadrníčkova […].“    
152 JADRNÍČEK, s. 157. „Všechno to (investice do rozšiřování továrny – p. a.) stálo mnoho peněz, a 
protože výdaje byly pořád větší než příjmy a společníci neměli důvěry v lepší doby, vystoupli ze 
společnosti; továrnu převzal Valentin Jadrníček sám […].“  
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také s tou myšlenkou, že Fryštačané u nich najdou celoroční zaměstnání a poskytnou 

jim tak náhradu za zaniklé tkalcovství.153 Tento „úkol“ se jim zřejmě podle jejich 

představ splnit nepodařilo, neboť jejich současník o tom píše: „Lidu se sice jakýsi 

výdělek poskytuje, avšak jindy tichý, zbožný, spokojený život fryštácký cizími 

dělnickými živly se ztratil, a což horšího ještě jest, původních Fryštačanů vůčihledně 

ubývá a cizinci zabírají místa jejich.“154 

 

3.2  „Závod vzkvétal, dob ře všechno se jim da řilo, m ěli pěkný 

zisk.“ 155 (1905 – 1918)  

„Rohačky, sáně pro mužstva, lyže atd., přes 80 modelů, vlněný sportovní oděv dodává 

v uznaně nejlepším provedení továrna na zimní sportovní předměty „MORAVIA“ VAL. 

JADRNÍČKA SYN ve FRYŠTÁKU č. 4 na Moravě. – Žádejte ceník č. 28.“156  

 

   Po smrti Valentina Jadrníčka ml. († 16. února 1905) převzal podnik syn 

Rudolf Jadrníček st. (1867 – 1929). Rudolf pracoval v továrně jako technický vedoucí 

již za života svého otce, takže byl dobře obeznámen s fungováním firmy.157 Dne 14. 

září 1905, přesně v den svých 38 narozenin, zaprotokoloval Rudolf Jadrníček firmu pod 

názvem „Val. Jadrní čka syn“ . Byl zapsán jako její jediný majitel a jako předmět 

činnosti podniku bylo zaznamenáno „Továrna na dřevěné zboží ve Fryštáku na 

Moravě“.158  

 

                                                 
153 JADRNÍČEK, s. 156. „[…] chtěl také pomoci Fryštačanům k celoročnímu zaměstnání a výdělku; 
Fryšták byl totiž té doby bez veškerého průmyslu; jeho obyvatelé živili se jenom z výnosu svých rolí.“  
DRÁBEK, s. 50. „Původně mínili zakladatelé průmysl tovární jen na domácí lidi obmeziti a co nejméně 
cizinců zaměstnávati; tento první záměr nebyl pro Fryštačany zlý. Myslelo se totiž, že v době pilných 
polních prací nebude se tolik v továrně pracovati a občané si sami budou moci pole obdělati. V době, kdy 
v poli pilných prací nebude, že najdou Fryštačané náhradu za práci svou za stavy tkalcovskými a za jiná 
řemesla.“  
154 DRÁBEK, s. 50. Opis citace, kterou do fryštácké farní kroniky učinil kněz  Jan Žalák, působící ve 
Fryštáku mezi léty 1874 – 1903. Sám Jan Drábek, fryštácký kněz v letech 1904 – 1926, k továrně píše 
následující: „Tento původní plán brzo se zvrhl, továrna stala se obyčejným podnikem výdělkářským a 
množství cizinců do Fryštáku přilákáno.“   
155 MNV Fryšták, i. č. 261. Odpověď Jana Vondry, zaměstnance firmy Valentina Jadrníčka syn, který 
zde pracoval 44 let, na otázku: „Rostl závod?“. Tato otázka mu byla položena v roce 1951 v rámci 
„akce“ Vzpomínky starých zaměstnanců v průmyslu, kdy respondenti odpovídali na 21 otázek týkajících 
se firmy, osoby zaměstnavatele, pracovních podmínek zaměstnanců apod.  
156 Reklamní inzerát s vyobrazením sáněk uveřejněný dne 11. 12. 1913 v Národních listech.  
157 JADRNÍČEK, s. 253.  
158 MZA Brno, Krajský soud Uherské Hradiště, karton 388, inv. č. 233a. Firemní agenda.  
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 3.2.1 Počátky výroby zimního sportovního vybavení ve Fryšták u   
 

Továrna pokračovala ve výrobě širokého sortimentu zboží,159 postupně však 

Rudolf Jadrníček přenesl těžiště výrobního sortimentu na produkci zimních sportovních 

potřeb – lyží, sáněk, sněžnic nebo hokejových holí,160 které se v továrně „u Jadrníčků“ 

vyráběly i před rokem 1905, pravděpodobně od roku 1890.161 Právě výroba tohoto 

druhu zboží, přinesla firmě největší věhlas: „V tom ohledu těší se továrna „Val. 

Jadrníčka syn“ čili ve sportovním světě zvaná „Moravia“162 pověsti evropské.“163  

   První „ski“ se do českých zemí dostávaly koncem 80. let 19. století buď přímo 

od výrobců ze Skandinávie nebo prostřednictvím obchodních firem sídlících 

v Německu nebo v rakouských zemích.164 Továrnu rodiny Jadrníčků tak můžeme 

nazvat průkopníky výroby lyží v českých zemích,165 neboť i ostatní „domácí“ 

dřevozpracující podniky začaly tuto novinku nabízet od 90. let. „V Jilemnici začaly 

vyrábět lyže od roku 1893 firmy Václava Lorence a Hynka Mečíře, ve Vysokém nad 

Jizerou se na výrobu lyží specializovaly truhlářské dílny Antonína Bartoně a Václava 

                                                 
159 OŽK Olomouc, i. č. 7225. Dopis R. Jadrníčka ze dne 4. 9. 1912: „Tázaná sedadla do záchodů 
vyrábím, a prosím zdvořile o jméno inzerenta.“  
OŽK Olomouc, i. č. 7844. Dopis R. Jadrníčka ze dne 19. 4. 1913: „ Tázané dřevěné police, tak zvané 
„Holzhorden“ bych v každém případě mohl dodat, prosím ale o laskavé  bližší sdělení rozměrů, druhu 
dřeva, provedení, abych mohl udělat nabídku. Pojmenování „Holzhorden“ je mně poněkud nejasné.“  
OŽK Olomouc, i. č. 7361. Dopis R. Jadrníčka ze dne 23. 4. 1915 adresovaný prostřednictvím OŽK 
Olomouc Válečnému pomocnému úřadu: „Zdejší pan František Sitka, bývalý výrobce praček, sdělil mně, 
že byste měly potřebu resp. dodávku na 10 000 kusů praček. Mohl bych Vám takové ve výtečné jakosti, 
avšak celé dřevěné, dodati, a sice: 32 x 32 cm po jedné straně rýhované za 80 h za kus, 32 x 32 cm po 2 
stranách rýhované za K 1.40 kus, netto, beze skonta, odsud.“ K vyráběným „pračkám“ srov. 
http://www.muzeum.svitavy.cz/stale-exp/historie-prani/vyrobci/87-1/   (11. 5. 2009).  
160 Rodinný archiv – „Katalog výrobků“. Archiv autora - „Ceníček předmětů pro zimní sport továrny na 
zimní sportovní potřeby Val. Jadrníčka syn, Fryšták na Moravě – modelový rok 1925/26“ (dále pod 
CENÍČEK). Vyobrazení vyráběných zimních sportovních potřeb viz přílohy obr. 34 – 43.  
Srov. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 12. „Konečně v letech 1906 
počata výroba zboží sportovního, totiž lyží a sáněk.“  
161 CENÍČEK, s. 22. Rudolf Jadrníček v roce 1925 píše: „Lyže vyrábím jako zvláštní specialitu již 35 let. 
162 Označení „Moravia“ využívala firma pravděpodobně pouze mimo české země. Tento název jsem 
několikrát  zachytil ve fondu OŽK Olomouc, právě v záležitost styku firmy Val. Jadrníčka syn se 
zeměmi, kde se nemluvilo česky. Firma byla označována jako „Moravia – Spezialfabrik für 
Wintersportgeräte in Freistadtl“.  
163 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 12.  
Srov. JADRNÍČEK, s. 158 a s. 253: „Největšího ohlasu získala si firma však velkovýrobou zimních 
sportovních věcí, hlavně sáněk a lyží.“ „Velkovýrobou lyží a sáněk při vzmáhajícím se zimním sportu 
stal se závod jeho známým skoro po všech státech evropských a i nyní, když povstala velká konkurence 
na mnoha místech, jsou Jadrníčkovy lyže a sáňky pro jejich solidní provedení chváleny a žádány.“  
164 KULHÁNEK, s. 34. V lednu 1887 přišla Josefu Rösslerovi - Ořovskému zásilka dvou typů lyží ze 
Skandinávie. Srov. LUŠTINEC, Jan – Lyžařská výzbroj a výstroj na přelomu 19. a 20. století, in: 
KOŽÍK, František – Synové hor, Hradec Králové 2006, s. 97 (dále pod LUŠTINEC).  
165 Ročenka ČSK Praha 1887 – 1927, Praha 1927, reklamní příloha, nestránkováno. Firma Val. Jadrníčka 
syn se zde prezentuje jako „nejstarší a největší závod na výrobu zimních sportovních potřeb ve střední 
Evropě“ (dále pod ROČENKA).    
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Jandy. Na Moravě produkoval lyže ve velkém podnik V. Jadrníčka ve Fryštáku u Zlína 

a dílna Adolfa Slonka v Rokytně u Nového Města na Moravě a další.“166 

   Nelze opomenou ani událost, jenž se v roce 1893 odehrála nedaleko Fryštáku 

(konkrétně mezi obcemi Lukov a Vítová), a která velmi pravděpodobně přispěla 

k rozhodnutí otce a syna Jadrníčkových, vyrábět lyže a další zimní sportovní zboží ve 

stále větším množství. Tehdy se zde, pod patronací hraběte Františka ze Seilern-

Aspang, uskutečnily jedny z prvních lyžařských závodů v Čechách a na Moravě.167 Ze 

zpráv, které se nám o průběhu závodu dochovaly navíc plyne, že lyže zde byly 

používány nejen jako pomocník myslivců v zimním období, ale sloužily také 

„obyčejným“ lidem, šlechtě nebo i dětem při trávení volného času.168  

   Rudolf Jadrníček vsadil na nové, rychle se rozvíjející sportovní a rekreační 

odvětví, které nejen v českých zemích,169 ale i v zemích evropských170 bylo ještě 

v kolébce a nabízelo tak prostor, který mohl být vyplněn nabídkou kvalitních zimních 

sportovních potřeb pro stále více sportumilovných zákazníků. Tento podnikatelský 

záměr však v sobě skrýval určitá negativa. Odbyt výrobků byl závislý na zimním 

počasí171 – zvláště na výšce sněhové pokrývky nejen na horách, ale i v nižších 

polohách. Produkce zimního sportovního vybavení byla z hlediska technologie i 

velikosti skladovacích prostor náročnější než výroba soustruhovaných předmětů a 

kladla větší nároky na kvality a odbornost dělníků.172 Další velkou nevýhodou bylo, že 

                                                 
166 LUŠTINEC, s. 98.  
167 KULHÁNEK, s. 66.  
168 ROČENKA, s. 226 – 227. Průběh závodu je zachycen prostřednictvím Aloise Chytila, který v té době 
bydlel s rodiči v okolí Lukova. „V únoru 1893 konaly se závody v jízdě na lyžích za neobyčejné účasti. 
Nejen všecek lesní personál, v jízdě už vycvičený, nýbrž také někteří ze šlechty, dlící na zámku Lešné, 
zúčastnili se závodu. […] Hrabě Seilern dotoval závod také cenami. První cenu, zlaté hodinky, získal 
Bohumír Schober, otec mé paní. […] Příští rok pořádány závody opět, a to dokonce už i za účasti školní 
mládeže […]. Ve velkém měřítku pořádány byly na Lukově závody lyžecké v roce 1895, ba dokonce 
pořádány i velké hony na zvěř na lyžích v hlubokých lukovských lesích.“  
169 KULHÁNEK, s. 38, 47 a 53. Organizované lyžařské spolky a kluby byly ve střední Evropě zakládány 
od konce 80. let 19. století. V českých zemích nejstarší byl v roce 1887 založen Lyžařský kroužek při 
Bruslařském závodním klubu v Praze (od roku 1894 Český Ski Klub Praha), dále pak v roce 1894 Český 
krkonošský spolek Ski Jilemnice nebo Český ski klub ve Vysokém nad Jizerou založený v roce 1903.  
170 Tamtéž, s. 53. Samozřejmě s výjimkou Norska, které lze bez nadsázky považovat za kolébku 
lyžování, kde byl nejstarší lyžařský klub založen již v roce 1861, zakládají se lyžařské spolky v Evropě 
zvláště od 90. let 19. století: Skiclub München (1890 – 91), Skiclub Todtnau v Bavorsku (1891), Alpen-
Ski Verein (1892), jenž měl před první světovou válkou 1400 členů a byl tak největším klubem 
v Rakousku – Uhersku. V dalších zemích např. Ski Club Français (1896) nebo Ski Club of Great Britain 
(1903).  
171 MB, i. č. 2341. Dopis Rudolfa Jadrníčka Moravské bance ze dne 9. 1.1929: „Co se týká prodeje zboží 
(…) začáteční sezóna byla slabá, totiž sníh přišel hodně pozdě (…).“   
172 ŠVORC, J. – O výrobě lyží, in: Truhlářské noviny 3/1934, s. 11 – 12.  
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firma za své zboží, které vyráběla po celý rok, obdržela platby až v zimních měsících173 

a v letních měsících tak trpěla nedostatkem provozovacího kapitálu a byla odkázána na 

bankovní úvěr.174  

3.2.2 První sv ětová válka – „zlatá léta“ firmy           
    

  I přes uvedené nástrahy se Rudolfu Jadrníčkovi dařilo vést firmu 

k prosperitě175 a k uznání, o čemž mj. svědčí ocenění vyráběných sportovních potřeb 

zlatou medailí na výstavě zimních sportů ve Vídni v roce 1912.176  

   „Zlatá éra“ firmy nastala v letech první světové války, kdy se v továrně 

pracovalo pro válečné účely a podnik „[…] se značně rozšířil a dostoupil výše nikdy 

snad ani netušené.“177 Ludvík Jadrníček k tomu uvádí: „Svého vrcholu dosáhla firma 

v době války, kdy pracovalo i 300 dělníků ve dne i v noci a kdy tovární místnosti 

nestačily. Tehdy se pracovalo i v najatých místnostech […] a domácí výroba 

doplňovala, co nestačila továrna zhotoviti.“178 Továrna vyráběla pro erár lyže,179 

sněžnice, sáně,180 horské hole,181 stanové kolíky, tyče k polním nosítkám nebo dřevěné 

rukojetě na granáty. Firma po celou dobu trvání války hledala pomocí inzerátů 

v novinách „[…] dělníky ke strojům na zpracování dřeva, k hoblovačkám, pásovým 

pilám nebo frézkám“.182 V roce 1915 pracovalo v továrně 250 zaměstnanců, v letech 

1917 a 1918 vzrostl jejich počet na 300.183 V těchto letech navíc, podle záznamů 

                                                 
173 MB, i. č. 2341. Úvěrová dokumentace – zpráva o stavu firmy: „Podnik pracuje na dodávkách zimního 
sportovního zboží, za nějž obdrží úhradu teprve v měsících zimních.“  
174 Tamtéž. Úvěrová dokumentace – přísně důvěrná zpráva o firmě Val. Jadrníčka syn, která byla 
zpracována Zpravodajstvím Ant. Mužík v roce 1931, ve které se píše o tom, že ve firmě byl často 
nedostatek provozovacího kapitálu a podnik tak byl odkázán na drahý bankovní úvěr.   
175 Tamtéž. Úvěrové oddělení – informace o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn.  
176 OŽK Olomouc, i. č. 7361. Firma se účastnila  i dalších výstav, např. Národopisné výstavy ve Vyškově 
v r. 1902 nebo Průmyslové výstavy v Přerově v r. 1893.  
177 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy firem jednotlivců.   
178 JADRNÍČEK, s. 158. K provozu továrny srov. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve 
Fryštáku, s. 53: „V továrně místní z počátku přestalo se pracovati, brzo však obdržel továrník p. Rudolf 
Jadrníček objednávku vojenskou: stanových kolíků, nosítek pro horské dělostřelectvo, nosítek pro 
raněné.“  
179 MAPB, i. č. 23. Pohledávka Ministerstva obrany za dodané lyže. Srov. obr. 21.  
180 JADRNÍČEK, s. 205: „Mnohý mladík byl uchráněn vojny svým zaměstnáním v továrně Jadrníčkově, 
kde se pracovalo o překot ve dne v noci na zakázkách pro válečné potřeby, hlavně lyže a sáňky.“  
181 OŽK Olomouc, i. č. 6979. Dopis R. Jadrníčka ze dne 9. 3. 1917: „Na hořejší přípis sděluji, že dodával 
jsem jak pro ministerstvo války tak pro ministerstvo zeměbrany přes 100 000 horských holí a mohl bych 
3000 kusů těchto dodat do konce tohoto měsíce, při delším termínu mohl bych dodati arci i větší 
množství.“ V dopise odeslaném o den později, sděluje R. Jadrníček cenu: „K mému dopisu ze dne 9. t. 
m. Čís. 11112 dovoluji si dodatečně sděliti, že cena horských holí jest K 1.90 za kus.“  
182 Např. inzerát v Lidových novinách ze dne 17. 10. 1914. Podobné inzeráty byly podávány i 
v následujících válečných letech na stránkách Lidových novin, Národní politiky nebo Národních listů.   
183 Ročenky „Compass“ z let 1915 (s. 1681), 1917 (s. 1558), 1918 (s. 1602).  
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kronikáře sousední obce Štípa184, museli Jadrníčkově továrně vypomáhat i sedláci 

z okolních vesnic: „V těchto letech museli jsme také všichni, kdo měl koně, voziti p. 

Jadrníčkovi do Fryštáku z nádraží z Holešova řezivo všeho druhu, také kládí, z čehož 

dělal celt floky a jiné věci pro válku.“185 Ani tato výpomoc nestačila a v roce 1916 

musely být do Fryštáku přiveleny tři páry koní i s vozky186 a také ruští váleční 

zajatci.187 Továrna dávala práci lidem z Fryštáku i širokého okolí a byla tak zdrojem 

potřebných financí zvláště v době vzrůstajících cen,188 přičemž dělníci dostávali navíc i 

zvláštní příděly a byli tak lépe zásobováni.189 

Problémy nebyly jen s nedostatkem pracovních sil, ale velmi často chyběl i 

materiál potřebný k výrobě. Firma se opět pomocí inzerátů v denním tisku snažila najít 

dodavatele jedlových a smrkových prken,190 jasanových desek191 nebo špiček do 

horským holí.192 Kvůli stále rostoucím vojenským zakázkám bylo v roce 1915 

přikročeno ke stavbě nových dílen a kancelářských místností, byla zřízena nová 

sušárna, postaven nový kotel zásobující výrobny potřebnou párou k ohýbání dřeva, 

elektrické osvětlení a nový parní stroj o výkonu 100 koňských sil.193 V této době byla 

také přemístěna parní pila a skladiště dřeva na druhou stranu silnice směřující na 

Holešov.194  

   Ve všech pramenech a literatuře, které se zmiňují o činnosti firmy Val. 

Jadrníčka syn, je období let 1905 – 1919 hodnoceno jako nejúspěšnější v celé její 

                                                 
184 Obec Štípa je od Fryštáku vzdálena asi 4 km. 
185 OBÚ Štípa, i. č. 13. Pamětní kniha obce, nestránkováno.  
186 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 89: „Koncem dubna pro nedostatek 
potahů, došly vyžádané tři páry koní s 3 vojíny – vozky přímo z bojiště místnímu továrníku Rud. 
Jadrníčkovi.“  
187 Tamtéž, s. 89 a 92. Kronikář uvádí celkem asi 30 ruských válečných zajatců, kteří pracovali v továrně.  
188 Tamtéž, s. 61: „V místní továrně posud je práce „vojenské“, hlavně sněžnic, dostatek, takže lid dělný 
drahotu dosud zdolává.“ 
189 OBÚ Dolní Ves, i. č. 9. Pamětní kniha obce Dolní Ves. „Lépe byli zásobováni tovární dělníci 
pracující pod vojenským dozorem u firmy p. Jadrníčka. Tam měli též výsek masa a přidělen továrním 
dělníkům 1 kus hovězího dobytka na týden , takže dostal koupit 1 dělník ½ kg až 1 kg masa a nějaký 
kousek loju.“ MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 129. Zvláštní příděly 
cukru pro tovární dělníky v roce 1917. 
190 Např. Lidové noviny z 6. 3. 1915. Inzerát se několikrát opakoval.  
191 Např. Národní listy z 15. 11. 1915. Inzerát podáván několikrát.  
192 Inzerát v Národní politice z 15. 10. 1915.  
193 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 81: „V továrně firmy Val. Jadrníček 
a syn postavena nová pila na horním konci vpravo silnice k Holešovu, k dílně přízemní přistavena 
jednopatrová budova pro nové kanceláře, expedici a rozsáhlé dílny. Na nádvoří továrny stržena stará pila 
a na místě jejím postavena nová kotelna s novými většími kotly a novým komínem (vyšším).“ Srov. 
JADRNÍČEK, s. 157, kde autor uvádí, že stavby byly provedeny v roce 1907. K parním strojům viz 
ročenka „Compass“, která uvádí k roku 1915 výkon strojů ve firmě 120 HP. Dochovaný parní stroj je 
k vidění v Technickém muzeu v Brně. Na stroji je štítek s vyznačeným rokem 1917, který 
pravděpodobně udává rok uvedení do provozu.    
194 JADRNÍČEK, s. 157. Fotografie továrního areálu viz přílohy obr. 17 – 19.   
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historii: „Zvláště pak doba válečná dala popud k velkému rozšíření podniku, byl zvýšen 

stav dělnictva a získány velké zahraniční dodávky.“195 Firma pod vedením Rudolfa 

Jadrníčka st. úspěšně navázala na „zakladatelské“ období, kdy podnik vedl jeho otec 

Valentin a vydobyla si v českých zemích i zahraničí dobré jméno kvalitou svých 

výrobků. Toto období tak nelze pojmenovat jinak než zlatá léta podniku.  

 

3.3 Podnikání v podmínkách první republiky (1919 – 1928)  
 

„Nenahlížím proč by dělník a nebo méně majetný člověk neměl mít nárok, místo do 

začouzené kavárny neb hostince, vzít si sáňky neb lyže a jít do přírody, kde by své 

zdraví utužil, když se musí třeba po celý týden někde v nezdravé místnosti namáhat.“196 

3.3.1 Situace ve firm ě v první polovin ě 20. let   
 

   V období po první světové válce měla firma množství zakázek, z nichž většina 

byla ze zahraničí.197 Dle ročenky Compass z roku 1923 vyvážela firma „na všechny 

strany“198, především však do  Německa, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Jugoslávie, 

Egypta, Dánska, Švédska, Polska, Francie, Itálie nebo USA.199 Nejvíce však firma 

exportovala do Velké Británie. „Vývoz firmy, hlavně do Anglie, obnášel v době 

největšího exportu […] celých 80% její výrobní kapacity.“ 200 Mimo produkci pro zimní 

sporty se dále vyráběly židle, stoly, zahradní nábytek, dětské kočárky,201 pračky, 

dřevěné domácí potřeby nebo drobný nábytek pro zařízení koupelen.202      

Rudolf Jadrníček se i v době poválečné dál aktivně zajímal o vývoj a produkci 

zimních sportovních potřeb, které tvořily jádro jím vyráběného sortimentu zboží. 

„Abych nabyl nových zkušeností, vážil jsem osobně cestu ku olympiádě zimních sportů 

                                                 
195 MB, i.č. 2341. Informace o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn. O výsledcích hospodaření za jednotlivé 
roky, výši investic, zisků, případně ztrát prameny neinformují.  
196 OŽK Olomouc, i.č. 13469. Dopis Rudolfa Jadrníčka st. Obchodní a živnostenské komoře v Olomouci 
ze dne 24. 7. 1926 týkající se zrušení luxusní daně u saní a lyží.   
197 MB, i.č. 2341: „V době poválečné měla firma mnoho objednávek (…), zvláště ze zahraničí.“ 
198 Compass 1923, s. 943. „Vývoz do“ – überallhin.  
199 Srov. jednotlivé ročníky Compassu, kde jsou v jednotlivých letech uváděny konkrétní země nebo jen 
kontinenty (Evropa, Amerika).  
Srov. reklamu firmy uveřejněnou dne 21. 12. 1929 v Národních listech s uvedením jmenovaných zemí.  
200 JADRNÍČEK, s. 158.  
201 Reklama v Lidových novinách ze dne 14. 4. 1923. „Dětské kočárky vyrábí jako zvláštní hromadný 
předmět a dodává neobyčejně levně továrna na dřevěné zboží VAL. JADRNÍČKA SYN, Fryšták u 
Holešova. Žádejte ceníčky.“  
202 JADRNÍČEK, s. 158. Vyobrazení výrobků viz přílohy obr. 34 – 53.  
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v Chamonix, abych prohlédl a studoval všechny nejnovější typy lyží a získal jsem 

pokud se týče rozměrů a stavby lyží bohaté zkušenosti, které při výrobě letošní sezóny 

využitkuji.“203 S velkou pravděpodobností stál také za konstrukcí patentovaných 

řiditelných saní, které se prodávaly pod označením „Bouřliváček“ nebo „Leták 

Tatra“.204       

   V dochovaných pramenech není zpráv o tom, jak byla firma v této době 

vnitřně organizována, především její obchodní oddělení.205 Jako „šéf“ se v obchodních 

záležitostech velmi angažoval Rudolf Jadrníček, alespoň tak soudím z pramenů, které 

mám k dispozici. Myslím, že je zajímavé, že Rudolf Jadrníček odpovídal za firmu 

(např. na poptávkové dopisy) v první osobě, tedy: „Dřevěná počítadla sice jak běžný 

předmět nevyrábím. Jedná-li se o větší množství těchto, mohu tyto jistě poměrně 

levněji dodat  […]. Jsem s to každé množství v krátkém čase zhotovit.“206 Osobně se 

angažoval také ve věcech týkajících se vyhledávání subdodavatelů, např. kovových 

koleček k dětským kočárkům,207 dále záležitostí ohledně možností dovozu nebo 

vývozu,208 případně velikostí tzv. přepychové daně, jenž byla uvalena na některé zimní 

sportovní potřeby.209  

Rudolf Jadrníček měl jako „chéf“ hlavní slovo také v „dělnické otázce“ ve své 

továrně. Dělníky přijímal210 nebo s nimi vyjednával o výši mezd. Počet pracovníků v 

továrně se ve dvacátých letech, kdy firmu řídil hlavně Rudolf Jadrníček st., postupně 

snižoval. Po velké konjunktuře v letech první světové války, kdy ve firmě pracovalo na 

                                                 
203 CENÍČEK, s. 22.  
204 Katalog des K. K. Patentamtes für das jahr 1912. Patent č. 53269 – Lenkbarer Rodelschlitten. 
Vyobrazení řiditelných saní viz přílohy obr. 30 – 32. Srov. CENÍČEK, s. 19. R. Jadrníček měl přehled i o 
konstrukcích bobů: „U sáněk pro mužstvo mohl jsem se na zimní olympiádě v Chamonix jen přesvědčit, 
že moje Bobsleigh jsou na nejlepším stupni konstrukce, neb tam užívané saně vykazovaly ještě mnoho 
různých nedostatků.“  
205 MB, i. č. 2341. V roce 1926 bylo z celkového počtu 191 zaměstnanců 5 administrativních pracovníků.  
206 OŽK Olomouc, i.č. 7826. Dopis ze dne 17. ledna 1920. Srov. odpověď továrny Thonet z Bystřice pod 
Hostýnem: „Odpovídajíce na Váš ctěný dopis ze dne 10. ledna sdělujeme, že naše továrna se výrobou 
dětských počítadel nezabývá. Neznáme závod, který by byl na toto zboží nějak specielně zařízen, 
doufáme však, že by firma Jadrníček ve Fryštáku větší objednávku na takové počitadla převzala.“  
207 Tamtéž. V této věci např. dopis Ministerstva obchodu pro OŽK ze dne 13. září 1922: „Firma V. 
Jadrníček a syn ve Fryštáku obrátila se na ministerstvo obchodu podáním, v němž požaduje částečného 
uvolnění dovozu součástí k výrobě dětských kočárků z ciziny.“  
208 Tamtéž, i. č. 7844. Rudolf Jadrníček se zajímal o dovozní povolení do Polska, neboť mu zákazník 
z Polského Těšína píše, že pro dodané etažéry (police s přihrádkami) nemůže dostat dovozní povolení.  
209 Tamtéž, i. č. 13469. Rudolf Jadrníček se velmi angažoval v otázce zrušení „luxusní daně“ u saní a 
lyží, která se např. u lyží odvíjela od jejich délky a nikoli ceny, což R. Jadrníček považoval za 
nespravedlnost. Např. dopis ze dne 25. 9. 1926: „Namáhám se již několik let prosadit u Ministerstva 
financí, aby byla z předmětů zimních, sáněk a lyží upravena alespoň poněkud spravedlivěji, daň luxusní.“  
210 MNV Fryšták, i. č. 261. Vzpomínky zaměstnanců firmy „Val. Jadrníčka syn“ – Adolfa Grmely 
(„Přijal mě do zaměstnání Jadrníček Rudolf – syn a nástupce starého pana Valentina Jadrníčka.“) a Jana 
Vondry („Jadrníček Rudolf mne přijímal by jako ředitel.“).  
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300 dělníků, poklesl ke konci 20. let počet dělníků na polovinu.211 Počet zaměstnanců 

se navíc během roku měnil. Mimo hlavní sezónu, tedy druhou polovinu roku, klesl 

počet pracovníků v továrně přibližně o 20%.212  

Podle slov bývalého zaměstnance firmy zacházelo vedení závodu s dělnictvem 

slušně,213 přesto docházelo v továrně mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem ke 

konfliktům, týkajících se zvláště výše mezd.214 Mzdová situace v prvních letech po 

skončení války (1919 – 1921) byla pro dělníky pracující „u Jadrníčka“ dobrá, neboť se 

v těchto letech, prostřednictvím své dělnické organizace,215 dokázali domluvit 

s Rudolfem Jadrníčkem st. na stabilním růstu mezd.216 Situace se pro dělníky zhoršila 

uzavřením nové smlouvy v říjnu 1922, kdy s platností od ledna 1923 došlo ke snížení 

mezd v průměru o 27%.217 Tento propad byl potvrzen v březnu 1923, při jednáních o 

podmínkách nové pracovní smlouvy, „[…] po půldenním jednání dohodnuto, že mzdy 

dosud placené zůstávají nezměněny.“218  

Situace v továrně se však vyhrotila v srpnu 1923. Pan továrník v červenci 

vypověděl kolektivní smlouvu a dělníkům oznámil, že v důsledku zhoršení výrobních 

                                                 
211 Počet dělníků klesal postupně: v roce 1923 – 250 zaměstnanců; r. 1926 – 220; 1928 – 200; 1930 – 
150. Compass, ročníky 1923 (s. 943); 1926 (s. 1277); 1928 (s. 1333); 1930 (s. 1406).  
212 MNV Fryšták, i. č. 261. Vzpomínky zaměstnanců firmy „Val. Jadrníčka syn“ – odpovědi Adolfa 
Grmely (A.D.) a Jana Vondry (J. V.) na otázku: Kolik bylo zaměstnanců stálých a kolik sezónních? 
A.D.: „Stálých zaměstnanců bylo asi 130 – 160, sezónu až 200.“ J. V.: „Zaměstnanců bývalo kolem 100, 
sezónních kolem 20 dělníků aj více.“  
213 Tamtéž. Vzpomínky zaměstnanců firmy „Val. Jadrníčka syn“ – odpověď Adolfa Grmely na otázku: 
Jak se chovali majitelé závodu vůči zaměstnancům?  
214 Tamtéž. Vzpomínky zaměstnanců firmy „Val. Jadrníčka syn“ – odpovědi Adolfa Grmely a Jana 
Vondry na otázku: Docházelo také ke stávkám? Oba dotazovaní bývalí zaměstnanci se shodli, že ke 
stávkám docházelo v první polovině 20. let, kdy se dělnictvo domáhalo zvýšení mezd.    
215 Odborová organizace působila v továrně od roku 1918. Noviny Dřevodělnické listy ze dne 3. července 
1918, s. 4 – zpráva o ustanovení skupiny Svazu českých dřevodělníků, které se ve Fryštáku uskutečnilo 
dne 16. června 1918. Srov.  HUŇA, František – Vznik KSČ na Fryštácku a její činnost, in: Zprávy 
Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, 4/1961, s. 104 – 108 (dále pod HUŇA). Autor 
zde uvádí vznik organizace k 10. březnu 1918.  
216 Všeodborový archiv, fond Kolektivní smlouvy a mzdové podmínky, kart. 32, i. č. 245 (dále pod 
Všeodborový archiv - smlouvy). Ze srovnání výše mezd vyplývá, že hodinová taxa mezi léty 1919 a 
1921 stoupla v průměru téměř o 50%. Např. stolaři I. kategorie: r. 1919 – 2,50 Kč /r. 1921 – 5 Kč; II. 
kategorie: r. 1919 – 2,25 Kč / r. 1921 – 4, 40 Kč; III. kategorie: r. 1919 – 2 Kč / r. 1921 – 3, 80 Kč.  
217 HUŇA, s. 107. Jako důvod poklesu mezd autor uvádí nejednotnost dělníků při vyjednávání o nové 
smlouvě, která byla zapříčiněna rozštěpením jak celostátní, tak místní organizace dřevodělníků na část 
pod vedením sociální demokracie (Unie dřevodělníků) a část pod vedením KSČ (Svaz dřevodělníků), 
které se odehrálo v polovině roku 1922. Srov. Dřevodělník, 19. září 1922, s. 4. „Firma Jadrníček ve 
Fryštáku ohlásila dělnictvu snížení mezd a jako důvod uvádí, že na veletrzích v Lipsku a v Praze nedělala 
žádné obchody, proto musí propouštěti dělnictvo a snižovati mzdu.“  Snížení mezd znamenalo, že dělník 
I. kategorie s hodinovou mzdou 5 Kč, dostával od roku začátku roku 1923 3, 65 Kč na hodinu.  
218 Dřevodělník, 3. dubna 1923, s. 4. Srov. Všeodborový archiv – smlouvy, kart. 32, i. č. 245, smlouva 
z 24. března 1923.  
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poměrů a tlaku konkurence je nucen snížit mzdy o 10%.219 Jednání, která začala po 

tomto oznámení Rudolfa Jadrníčka, nikam nevedla.220 Dělníci se na schůzi odborové 

organizace rozhodli vstoupit do stávky, která začala 20. srpna 1923.221 Výroba v závodě 

stála 16 dnů a na jednáních, která se během této doby vedla za spostředkování ing. 

Čecha z Živnostenského inspektorátu v Kroměříži a tajemníka Maška z Unie 

dřevodělníků, bylo dosaženo dohody, že mzdy budou nakonec sníženy „jen“ o 5%.222 

Několik dělníků (10 – 15 osob) se s ujednanou dohodou nesmířilo, a nedlouho po této 

stávce z firmy „Val. Jadrníčka syn“ odešli a na jaře roku 1924 si založili vlastní výrobní 

dřevozpracující družstvo.223 

Mzdové poměry se přechodně zlepšily v letech 1924 a 1925. Dne 10. října 1924 

byl mezi firmou a zástupci dělnictva uzavřen dodatek ke smlouvě z 8. září 1923. Podle 

tohoto dodatku byl ke mzdě vyplácen tzv. drahotní přídavek, který činil 5 – 7% z 

celkové výše mzdy.224 V březnu 1925, při vyjednávání o podmínkách nové smlouvy, 

bylo mezi zástupci dělníků a Rudolfem Jadrníčkem st. dosaženo dohody o růstu mezd o 

10 – 20%, v závislosti na úrovni kvalifikace dělníka a jeho pracovního zařazení.225  

Vztah mezi „chéfem“ Rudolfem Jadrníček a zaměstnanci jeho firmy tedy nebyl 

bezkonfliktní. O roli „pana továrníka“ v tomto vztahu jsme informováni pouze 

prostřednictvím odborového tisku226 nebo marxistické literatury,227 které lze označit za 

zdroje poněkud jednostranné. Přesto lze označit pozici Rudolfa Jadrníčka ve 

vyjednáváních se zaměstnanci za tvrdou až neústupnou. Ve druhé polovině 20. let se 

situace mezi dělnictvem a majitelem závodu uklidnila, přičemž důležitou roli na tomto 

                                                 
219 Dřevodělník, 21. srpna 1923, s. 3. Srov. HUŇA, s. 107. Rudolf Jadrníček později zvýšil svůj 
požadavek na 15%.  
220 Dřevodělník, 4. září 1923, s. 4. O urovnání sporu se snažil také zástupce Unie dřevodělníků pan Šiška.  
221 HUŇA, s. 107.  
222 Všeodborový archiv – smlouvy, kart. 32, i. č. 245, smlouva z 8. září 1923. Srov. Dřevodělník, 18. září 
1923, s. 3. „Dělnictvo u firmy Jadrníček vrací se po 14denním boji opět do práce. Útok, vedený ze strany 
zaměstnavatele na snížení mezd o 15%, dělnictvo odrazilo a připustilo snížení mezd pouze o 5 až 6%.“ 
V praxi to znamenalo snížení hodinové mzdy dělníka I. kategorie ze 3, 65 Kč na 3, 45 Kč.  
223 50 let výrobního družstva Valašský dřevoprůmysl Fryšták 1924 – 1974, Fryšták 1974, nestránkováno 
(dále pod 50 LET). Více viz kap. 3. 5.  
224 Všeodborový archiv – smlouvy, kart. 32, i. č. 245, dodatek ke kolektivní smlouvě uzavřený dne 10. 
října 1924. Srov. Dřevodělník, 28. října 1924, s. 3 – 4.  
225 Tamtéž, kolektivní smlouva uzavřená dne 20. března 1925. Srov. Dřevodělník, 31. března 1925, s. 3.  
226 Dřevodělník, 21. srpna 1923, s. 4. „U firmy Jadrníček nebyly nikdy růžové poměry pro dělnictvo, ale 
co dnes provádí majitel, nemůžeme jinak nazvati, nežli se minul rozumem.“  
227 HUŇA, s. 105. „Tak pan továrník zastrašoval své dělníky, aby je mohl co nejvíce vykořisťovat.“  
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stavu hrála především zhoršující se hospodářská situace firmy, které si dělníci byli 

dobře vědomi.228 

3.3.2 Problémy s financováním provozu firmy  
    

   Problémy Rudolfa Jadrníčka s financováním jeho firmy měly kořeny už 

v období po první světové válce, ale až do roku 1925 se je dařilo řešit, mnohdy však jen 

za cenu většího zadlužování, přičemž se často pouze „vyrážel klín klínem“.229 Blíže 

nespecifikovanou finanční ztrátu utrpěla firma ztrátou pohledávek za rakouským 

erárem za dodané válečné zboží.230 Další ztráta dosahující výše nejméně 300 tisíc 

Kč,231 vznikla z měnové rozluky, kdy „[…] panu Jadrníčkovi zůstaly za prodané cenné 

papíry ve Vídni rakousko-uherské koruny, které zavčas nenechal oddisponovati.“232 

Zvláště pokles exportu do Rakouska233 a Velké Británie234 a také snížení cen u velkých 

skladových zásob v roce 1920 měly za následek další finanční ztráty.235 Velmi 

nepříznivé byly pro firmu roky 1925 – 1927, kdy „[…] po tři roky nebylo téměř žádné 

zimy, takže sportovní zimní předměty […] nešly vůbec na odbyt.“236 Také místní 

kronikář k zimě 1924/25 poznamenal: „Zima byla mírná – pro fryštáckou továrnu na 

lyže a sáňky špatná kampaň!“ 237 

   Úvěr, vedený u Moravské agrární a průmyslové banky,238 tak v postupujících 

letech stoupal, a to z 574 tisíc Kč na konci roku 1919, až na  2, 585 tisíc Kč na konci 

                                                 
228 Dřevodělník, 26. dubna 1927, s. 4, zprávy z valných hromad. „V poslední době někteří členové 
vyvozují z neutěšených poměrů nesprávné závěry. […] Firma Jadrníčkova jest ve finanční tísni a v moci 
Agrární a průmyslové banky. Pracuje se omezeně již od Nov. roku.“   
229 Krajský soud UH, sign. Tk VII 1692/28, obž. 1065 (dále pod Trestní spis), výslechy svědků, kteří 
uvedli, že Rudolf Jadrníček si u nich půjčoval z toho důvodu, aby mohl splácet např. úvěr v bance.  
230 MB, i. č. 2341. Zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn. Přesnou výši ztráty prameny neuvádějí.  
231 Trestní spis – obžaloba.  
232 MB, i. č. 2341. Zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn. Na celé transakci s rakousko-uherskými 
korunami nesla zřejmě také část viny tehdy ještě Moravská agrární a průmyslová banka, neboť při 
vyjednávání o snížení výše úvěru v roce 1928, poskytla tentokrát už Moravská banka firmě slevu ve výši 
cca 1,2 mil. Kč právě s odkazem na blíže nespecifikovanou částku, která zůstala ve Vídni po skončení 
války.    
233 Tamtéž. Úvěrové oddělení. Srov. OŽK Olomouc, i. č. 18678. Korespondence Rudolfa Jadrníčka 
s komorou ohledně exportu do Rakouska z roku 1923. 
234 Trestní spis – obžaloba. „Sestup valuty Anglie, se kterou obviněný ponejvíce pracoval, znamenal další 
značné ztráty.  
235 Tamtéž. „V roce 1920, kdy měl obviněný zásoby v ceně více než 1 000 000 Kč, utrpěl poklesem cen 
další ztráty.“  
236 Tamtéž.  
237 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 218.  
238 Moravská agrární a průmyslová banka v Brně (MAPB) byla založena v roce 1907. V roce 1927 byla 
jednou ze čtyř bank, jejímž sloučením vznikla Moravská banka, přičemž za základ nového ústavu byla 
vzata právě MAPB. Firma Val. Jadrníčka syn byla s bankou ve spojení od roku 1909.  
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roku 1927.239 Jako zástavy byly postupně přijaty všechny nemovitosti patřící Rudolfovi 

a Růženě Jadrníčkovým (vila, pozemky, tovární budovy), požární pojistka, stroje, 

polohotové a hotové zboží.240 V roce 1925 nadelegovala banka do firmy svého 

důvěrníka, který měl dohlížet na finanční hospodaření podniku.241 Ani toto řešení 

nevedlo ke snižování částky242 a úvěr dál rostl v důsledku obchodních ztrát a 

neplacením úroků.243 V první polovině roku 1927 odebrala Moravská banka, 

prostřednictvím dřevozpracující firmy Lignum z Hodonína, ze skladů fryštácké firmy 

zimní sportovní zboží v hodnotě 664 tisíc Kč, přičemž tato částka byla firmě umazána 

z celkové výše úvěru.244 Situace v rodinném podniku se však nezlepšovala a úředník 

banky, který ve Fryštáku v polovině roku 1927 konal revizi, konstatoval následující: 

„Dnešní stav firmy jest desolátní, firma trpí nedostatkem provozovacích prostředků a 

také výroba jest neracionální. Budovy továrny jsou neúčelné a jejich stav jest 

ubohý.“245 Banka další žádosti o zvýšení úvěru odmítla a uvolňovala firmě jen 

nejnutnější prostředky.246  

   Firma „[…] tak velkého úvěrového zatížení již nesnesla.“247 Dne 14. listopadu 

1927 ohlásila soudní vyrovnání,248 přičemž celková dlužná částka dosáhla 3 491 518,54 

Kč, z ní největší podíl připadal na banku (2 539 738,95 Kč).249 K této částce je třeba 

připočíst ještě téměř 565 tisíc Kč (označené jako přednostní pohledávky), které firma 

dlužila na daních, nemocenském a úrazovém pojištění.250 Soudním rozhodnutím 

z konce roku 1927 bylo nařízeno vyrovnání na 35%,251 přičemž první splátka bance, 

jako největšímu věřiteli, měla být splacena 1. 8. 1928.252  

                                                 
239 MB, i. č. 2341. Zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn.  
240 Tamtéž. Úvěrové oddělení.  
241 MAPB, i. č. 23 a 24. Zápisy z jednání výkonného výboru.  
242 Tamtéž, i. č. 24. Zápis z jednání výkonného výboru ze dne 31.8.1925: „Vytkněte našemu důvěrníkovi, 
že trpěl, aby filiálkou zvýšeného úvěru bylo použito k placení starých dluhů, ačkoli jsme dali při 
výplatách souhlas, že těchto peněz může býti použito jen na mzdy.“  
243 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn.  
244 Tamtéž. Úvěrové oddělení – korespondence mezi firmou Val. Jadrníčka syn a firmou „Lignum“ – 
první moravskou továrnou na parkety, zpracování a obrábění dřeva, spol. s r. o. v Hodoníně. Tuto firmu 
vlastnila MAPB, později MB. Na prodeji zboží spolupracovali obě uvedené firmy, přičemž se podařilo 
prodat zboží v hodnotě cca 332 tisíc Kč.  
245 Tamtéž. Úvěrové oddělení – revize u firmy Val. Jadrníčka syn.  
246 MAPB, i. č. 25 a 26. Protokoly o úvěrech, zápisy ze zasedání výkonného výboru.  
247 MB, i. č. 2341. Zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn.  
248 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku. 
249 MB, i. č. 2341. Seznam věřitelů firmy Val. Jadrníčka syn.  
250 Tamtéž.  
251 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku. 
252 MB, i. č. 2341. První splátka ve výši cca 130 tisíc Kč byla o dva měsíce odložena, přičemž mezitím 
došlo mezi bankou a Rudolfem Jadrníčkem k jednání o jiném vyrovnání pohledávky (viz níže).   
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   V červenci 1928 zažádal Rudolf Jadrníček banku o odklad první splátky. 

Zároveň s tím začal, společně s právníkem Dr. Viktorem Jadrníčkem,253 vyjednávat s 

bankou o úplném vyrovnání závazků. Dne 8. 10. 1928 schválil výkonný výbor smlouvu 

mezi Rudolfem Jadrníčkem a expoziturou Moravské banky v Holešově.254 Celkový 

vyrovnávací obnos byl stanoven na 1 100 000 Kč. Z této částky mělo být 300 tisíc Kč 

zaplaceno hotově při podpisu smlouvy, z obnosu 800 tisíc Kč měl být do 31. 3. 1929 

z prodeje pozemků a polního hospodářství zaplacen obnos 400 tisíc Kč a zbylých 400 

tisíc Kč mělo být placeno ve třech ročních splátkách počínaje 1.12.1929.255 Rudolfu 

Jadrníčkovi, který byl v této době vážně nemocen,256 pomohlo ve svízelné situaci 

příbuzenstvo. V polovině roku 1928 půjčili Rudolfu Jadrníčkovi manželé Hugo a Marie 

Tejkalovi z Veverské Bitýšky 250 000 Kč.257 Počátkem listopadu hlásí banka, že  na 

účet firmy byly učiněny platby od Dr. Viktora Jadrníčka, t. č. notáře v Kežmarku -  

40 000 Kč a také od prof. Ludvíka Jadrníčka, t. č. na odpočinku v Brně - 10 000 Kč.258 

Uhrazením první splátky v polovině listopadu 1928 ve výši 300 000 Kč vstoupila celá 

dohoda s Moravskou bankou v platnost.259 Rudolf Jadrníček však v této době řešil ještě 

další vážný problém. Dne 30. září 1928 na něj podalo státní zastupitelství v Uherském 

Hradišti trestní oznámení.260 

3.3.3 Jménem republiky! 
 

   Rudolf Jadrníček byl obviněn z toho, že: „[…] během roku 1927 až do 

listopadu 1927 a v letech před tím jako dlužník […] lehkomyslně a nepřiměřeně úvěru 

užíval a z nedbalosti své věřitele poškodil tím, že u vědomí své neschopnosti k placení, 

nové dluhy dělal a platil a vyrovnávací řízení nebo prohlášení konkurzu včas 

nenavrhl.“261 Obžaloba kladla Rudolfu Jadrníčkovi za vinu nejvíce to, že své insolvence 

                                                 
253 JUDr. Viktor Jadrníček (nar. 1881) – bratranec Rudolfa Jadrníčka st., působil v této době jako notář 
v Kežmarku.  
254 MB, i. č. 359. Protokoly ze schůzí výkonného výboru. Jednání ze dne 8. 10. 1928.  
255 Tamtéž, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn.  
256 Tamtéž, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – revize u firmy Val. Jadrníčka syn z poloviny roku 1928. „[…] 
vzhledem k chatrnému zdraví majitele […].“ Rudolf Jadrníček pobýval téměř celý prosinec 1928 
v lázních v Jáchymově.  
257 Marie Tejkalová roz. Vydrová byla mladší sestrou Růženy Jadrníčkové – manželky Rudolfa 
Jadrníčka. Hugo Tejkal byl mlynářem ve Veverské Bitýšce a vlastnil též několik domů v Brně.  
258 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – dopis holešovské pobočky MB Rudolfu Jadrníčkovi ze dne 12. 
listopadu 1928.  
259 Tamtéž. 
260 Trestní spis – obžaloba. 
261 Tamtéž.   
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si musel být vědom dávno před listopadem 1927, neboť firma pod jeho vedením „[…] 

utrpěla zvláště v posledních třech letech značné ztráty.“262  

Hlavní přelíčení se konalo 23. listopadu 1928 u krajského soudu v Uherském 

Hradišti. Celé stání trvalo méně než hodinu a Rudolf Jadrníček, jak vyplývá z jeho 

výpovědi, se k některým bodům obžaloby doznal.263 Obžalovaný uvedl: „V r. 1926, na 

počátku, věděl jsem že pasiva přesahují aktiva. Počítal jsem, že mně banka sleví a také 

mně slevila. Na finančním ředitelství mně taky řekli, že mně sleví na daních. V březnu 

jsem udělal lepší obchody s Anglií. Myslel jsem, že splním své povinnosti.“264 Rudolf 

Jadrníček se dále hájil tím, že část viny za jeho špatnou finanční situaci nese Moravská 

banka. Před soudem řekl, že mu banka špatně přepočítávala cizí měny, stěžoval si na 

vysoké úroky a velké výdaje, které měl s důvěrníkem banky, dosazeným do firmy 

v roce 1925. V závěru výpovědi uvedl: „Banka mne velice využitkovala.“265 

Soud uznal Rudolfa Jadrníčka vinným podle § 486 č. 1, 2 tr. z. V odůvodnění 

uvedl: „Obžalovaný […] z nedbalosti své věřitele poškodil tím, že u vědomí své 

neschopnosti k placení, nové dluhy dělal […] a vyrovnávací řízení nebo prohlášení 

konkurzu včas nenavrhl, a že se tím dopustil přečinu úpadku z nedbalosti.“ Za porušení 

zákona vyměřil soud Rudolfu Jadrníčkovi trest „[…] tuhého vězení v trvání 14 dnů, 

zostřeného jedním postem.“266 Do vězení však Rudolf Jadrníček nemusel. „Poněvadž 

obžalovaný se k činu doznal, požívá dobré pověsti, má soud za to, že výkonu trestu 

není zapotřebí, proto mu povolil soud podmínečný odklad výkonu trestu se zkušební 

dobou dvou roků.“267 Rudolf Jadrníček byl zřejmě s rozsudkem spokojen, neboť se 

vzdal opravných prostředků a byl zřejmě rád, že celá záležitost pro něj dopadla 

poměrně dobře.268 

Události druhé poloviny roku 1928 zřejmě přispěly ke zhoršení zdravotního 

stavu Rudolfa Jadrníčka natolik, že se na konci prosince rozhodl udělit kolektivní 

prokuru nejstaršímu synu Rudolfovi a účetnímu Valentinu Mikuškovi.269 V lednu 1929 

                                                 
262 Trestní spis – obžaloba.  
263 Trestní spis – hlavní přelíčení.  
264 Trestní spis – hlavní přelíčení – výpověď obžalovaného.  
265 Tamtéž.  
266 Trestní spis – rozsudek.  
267 Tamtéž.  
268 Tamtéž.  
269 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku.  



 40 

se průběh nemoci zhoršil natolik, že pacient byl nucen po většinu dne ležet.270 Dne 11. 

února 1929 Rudolf Jadrníček ve věku 62 let zemřel.  

Prosperitu firmy v letech 1905 – 1928 pod vedením Rudolfa Jadrníčka st. lze 

charakterizovat úslovím „jednou si nahoře, jednou si dole“. Podnik měl do roku 1919 

vzestupnou tendenci. Specializace na výrobu zimního sportovního zboží přinesla své 

ovoce. Byl zvyšován stav dělnictva, získány velké vojenské zakázky, tovární budovy 

rozšířeny a částečně zmodernizovány. Po skončení první světové války však přišla 

stagnace firmy a posléze její pozvolný pád, který vyvrcholil v letech 1925 – 1927. 

Rudolf Jadrníček na nastalou situaci reagoval pouze větším zadlužováním a nikoliv 

například změnou výrobní strategie firmy nebo celkovou restrukturalizací podniku, 

která byla, jak se ukázalo později, více než žádoucí. Rudolf Jadrníček st. sice dokázal 

na poslední chvíli odvrátit úplný zánik rodinné firmy, přesto ji svým dědicům nepředal 

právě v nejlepší kondici.    

 

3.4 Firma v hospodá řské krizi (1929 – 1939)  

3.4.1 Velké problémy v letech 1929 – 1934  
 

   Po smrti Rudolfa Jadrníčka st. se ujal vedení závodu jeho nejstarší syn Rudolf 

ml., před kterým stál úkol, zaplatit bance do 31. března 1929 400 tisíc Kč, aby tak byla 

dodržena smlouva z loňského roku o úplném vyrovnání úvěru. Rodina byla nucena 

prodat hospodářský dvůr s polnostmi, který vystavěl Rudolf Jadrníček st. v letech 

1918/19 v blízkosti továrny.271 Podle zpráv z banky byla firma na přelomu let 1929/30 

„slušně zaměstnána“, takže se jí dařilo dodržovat domluvený splátkový kalendář.272  

V polovině roku 1930 došlo ve firmě k několika změnám. Předně vedení firmy 

opustil Rudolf ml., který odešel pracovat do firmy Baťa.273 K 1. 7. 1930 vznikla veřejná 

obchodní společnost „Valentina Jadrníčka syn – továrna na dřevěné zboží a parní pila 

ve Fryštáku“ a jako majitelé byli zapsáni vdova Růžena Jadrníčková (poloviční 

                                                 
270 MB, i. č. 2341. Dopis Rudolfa Jadrníčka brněnské centrále banky ze dne 9. 1. 1929. „Léčením jsem 
ale tak dodělán, že většinou musím ležet a lékař mně těší, že věc se během doby zlepší, že však za 
nějakou dobu musím jeti k léčení znovu.“  
271 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 262. „Dědicové továrníka Rud. 
Jadrníčka prodali ve veřejné dražbě pole i hospodářská stavení nad továrnou.“ 
272 MB, i. č. 360. Protokoly ze schůzí výkonného výboru.   
273 O důvodech změn, jsem nenašel v pramenech zásadnější informaci. Snad se v rodině vyskytly nějaké 
osobní neshody, které se Rudolf ml. rozhodl řešit odchodem z firmy. Rodinný archiv - životopis Rudolfa 
Jadrníčka ml.: „Bohužel nastaly pak různé osobní potíže a tak jsem ze závodu odešel.“  
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majetkový podíl) a čtyři synové – Rudolf ml., Jaromír, Vladimír a Mojmír (každému 

byl připsán majetkový podíl ve výši jedné osminy).274 Vedením podniku byl pověřen 

druhorozený syn Jaromír.275  

Dále došlo ve firmě k reorganizaci, nad níž držel dohled Tomáš Baťa.276 

Z důvodu úspor v administrativě byl propuštěn prokurista Valentin Mikušek a další 

úředníci.277 Zaměstnanci firmy Baťa zavedli ve fryštácké továrně nové přehlednější 

účetnictví, velký důraz byl kladen na přesnou kalkulaci, která byla do této doby 

nedostatečná.278 U firmy Baťa nalezl podnik také velkého odběratele svých výrobků a 

další velkou výhodou bylo především to, že zboží určené do zahraničí bylo zasíláno 

bezplatně ve vagónech společně s výrobky Baťova koncernu.279 Díky těmto opatřením 

se dařilo firmě splácet úvěr v bance i dlužné daně, nemocenské a úrazové pojištění.280 

K 30. 6. 1931 byla výše pohledávky u Moravské banky nejníže od roku 1919 – firma 

dlužila „jen“ 300 000 Kč.281  

Jak už bylo několikrát řečeno, letní měsíce byly pro firmu kritické. Od poloviny 

roku 1931 začala mít firma opět problémy. Jaromír Jadrníček sice během roku 1931 

několikrát ujišťoval banku o tom, že firma má dostatek zakázek, za které však 

nedostává včas zaplaceno.282 Na konci června 1931 bylo, z důvodu špatného inkasa 

firmy, vyjednáno snížení měsíčních splátek ze 14 000 Kč na polovinu.283 Na 

hospodářském stavu podniku se musela samozřejmě podepsat světová hospodářská 

                                                 
274 Krajský soud UH, Spisy k obchodnímu rejstříku. i. č. 233a. Zápis byl v obchodním rejstříku učiněn ke 
dni 20. 9. 1930. Srov. Rodinný archiv – životopis Rudolfa Jadrníčka ml. 
275 Tamtéž. Zápis byl v obchodním rejstříku učiněn ke dni 20. 9. 1930. K tomuto datu byla zároveň 
vymazána kolektivní prokura, která byla udělena 28. 12. 1928 Rudolfem Jadrníčkem st. jeho synu 
Rudolfu Jadrníčkovi ml. a účetnímu Valentinovi Mikuškovi.  
Srov. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 273. „V továrně fy. Val. 
Jadrníčka syn, jejímiž majiteli jsou dědicové Rudolfa Jadrníčka, stala se v červenci 1930 změna ve 
vedení: místo nejstaršího Rudolfa převzal vedení závodu druhorozený Jaromír.“ 
276 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – dopis pobočky v Holešově brněnské centrále ze dne 26. května 
1931. „Vedení firmy Val. Jadrníčka syn bylo před rokem reorganizováno na popud velkoprůmyslníka p. 
Tomáše Bati, který jako dobrý přítel zemřelého p. Rudolfa Jadrníčka podal podniku pomocnou ruku.“ 
Intenzitu přátelství mezi rodinou Baťovou a Jadrníčkovou se mně zjistit nepodařilo. Osobně se 
domnívám, že se jednalo spíše o obchodní partnerství než o rodinné přátelství. Ani „rodinná paměť“ 
neuchovala povědomí o bližším vztahu mezi oběma rodinami – rozhovory s Jarmilou Květoňovou a 
Vladimírem Jadrníčkem.   
277 Tamtéž.  
278 Tamtéž.  
279 Tamtéž.  
280 Tamtéž. Úvěrové oddělení - zpráva o firmě Val. Jadrníčka syn.  
281 Tamtéž. Úvěrové oddělení – informace o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn. Výše nedoplatků na daních 
a pojištění byla cca 55 000 Kč.  
282 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva o firmě Val. Jadrníčka syn.  
283 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn.  
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krize, která v Československu vrcholila v letech 1932 - 1933.284 Právě výrobky lehkého 

spotřebního průmyslu, navíc zaměřené převážně na export, jejichž producentem byla 

fryštácká továrna, mohli spotřebitelé postrádat nejdříve, a tak omezovali jejich nákup 

na minimum. Následující rok byl pro firmu kritický. V důsledku ztráty zahraničních 

odběratelů zastavila firma ke konci dubna 1932 výrobu a v provozu byla pouze pila.285 

Managementu firmy se sice podařilo vyjednat s bankou odklad splátek,286 přesto firma 

dne 10. prosince 1932 vyhlásila vyrovnávací řízení,287 neboť jí opět narostly dluhy vůči 

státní pokladně a také zaměstnancům.288 Z částek, které firma přihlásila k vyrovnání, se 

jevilo předlužení ve výši 983 tis. Kč.289 Soudním rozhodnutím z 6. dubna 1933 byla 

vyrovnávací kvóta stanovena na 46% a byl dohodnut splátkový kalendář.290  

 Podmínky vyrovnání však firma nebyla schopna dodržet. Neměla dostatek 

zakázek a byla nucena omezit výrobu „[…] na míru nepatrnou.“291 Vedení firmy se 

ještě prostřednictvím obchodní kanceláře Goldschmidt a spol. z Moravské Ostravy 

pokusilo dohodnout s Moravskou bankou na vyrovnání.292 Firma nabídla, na umoření 

dluhu ve výši 350 tis. Kč, 70 000  Kč v hotovosti. Banka na tuto nabídku nepřistoupila, 

jelikož byla zajištěna na realitách patřících rodině Jadrníčkově a věřila v daleko vyšší 

vyrovnání své pohledávky.293 Na konci roku 1933 začal své pohledávky s větší energií 

vymáhat také berní úřad, který firmě zabavil část jejích skladových zásob.294 Pod tímto 

tlakem vyhlásila firma dne 12. ledna 1934 konkurz.295  

 
 

                                                 
284 LACINA, Vlastislav – Velká hospodářská krize v Československu 1929 – 1934, Praha 1984, s. 199.  
285 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení - zpráva o firmě Val. Jadrníčka syn.  
Srov. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 285. „Zle se vedlo firmě 
Jadrníčkově.“  
286 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn: „V roce 1932 splátky 
ustaly úplně a firma obrátila se na nás poznovu se žádostí o poshovení. Dne 1. 7. 1932 projevila banka 
ochotu posečkati s doplacením dlužných splátek […].“  
287 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku.  
288 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn. Dluh vůči 
zaměstnancům dosáhl výše 80 tis. Kč, statní pokladně firma dlužila cca 270 tis. Kč.  
289 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn. Firma přihlásila aktiva ve výši 
875 tis. Kč a pasiva 1 858 tis. Kč.  
290 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku.  
291 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 299.  
292 MB, i. č. 2341. Korespondence centrály Moravské banky s obchodní kanceláří Goldschmidt, měsíc 
listopad a prosinec 1933.  
293 Tamtéž. Úvěrové oddělení.  
294 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn.  
295 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku. 
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3.4.2 Obnova firmy ve druhé polovin ě let t řicátých  
 

Zima roku 1933/34, kdy se podnik dostal do konkurzu, byla pro firmu 

přelomová i z jiného důvodu. Ve vedení podniku měl stále větší váhu hlas Michala 

Holze.296 Tento „cílevědomý a zdatný odborník“297 změnil strukturu výrobního 

sortimentu firmy. Více se začal vyrábět kancelářský nábytek (tzv. americký nábytek, 

psací stoly, skříně, tzv. registratury – skříňky s pořadači atd.) a výroba sportovního 

zboží ustoupila do pozadí.298  

Vedení podniku se nejprve snažilo docílit zrušení konkurzu a znovuzahájení 

výroby. První pokus rozjet výrobu, i přes ujišťování o množství zakázek z ciziny, 

vedení firmy nevyšel.299 Při dalším jednání konaném 3. května 1934 „[…] projevili 

souhlas se zrušením konkurzu všichni věřitelé podstaty a všichni konkurzní věřitelé.“300 

Krajský soud v Uherském Hradišti zrušil vyhlášení konkurzu dne 9. července 1934.301 

V této době došlo také k zásadní změně ve vedení firmy. Jaromír Jadrníček z podniku 

odešel302 a k zastupování firmy byla oprávněna pouze Růžena Jadrníčková.303 

Předpokládám, že Růžena Jadrníčková firmu nespravovala osobně, ale že se vedení 

podniku ujal Michal Holz. Podnik tak mohl znovu rozjet výrobu, ovšem v míře velmi 

omezené.304  

V polovině roku 1934 dostoupily dluhy fryštáckého podniku velikosti, kdy je 

firma nebyla schopna splácet. S Moravskou bankou, které firma dlužila cca 250 tisíc 

                                                 
296 Michal (Michael) Holz – narozen 13. 3. 1886. Ve firmě „Val. Jadrníčka syn“ pracoval jako ředitel 
podniku. V červnu 1936 se oženil s Růženou Jadrníčkovou, vdovou po Rudolfu Jadrníčkovi st. 
Manželství zůstalo bezdětné. Michal Holz byl židovského původu, na přelomu let 1942/1943 byl zatčen, 
vězněn v Brně a poté v Osvětimi, kde dne 14. září 1943 zemřel. Více informací o tomto muži se mi 
nepodařilo shromáždit, neboť prameny, „rodinná paměť ani pamětníci prozatím více zpráv nepřinesli.  
297 JADRNÍČEK, s. 159.  
298 Tamtéž, s. 158. Vyobrazení výrobků viz přílohy obr. 50 – 53.  
Srov. Rodinný archiv – výstřižek článku Františka Huni, zaměstnance firmy Val. Jadrníčka syn, 
v novinovém článku v Pravdě (nedatováno). „Když později převzal vedení závodu ředitel Michal Holz 
(…) pracovali jsme na výrobě kancelářského nábytku, v té době výhradně vyráběného pro firmu Baťa.“   
299 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – opis usnesení okresního soudu v Holešově ze dne 13. března 
1934. Správce konkurzní podstaty, notář Jan Bernatík z Holešova, odmítavé stanovisko ke zrušení 
konkurzu odůvodnil následovně: „Jest absolutně nemožno, abych opustil svůj úřad a věnoval se správě 
závodu. Ku krytí všech výdajů spojených s provozem nemám vůbec hmotných prostředků. Zahájením 
provozu by též inventura sepsaná stala se neúplnou.“  
300 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – zpráva o firmě Val. Jadrníčka syn. Pro zrušení konkurzu hlasoval i 
Berní úřad v Holešově, který k tomu měl obdržet příkaz od Ministerstva financí v Praze. Firma měla 
obdržet značné slevy na daních a dalších poplatcích.  
301 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku.  
302 Jaromír odešel pracovat do firmy Baťa.  
303 Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku. Zápis ke dni 31. července 1934. 
304 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 331. „Jadrníčkova továrna pracovala 
v menším rozsahu.“  
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Kč, probíhala jednání o úplném vyrovnání dluhu.305 Větší závazky měla firma vůči 

československému státu. Nedoplatky na daních a různých poplatcích dosáhly částky 

téměř 300 tisíc Kč, okresní nemocenské pojišťovně v Holešově dlužila firma bez mála 

100 tisíc Kč a úrazové pojišťovně dělnické v Brně přibližně 30 tisíc Kč.306 Tyto 

subjekty, z nichž nejaktivněji si počínala okresní nemocenská pojišťovna, nechaly firmě  

exekučně zabavit majetek, především nemovitosti (tovární objekty, obytné budovy, 

zahradnictví, pozemky, vilu).307 Dne 6. září 1934 se konala, na příkaz okresní 

nemocenské pojišťovny, exekuční dražba nemovitostí. Jelikož nebylo vážných 

zájemců,308 vydražila všechny položky, až na tovární objekty, které nebyly součástí 

dražby, za nejnižší podání Moravská banka, konkrétně její pobočka v Holešově.309 

Banka tímto svým postupem chtěla vyvinout na firmu nátlak a domoci se 

alespoň částečného splacení úvěru.310 Tato taktika se bance vyplatila, neboť firma 

začala aktivněji vyjednávat nejen s bankou o úplném vyrovnání, ale také se státem, 

hlavně berním úřadem, o poskytnutí slev na daních a jiných platbách.311 Důležité také 

bylo, že se firma pod vedením Michala Holze začala zvedat po stránce ekonomické, jak 

alespoň k letům 1935 a 1936 informuje místní kronikář: „Jistě k prospěchu obce i kraje 

projevila větší zaměstnanost a prosperitu Jadrníčkova továrna.“312 Výrobní sortiment, 

jak je patrno z reklamních inzerátů firmy, se stále více soustřeďoval na kancelářský, 

zahradní a koupelnový nábytek, restaurační židle a stoly, koule a kuželky, ping-

pongové a šachové stoly nebo třeba dřevěné řemenice a kleštiny.313 

V první polovině roku 1936 spěla jednání o úplném vyrovnání pohledávky mezi 

firmou a moravskou bankou do svého konce.314 Na přelomu června a července 1936 se 

                                                 
305 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn. Jednání však vedla do 
slepé uličky.   
306 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva o firmě Val. Jadrníčka syn.  
307 Tamtéž.  
308 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva pobočky v Holešově centrále do Brna. Spekulovalo se o možném 
zájmu Baťova koncernu o tovární objekty nebo v případě vily o obchodníkovi Miklovi z Přerova, který 
měl ve Fryštáku příbuzné. Vše se však ukázalo jako liché.  
309 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva o firmě Val. Jadrníčka syn. Pobočka v Holešově vynaložila za 
objekty a pozemky ve Fryštáku celkem 346 307,25 Kč. Odhadní cena byla přibližně 500 tisíc Kč.    
Srov. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 332. „Od továrny Jadrníčkovy 
byly nuceně odprodány vedlejší objekty (věřitelce Moravské bance) zejména: skladiště naproti továrny, 
obytná stavení vedle, zahradnictví za továrnou, pak vila.“  
310 Tamtéž. Úvěrové oddělení – návrh na vyrovnání pohledávky. „Vydražené námi reality byli jsme 
nuceni koupiti, abychom vůbec alespoň poněkud likvidaci úvěrové pohledávky urychlili a vykonali na 
dlužníky nátlak.“  
311 Tamtéž. Úvěrové oddělení – návrh na vyrovnání pohledávky. Při vyjednávání o slevách na daních 
hrálo velkou roli to, že na tovární objekty se nedařilo sehnat v letech 1934/35 žádné zájemce.  
312 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 346.  
313 K výrobnímu sortimentu např. reklama uveřejněná 1. května 1936 v periodiku s názvem Zlín.  
314 MB, i. č. 361. Protokoly ze schůzí výkonného výboru z let 1934 – 1936.   
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obě strany dohodly nejen na celkovém vyrovnání, ale také na zpětném odkupu realit 

vydražených bankou v září 1934. Firma měla zaplatit 220 tisíc Kč na umoření úvěru a 

200 tisíc Kč za vilu s pozemky, vše ve čtyřech splátkách, přičemž první se měla 

uskutečnit při podpisu dohody a další vždy ke konci roků 1936, 1937 a 1938.315 Firmě 

se dařilo, i když někdy se zpožděním,316 dodržovat dohodnutý splátkový kalendář, 

takže pobočka banky  v Holešově mohla 2. 1. 1939 napsat centrále v Brně: „Odbočka 

sděluje, že ve smyslu ujednání s námi zaplatila firma dne 30. 12. 1938 50 000,- Kč jako 

poslední splátku na svůj běžný účet, kteroužto částkou je účet firmy plně vyrovnán.“317  

Exkurz - od roku 1939 do znárodn ění  
 

Firmě se podle sdělení banky i místního kronikáře v letech před druhou 

světovou válkou po ekonomické stránce dařilo.318 Byly rekonstruovány tovární budovy, 

provedeny nové elektrické a tepelné rozvody, postaveno nové automatické zařízení na 

kondenzování páry.319 V roce 1940 pracovalo v továrně 78 dělníků,320 kteří nejvíce 

vyráběli židle, kancelářský nábytek, řemenice, klozetová sedátka, soustruhované zboží 

a samozřejmě saně a lyže.  

Za druhé světové války zůstala firma při civilní výrobě. Podle vzpomínek 

bývalých zaměstnanců bylo málo zakázek a firma musela omezovat výrobu: „Druhá 

válka byla drtivá, málo se pracovalo, začali dávat dělníkům dovolené, nebylo práce, 

bylo to velice svízelné.“321  

Těžká rána přišla pro firmu na přelomu let 1942/43. Tehdy, velmi 

pravděpodobně v lednu 1943, byl z rasových důvodů gestapem zatčen ředitel Michal 

Holz a později i jeho manželka Růžena a nejstarší syn Rudolf s manželkou.322 Michal 

                                                 
315 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení – dohoda mezi Moravskou bankou a firmou Val. Jadrníčka syn z 2. 
července 1936. Výše splátek měla být následující: vyrovnání úvěru – 70 000 Kč ihned a třikrát 50 000 Kč 
vždy k 31. 12. let 1936, 1937 a 1938; zpětný odkup realit – 50 000 Kč ihned a třikrát 50 000 Kč vždy 
k 31. 12. let 1936, 1937 a 1938.  
316 Tamtéž. Úvěrové oddělení – dopis holešovské pobočky centrále v Brně ze dne 8. února 1937.   
317 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva o úvěru firmy Val. Jadrníčka syn.  
318 Tamtéž. Úvěrové oddělení – zpráva o firmě Val. Jadrníčka syn. Srov. MK Fryšták, Kronika veřejných 
chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 359. K roku 1936/37 kronikář píše: „Továrna Jadrníčkova prokazuje 
opětné zvýšení prosperity.“  
319 JADRNÍČEK, s. 159. Přesný rok autor neuvádí.  
320 OÚ Holešov, i. č. 646. Hlášení četnické stanice ve Fryštáku ze dne 18. května 1940.  
321 MNV Fryšták, i. č. 261. Vzpomínky starých zaměstnanců na továrnu na dřevěné zboží Val. Jadrníčka 
syn. V tomto konkrétním případě se jedná o odpověď  Jana Vondry, který v továrně pracoval 44 let.  
322 Rodinný archiv - životopis Rudolfa Jadrníčka ml., kde uvádí: „Počátkem roku 1943 gestapo sebralo 
mne, moji manželku, matku i nevlastního otce. Po několika měsíčním věznění tři z nás propustilo, ale 
nevlastního otce odtransportovalo do Osvětimi, kde byl v plynu umučen.“ Časově udává Rudolf 
Jadrníček délku věznění mezi 11. lednem a 1. květnem 1943. Proč byli mimo Michala Holze zatčeni také 
Rudolf ml., jeho manželka Jarmila a Růžena Jadrníčková – Holzová se prameny nezmiňují.  
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Holz se již do Fryštáku nevrátil, neboť dne 14. září 1943 zahynul v Osvětimi.323 Firmu 

tak společně spravovali bratři Rudolf ml. jako ředitel a Vladimír, který továrnu řídil po 

stránce ekonomické a technické,324 přičemž Rudolf ml. pracoval v závodě již od 

počátku roku 1939, kdy se na žádost matky vrátil ze Slovenska, kde pracoval 

v Batizovcích u firmy Baťa jako vedoucí nákupu.325  

Po skončení druhé světové války výroba v „Jadrníčkově továrně“ pokračovala 

dál. Proběhla modernizace výrobního programu, z něhož byla vypuštěna řada modelů, 

v této době již zastaralých.326 Firma vyráběla kancelářský nábytek (židle, stoly, křesla), 

skládací zahradní židle, dětské rozkládací židličky, dětské postýlky, zařízení pro 

koupelny (držáky na ručníky, skříňky na toaletní papír, koupelnové židličky aj.), 

kleštiny, řemenice, koule a kuželky a veškeré druhy rukojetí.327 Podle Ludvíka 

Jadrníčka oslavil podnik v roce 1946 své 60. výročí založení.328 Za rok 1947 hlásila 

firma obrat ve výši 11 200 000,- Kčs a hodnota exportovaného zboží byla vyčíslena na 

téměř 60 000,- Kčs.329  Firma pod vedením Rudolfa Jadrníčka ml. přijímala nové 

zaměstnance330 a svým stávajícím, jejichž počet se pohyboval kolem jednoho sta,331 

pomáhala zajišťovat např. lepší autobusové spojení na trasách Zlín – Fryšták – Holešov 

nebo Fryšták – Lukov – Kašava – Držková.332 V lednu 1948 ocenilo vedení podniku 11 

dlouholetých zaměstnanců, kteří v továrně pracovali nepřetržitě 40 až 55 let. Ocenění 

obdrželi diplom a peněžitou odměnu a vedení firmy věnovalo 50 000 Kčs do 

podpůrného dělnického fondu. Noviny k této příležitosti napsaly: „Valná hromada 

probíhala pod dojmem ocenění starých pracovníků úspěšně a byla skončena tak dobrou 

náladou pro práci v ROH a pro závod, že si všichni přítomní připadali jako ve vlastní 

rodině.“333   

V důsledku politických a společenských změn po skončení druhé světové války 

a zvláště pak po únorových událostech v roce 1948 byla firma „Val. Jadrníčka syn,  

                                                 
323 JADRNÍČEK, s. 219.  
324 Tamtéž, s. 254. Srov. Krajský soud UH, i. č. 233a. Spisy k obchodnímu rejstříku. Dne 13. 9. 1943 mu 
byla udělena prokura.  
325 Rodinný archiv - životopis Rudolfa Jadrníčka ml.: „Matka, která po ovdovění se později provdala za 
Michala Holze, který byl židovského původu, na mne velmi naléhala, abych se vrátil domů, poněvadž 
začínala i u nás protižidovská tendence.“  
326 JADRNÍČEK, s. 158.  
327 Tamtéž, s. 158 – 159.  
328 Tamtéž, s. 159.  
329 MZA Brno, TON n. p., i. č. 373. Hlášení o předpokladu znárodnění (dále pod zkratkou TON).  
330 Inzerát uveřejněný dne 25. 1. 1947, Naše pravda: „Stolaře na kancelářský nábytek ihned příjme firma 
V. Jadrníčka syn, Fryšták u Holešova. Byty k dispozici.“  
331 TON, i. č. 373. Hlášení o předpokladu znárodnění.   
332 OŽK Olomouc, i. č. 14 899. Intervence firmy Val. Jadrníčka syn ohledně přepravy zaměstnanců.  
333 Naše pravda 31. 1. 1948.  
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továrna na dřevěné zboží a parní pila ve Fryštáku“ ve druhé etapě znárodnění 

vyhláškou ministra průmyslu č. 1364 ze dne 29. června 1948 začleněna do národního 

podniku Thonet, závodu na ohýbaný nábytek.334 Po znárodnění došlo ke zrušení výroby 

lyží a saní a po dobu asi jednoho roku dobíhala výroba kancelářského nábytku, která 

byla od roku 1950 nahrazena výrobou sedacího nábytku a čalounickou výrobou.335 

Rudolf Jadrníček ml. zůstal ve fryštáckém závodě ve funkci ředitele ještě další tři 

roky.336 

Synům Rudolfa Jadrníčka st. a především Michalu Holzovi se i přes velké 

problémy s financováním firmy podařilo udržet podnik v rukou rodiny Jadrníčků. 

V interních materiálech banky byla několikrát zmíněna houževnatost a neústupnost, se 

kterou vedení podniku a zvláště pak ředitel Michal Holz vedli obchodní jednání.337 Tato 

vytrvalost byla odměněna tím, že firma dokázala splatit bankovní úvěr zanechaný 

Rudolfem Jadrníčkem st. a podařilo se jí také zpětně odkoupit zabavené nemovitosti.  

 

3.5 Firma „Val. Jadrní čka syn“ a její místo v hospodá řském 

profilu Fryštáku  

 
Agrárně – řemeslný charakter Fryštáku se začal měnit až v posledních letech 19. 

století.338 Místní obyvatelé začali od přelomu 19. a 20. století dojíždět za prací do Zlína 

(především Baťových závodů) nebo do Holešova.339 Podíl obyvatel pracujících 

v zemědělství se postupně zmenšoval.340 V samotném Fryštáku nabízely pracovní 

uplatnění menší dílny místních živnostníků (krejčí, obuvníci, aj.) nebo malé podniky 

(obecní cihelna; výrobna betonového stavebního materiálu Josefa Mikla; po první 

světové válce Papežíkova sodovkárna).341 Nejvíce místních občanů však bylo 

zaměstnáno v několika podnicích dřevozpracujícího průmyslu.  

                                                 
334 TON, i. č. 353. Výměry o znárodnění, zrušení a začlenění do n. p. Thonet.  
335 Tamtéž.  
336 Rodinný archiv - životopis Rudolfa Jadrníčka ml.: „Také po znárodnění na shromáždění zaměstnanců 
bylo jednomyslně odhlasováno, abych zůstal i nadále v závodě jako poradce národního správce. Po třech 
měsících byla národní správa zrušena a podnik předán národnímu podniku Thonet, Bystřice pod 
Hostýnem. Na doporučení závodní rady byl jsem podnikovým ředitelem jmenován ředitelem závodu ve 
Fryštáku. V této funkci jsem pracoval tři roky.“  
337 MB, i. č. 2341. Úvěrové oddělení.  
338 PECK, s. 30. „Obyvatelstvo se živí polním hospodařením a také řemeslem.“  
339 MĚSTO FRYŠTÁK, s. 12.  
340 Tamtéž, s. 11.  
341 Tamtéž, s. 11 – 12. Tyto podniky zaměstnávaly přibližně 10 – 20 zaměstnanců.  
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Větší dřevozpracující dílny, případně menší továrny, začali ve Fryštáku a okolí 

vznikat od 80. let 19. století. Na Suchém (asi 3 km od Fryštáku) vznikla okolo roku 

1880 menší dílna bratří Františka a Antonína Grmelovým, kteří vyráběli především 

nábytek.342 Před koncem 19. století stolařská dílna zanikla, neboť oba bratři z Fryštáku 

odešli, František († 1898) do Brna a Antonín († 1920) do Varšavy, kde pokračovali 

v podnikání v dřevozpracujícím oboru ve větším měřítku.343 

Přímo ve Fryštáku sídlilo několik stolařů v ulici Na Potokách.344 

Nejvýznamnější z nich byl František Javořík, který od roku 1915 v malé dílně a od 

počátku 20. let 20. století v tovární budově, vyráběl především nábytek, přičemž 

zaměstnával až 30 dělníků.345 Po smrti majitele převzali výrobu společníci Pravdík a 

Burian, kteří vedli továrnu pod jménem „Contora“ až do roku 1932, kdy firma 

v důsledku špatné hospodářské situace zastavila výrobu.346   

V roce 1924 založilo 15 místních stolařů výrobní družstvo pod názvem 

„Valašský umělecký dřevoprůmysl“.347 Jednalo se především o dělníky, kteří odešli 

z továrny „Val. Jadrníčka syn“.348 V roce 1926 zakoupilo družstvo menší tovární objekt 

v Dolní Vsi a začalo zde vyrábět především dekorační a upomínkové předměty a od 

počátku 30. let kancelářský a bytový nábytek.349 „Práce nebylo dostatek, neboť jen 

v okruhu asi 10 km bylo více než 20 živností stolařských […]. Nejkritičtější roky 

prožívali členové družstva v letech 1930 – 1933.“350 Výrobní družstvo vykazovalo od 

svého vzniku až do roku 1946 jen mírný zisk nebo ztráty.351  

 Na počátku roku 1929 založil místní rodák Eduard Pekárek další 

dřevozpracující podnik.352 Jeho firma se soustředila především na výrobu 

kancelářského a bytového nábytku. Závod se po celá 30. léta rozrůstal a v této době 

                                                 
342 JADRNÍČEK, s. 163.  
343 Tamtéž, s. 337.  
344 Rozhovor se Zdeňkem Konečným (nar. 1921), který mimo Františka Javoříka jmenoval např. ještě 
Jana Nedoluhu, který v ulici Na Potokách působil ve 20. letech. Srov. JADRNÍČEK, s. 163 a 285.  
345 JADRNÍČEK, s. 163.  
346 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 299. „Firma Kontora se zastavila 
úplně na podzim 1932 a upadla.“ 
347 50 LET, nestránkováno.  
348 Tamtéž. Důvodem odchodu této části zaměstnanců byly jednak mzdové spory se zaměstnavatelem 
(viz kap. 3. 3. 1) a také rozpad místního odborového hnutí na část sociálně demokratickou a 
komunistickou.  Srov. JADRNÍČEK, s. 163.  
349 Tamtéž.  
350 Tamtéž.  
351 Tamtéž. Za období let 1924 – 1946 převažovala léta ztrátová nad ziskovými. Klesal i počet členů, z 25 
na 8 v krizových letech. Obrat přišel až po skončení druhé světové války, zvláště však po roce 1948.  
352 JADRNÍČEK, s. 161. Eduard Pekárek pracoval ve 20. letech jako řadový zaměstnanec ve stolařské 
dílně Františka Javoříka.  
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zaměstnával okolo 30 zaměstnanců.353 V roce 1940 vystavěl Eduard Pekárek, společně 

se svým bratrem Josefem, třípatrový dům na fryštáckém náměstí (v přízemí obchody, 

v poschodích byty), v jehož dvoře byla již dříve postavena výrobní hala.354 

Ze srovnání počtu zaměstnanců u jednotlivých fryštáckých zaměstnavatelů, 

které jen vyjímečně dosahovaly několika desítek, s množstvím dělníků pracujících 

v továrně firmy „Val. Jadrníčka syn“, kde jejich počet dosahoval několika stovek, 

v nejhorším případě se pohyboval mezi 80 – 100 zaměstnanci, nám vyplývá důležitá 

role „Jadrníčkovy“ továrny (= osoby „pana továrníka“) jako největšího místního 

zaměstnavatele a plátce daní.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                 
353 JADRNÍČEK, s. 162. Autor uvádí následující počet zaměstnanců: v roce 1932 – 21; r. 1935 – 50. 
Srov. Compass, r. 1935, s. 1662, u firmy Pekárek uvedeno 20 zaměstnanců.   
354 JADRNÍČEK, s. 162 a 286. Foto domu viz přílohy obr. 10.  
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4. JADRNÍČKOVI – MÍSTNÍ ELITNÍ RODINA 
 

Následující kapitola vychází z analýzy osudů několika generací rodiny 

Jadrníčků. Věnuje se sociálnímu zázemí členů rodiny, jejich sociální mobilitě, 

prezentaci ekonomického a sociálního kapitálu, návaznosti na dílo předchozích 

generací, formování sociálních sítí. Cílem této kapitoly je vysvětlit vzestup sledované 

fryštácké rodiny na vrchol místního žebříčku v průběhu téměř 150 let.    

 

4.1 První generace Jadrní čků ve Fryštáku 
 

„Pekař Jadrníček zase vykládal, že od svého otce slyšel, že hrabě Minkvic z hradu 

Lukova přivezl z „Netálie“ (z Lombardska) svého sluhu, českého vojáka, který se zde 

oženil a ve Fryštáku usadil.“355 

 
   Jméno Jadrníček se v matrikách objevuje v různých podobách – Jadrník, 

Jadrný, Jadrných, Jadrníčzek.356 Ve Fryštáku a jeho okolí můžeme napočítat několik 

rodin, které nesou jméno Jadrníček a jsou mezi sebou více či méně spřízněny. Nás však 

budou nejvíce zajímat osudy těch Jadrníčků, kteří byli spjati s domem č. p. 10/14 na 

fryštáckém náměstí.357  

   Prvním doloženým majitel tohoto domu je Mikuláš, který se připomíná 

v pramenech k roku 1636.358 Jeho ženou byla Běta (Alžběta) Januščina (Janušková).359 

„Zakladatel rodu“ zemřel v roce 1677360 a z jeho potomků, jenž hospodařili 

v uvedeném domě můžeme jmenovat následující: Jan,361 František (1701 – 1773), Karel 

(1740 – 1817) a František (nar. 1775), od kterého začneme sledovat osudy rodiny 

Jadrníčků podrobněji.362  

                                                 
355 JADRNÍČEK – Památník, s. 8. K místu, odkud mohl rod Jadrníčků pocházet, dále L. Jadrníček 
poznamenává: „Moje matka říkávala, že přišli ze Žop u Holešova, jiní opět, že odněkud z Hané.“  
356 JADRNÍČEK – Památník, s. 9. Srov. JADRNÍČEK, s. 247.  
357 Číslo popisné domu (č. p.) uvádím ve formátu nové/staré podle seznamu domů a jejich majitelů, který 
ve své knize uveřejnil Ludvík Jadrníček. Seznam domů viz JADRNÍČEK, s. 186 – 190.  
358 JADRNÍČEK – Památník, s. 9. Poprvé se příjmení Jadrníček objevuje ve fryštáckých matrikách dne 
13. 9. 1636, kdy byl Mikuláš kmotrem Doroty, dcery Viktorína Carbarda z Vítové.  
359 Tamtéž, s. 11. Např. 2. 6. 1665 jsou Mikuláš a Alžběta kmotry při křtu Anny, dcery Jakuba Doležala.  
360 Tamtéž, s. 9 (opis citace): „Dne 11. januari 1677 dokonal život svůj Mikuláš Jadrníček starý jsouc 
okolo 70 let. pochován jest při chrámě Páně fryštáckém dne 13.“ Narodil se tedy kolem roku 1607. 
361 Tamtéž, s. 13. K Janovi uvádí L. Jadrníček pouze to, že měl tři ženy a šest nebo sedm dětí.  
362 JADRNÍČEK, s. 248.  
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4.2 František Jadrní ček (nar. 1775)  
 

„Tkaní konopného plátna pro brněnský trh a později pro cukrovary stalo se pro 

Fryštačany hlavním zdrojem příjmů.“ 363 

 

   Tento Fryštačan byl dvakrát ženat. S první ženou – Veronikou Košutovou364 – 

měl 9 dětí: Josefa, Jana, Františka, Pavla, Valentina, Annu, Terezii, Karolinu a 

Marianu. Z druhého manželství s Kateřinou Chudárkovou365 se narodilo 5 dětí – 

Terezie, Veronika, Františka, Antonín (Antoš) a Florián. Františka, tak jako velkou část 

obyvatel Fryštáku, živilo tkalcovství a polní hospodářství. Žil v době, kdy tkalcovství 

v regionu zažívalo zlaté časy a jeho prostřednictvím se dalo vydělat velké jmění. Jestli 

František pracoval na stavu sám či s několika tovaryši dochované prameny neuvádějí. 

S velkou pravděpodobností však spolu se členy dalších předních fryštáckých rodin – 

Švachů, Fišerů, Košutů nebo Janušků – jezdil s vozy naplněnými plátnem i několikrát 

do měsíce na trhy do Brna,366 Olomouce nebo Mikulova.367 K sociálnímu a 

ekonomickému zázemí rodiny Ludvík Jadrníček uvádí, že z dětí Františka a jeho dvou 

žen obdrželi téměř všichni chlapci chalupy i s polnostmi a jejich sestry se dobře 

provdaly.368  

   Opory pro tento výrok lze nalézt i v pramenech. Začneme od mužských 

potomků Františka. Josef se narodil v roce 1803, oženil se s Veronikou Fischerovou 

(Fišerovou), dcerou hostinského Filipa. Obýval dům č. p. 50/143 a ve volebním 

seznamu z roku 1850 je uveden jako podsedník, člen II. sboru s poplatností 15 zl. 12 

kr.369 Před rokem 1848 byl „v úřadu“ jako purkmistr (1847-48) a rychtář (1840).370 

Jelikož vlastní děti neměli, přijali manželé schovanku Marii Šebíkovou, která se jako 

dědička domu provdala za Františka Fischera – měšťana a tkalce.371 

                                                 
363 JADRNÍČEK, s. 93.  
364 JADRNÍČEK – Památník, s. 18. Otec byl Šimon Košut – kovář.  
365 Tamtéž. Otec Kateřiny Chudárkové byl tkadlec.  
366 JANÁK, Jan – Hospodářský rozmach Moravy 1740 – 1918, Brno 1999. Autor zmiňuje, že na 
brněnské trhy se svým konopným plátnem pravidelně přijížděli výrobci z Fryštáku (s. 266). Tato 
poznámka je učiněna k 50. létům 19. století, ale dle mého soudu ji můžeme vztáhnout i k dřívější době. 
Srov. JADRNÍČEK, s. 99 – 101. Ludvík Jadrníček zde popisuje cesty Fryštačanů na trhy do Brna. Mezi 
těmi, kdo do moravské metropole jezdili pravidelně jmenuje svého otce Valentina. Lze proto 
předpokládat, že stejné cesty podnikal i Valentinův otec František.   
367 JADRNÍČEK, s. 99.  
368 Tamtéž, s. 101.  
369 AM Fryšták, i.č. 203. Volební seznam z roku 1850.   
370 JADRNÍČEK, s. 22.  
371 Tamtéž, s. 257.  
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   Další syn Jan (nar. 1807) hospodařil na č. p. 64/121, v části Fryštáku zvané 

Souhrady (Súhrady) a Ludvík Jadrníček k němu dodává, že byl vojákem.372 Oženil se 

s Apolonií Žůrkovou z Hulína.373 Měli syna Jana (nar. 1846), jenž se vyučil 

zámečníkem a řemeslo provozoval ve vlastní dílně.374 Další děti neměli, neboť Jan 

zemřel mezi léty 1846 a 1850, kdy ve volebním seznamu již není uveden on, ale jeho 

žena.375 Ta dále na uvedeném čísle hospodařila, ale s novým manželem – Františkem 

Škarpíškem.376  

   Syn Pavel (1810 – 1881) bydlel podle sčítání lidu v roce 1857 na č. p. 59/55, 

také v části Souhrady.377 Ze sčítacího archu můžeme ještě vyčíst, že se živil jako 

nádeník a byl ženatý. Manželkou mu byla Terezie, rozená Fischerová – dcera 

hostinského Filipa. Bylo to její druhé manželství. Jejím prvním mužem byl Pavel 

Rektořík – tkadlec, s nímž měla syna Valentina Rektoříka – pozdějšího fryštáckého 

starostu v letech 1873 - 1879.   

   Osudy dalších tří synů Františka jsou spojeny s „chalupou“ č. p. 88/76 v místě 

zvaném Na potokách. Ludvík Jadrníček uvádí, že dům dostal František ml. (nar. 1805), 

který se oženil s Josefou Ostrčilíkovou, ale brzy po svatbě zemřel a manželství zůstalo 

bezdětné.378 Sčítání obyvatel v roce 1857 už nezachytilo na uvedeném čísle popisném 

Františka ml., ale Floriana Jadrníčka (nar. 1823) – jeho nevlastního bratra.379 Podle 

údajů zaznamenaných k tomuto roku se Florian živil zemědělstvím. Byl ženatý 

s Terezií roz. Fialovou (nar. 1826). Florianovo jméno nenacházíme ve volebním 

seznamu z roku 1867380 ani ve sčítacím archu z roku 1869,381 neboť v roce 1866 

zemřel. V obou případech je prameny zmíněna jeho manželka Terezie – jako vdova. 

K roku 1869 je uvedeno, že pracuje jako nádenice, majitelka hospodářství a také jedné 

krávy.382 Manželé měli celkem šest dětí (tři dcery a tři syny), z nichž nejmladší se 

narodilo v roce 1865.383 

                                                 
372 JADRNÍČEK – Památník, s. 34.  
373 JADRNÍČEK, s. 258.  
374 JADRNÍČEK – Památník, s. 35.  
375 AM Fryšták, i.č. 203. Volební seznam z roku 1850.  
376 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1857. Srov. JADRNÍČEK – Památník, s. 34: „Když strýček 
Jan brzy zemřel, provdala se Poluša opět za Františka Škarpíška, který pro svou nestřídmost a 
nespořádaný život záhy zemřel. Měl červený plnovous a znal jsem ho pod jménem Rajtan.“  
377 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1857.  
378 JADRNÍČEK, s. 258. Srov. JADRNÍČEK – Památník, s. 34.  
379 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1857.  
380 AM Fryšták, i.č. 203. Volební seznam z roku 1867. 
381 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1869.  
382 Tamtéž.  
383 JADRNÍČEK, s. 258; OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1869.  
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   Poslední syn Františka – Antoš (Antonín) se narodil v roce 1826. Bydlel ve 

stejném domě (č. p. 88/76) společně se svými bratry a jejich rodinami.384 Antonín 

zůstal svobodný, pracoval jako tkalcovský pomocník a je uváděn jako podruh 

(hofer).385 

   Pouze torzovité informace mám k sedmi dcerám Františka st. Nejstarší Anna 

(nar. 1800) se provdala za Pavla Slačálka,386 do domu č. p. 70/4, což potvrzuje i sčítání 

z roku 1857, kde je Anna uvedena jako vdova, žijící společně s rodinou svého syna 

Valentina.387 Ostatní dcery Františka st. z prvního manželství, Tereza (nar. 1802), 

Karolina (nar. 1814) a Mariana (nar. 1817), zemřely v dětském věku.  

   Další tři dcery Františka st. se narodily v jeho druhém manželství. Terezie 

(nar. 1820) se provdala za Františka Horáka z č. p. 28/29, který měl v domě výčep 

vína388. „Vinárník“ Horák byl také rolníkem, o čemž svědčí dva valaši, jedno hříbě, 

kráva, tele a vepř zaznamenaní k roku 1869 v jeho hospodářství.389 Manželství bylo 

bezdětné, a tak k sobě přijali dva chlapce – vlastní synovce.390 O zbylých dvou dcerách 

podrobnější informace postrádám. Františka (nar. 1829) se provdala za Františka 

Čuříka391 a Veronika (nar. 1819) zemřela v útlém věku.    

   Z údajů, které jsem k Františkovi a jeho dětem s pomocí pramenů a literatury 

shromáždil soudím, že rodina Františka Jadrníčka jistě nepatřila do spodních pater 

místního sociálního žebříčku, ale nejspíše do jeho středu.392 Srovnávání je však velmi 

obtížné, neboť postrádáme větší množství relevantních a souměřitelných údajů. I přes 

velké množství dětí (14) se František st. přičinil o to, aby jeho potomci, zvláště pak 

synové, samostatně hospodařili, případně, aby se přiženili či přivdali do „dobré“ rodiny 

(Fischerovi, Horákovi, Slačálkovi). Jako jisté životní obtíže u dětí Františka jmenuji 

předčasná úmrtí (Jan, František ml.) nebo bezdětná manželství (Josef, Terezie).  

                                                 
384 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1869. 
385 Tamtéž.  
386 JADRNÍČEK, s. 258.  
387 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1857.  
388 JADRNÍČEK, s. 245. Srov. OÚ Holešov, i.č. 863. Ve sčítacím archu z roku 1869 je František Horák 
uváděn jako hostinský.  
389 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1869.  
390 JADRNÍČEK, s. 245. Jednalo se o Františka Horáka a Františka Jadrníčka.  
391 Tamtéž, s. 258.  
392 Tamtéž, s. 101. Ludvík Jadrníček řadí rodinu Jadrníčků na úplný vrchol místního sociálního žebříčku, 
společně s rodinami Švachů, Fišerů, Janušků nebo Horáků. Jeho slova však dle mého soudu popisují 
situaci ke konci 19. století a nikoli v jeho první polovině, kdy žil František Jadrníček.   
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4.3 Valentin Jadrní ček st. (1812 – 1881) 

 
„Tímto imponujícím krojem fryštáckým strojili se všichni staří Fryštačané […] můj 

otec, strýček Pavel, staříček Košut […]. Avšak  tím, jak kroj z ulic úplně vymizel, změnil 

svou tvář i Fryšták a jeho obyvatelé.“393 

4.3.1 Hospoda ření a rodinný život 
 

   Valentin Jadrníček st. se narodil v roce 1812 v domě č. p. 10/14 jako 

nejmladší syn Františka Jadrníčka st. a jeho první ženy Veroniky Košutové. O jeho 

vzdělání přesné zprávy nemáme, nejspíše však navštěvoval místní jednotřídku, která 

stála u fryštácké farní budovy, a později se vyučil tkalcovskému řemeslu u svého otce 

nebo jiných fryštáckých mistrů.394  

   V roce 1832 se Valentin ve 20 letech oženil a převzal po otci „půldům“ a 

hospodářství.395 Sebe a svou rodinu živil tkalcovským řemeslem,396 mj. zastával funkci 

cechmistra.397 Valentin Jadrníček st. však žil v době, kdy tkalcovské řemeslo ve 

Fryštáku a jeho okolí zažívalo pozvolný ústup, neboť strojová výroba tkalcoven 

vytlačovala ručně vyráběné plátno „starých fryštáckých mistrů“.398 Valentin Jadrníček 

st. se však chopil příležitosti, kterou nabízelo stále se rozšiřující cukrovarnictví 

v nedalekých úrodných oblastech Hané a Slovácka a začal na základě faktorského 

systému vyrábět a dodávat do cukrovarů (Všetuly, Kvasice, Dřevohostice, Uherské 

Hradiště aj.) „plachetky“ do kalolisů.399 Ludvík Jadrníček k podnikatelské činnosti 

svého otce a jiných fryštáckých tkalců uvádí: „Přízi kupovali teď z přádelen, tkaním 

zaměstnávali na 50 tkalců z Fryštáku i okolí a z utkaného plátna lněného i konopného 

řezali plachetky různé velikosti s rozličnými dírami, které ženy obšívaly v době, kdy 

jiné práce neměly.“ 400 O rozsahu tohoto podnikání v režii Valentina Jadrníčka další 

prameny potvrzené informace chybí.401   

                                                 
393 JADRNÍČEK, s. 34 a 106. Vyobrazení kroje viz přílohy obr. 5 a 6.  
394 AM Fryšták, i.č. 327. Povolení k provozování živnosti pro Valentina Jadrníčka.   
395 JADRNÍČEK, s. 248. Jako důvod tak brzkého sňatku autor uvádí, že jako ženatý hospodář byl 
Valentin osvobozen od vojenské služby v délce 12 let.  
396 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací arch z roku 1857 
397 JADRNÍČEK, s. 90.  
398 Tamtéž, s. 101. Autor uvádí, že produkce místních tkalců začala klesat od 60. – 70. let 19. století.  
399 Tamtéž, s. 102.  
400 JADRNÍČEK, s. 102.  
401 AM Fryšták, i. č. 327. Údaje o rozsahu výroby textilních „plachetek“ jsem zachytil k Mikuláši 
Januškovi – sousedovi Valentina Jadrníčka st. V dopise okresního hejtmanství v Holešově ze dne 4. 
srpna 1883 se uvádí, že: „[…] Mikuláš Januška, tkadlec ve Fryštáku, má sobě držeti po městečku asi 10 
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Příjmy z tkalcovského řemesla doplňovaly výnosy z polností a hospodářství.402 

Zřejmě se hospodáři Valentinovi vedlo dobře, neboť na přelomu 30. a 40. let 19. století 

koupil od svého strýce Karla Jadrníčka levý „půldům“, načež oba domy zbořil a 

vystavěl nový.403 K jeho velké smůle však novotou vonící dům poškodil velký požár, 

který v roce 1841 poničil značnou část Fryštáku.404 K velikosti domu mohu uvést, že 

Valentin Jadrníček st. platil, jako dalších osm Fryštačanů, činžovní daň. Vyplývá to ze 

soupisu „daně z domovní činže“ z roku 1850, kdy její velikost pro dům č. p. 10/14 byla 

určena na 1 zl. 46 kr.405 Dům měl ve dvoře také hospodářská stavení, v nichž jsou 

k roku 1869 zaznamenány 3 krávy a 2 „telata až do dokonaného třetího roku“.406 O 11 

let později jsou to 4 krávy a jedna jalovice a také tři prasata.407 V těchto sčítáních je 

však Valentin Jadrníček st. zaznamenán jako výminkář,408 což potvrzuje i údaj Ludvíka 

Jadrníčka, že v roce 1867 odevzdal hospodářství svému synu Janovi.409  

   Valentin Jadrníček st. byl dvakrát ženat. S první manželkou Annou roz. 

Buchtovou z Lukovečka (zemřela mezi léty 1846 – 1848) měl čtyři děti – syny. 

Nejstarší František (1833 - 1890) se přiženil do Zlína (manželka Františka410), kde 

provozoval tkalcovství a měl hospodářství. Později se přestěhoval do Štípy, kde byl 

kupcem a hostinským.411  

   Druhý syn Jan (1839 – 1908) se vyučil kovářem412 a po odsloužené vojenské 

službě se v roce 1867 oženil s Emilií Fialovou, dcerou Františka Fialy – měšťana a 
                                                                                                                                              
tovaryšů, kteří pro něj pracují a jemu práci odevzdávají, dále pracuje do cukrovaru, tak zvané (slovo 
nečitelné), které potom po fůrách odvádí.“  
402 JADRNÍČEK, s. 111. Autor v souvislosti s válečnými událostmi roku 1866 vzpomíná: „Na našem 
poli za „tihelňů na Lúčkách“ byly jatky a zůstalo tam mnoho kostí ležet.“ Velikost obhospodařovaných 
pozemků se pohybovala pravděpodobně kolem 8ha, přičemž tento údaj náleží k roku 1889/90.    
403 Foto domu k roku 1880 a 1947 viz přílohy obr. 8 a 10.   
404 JADRNÍČEK, s. 248-249. Na domě shořela šindelová střecha, ve dvoře všechny hospodářské stavby i 
s pící pro dobytek.  
405 AM Fryšták, i. č. 240. Soupis domů, ze kterých se má platit daň z domovní činže z roku 1850.  
406 OÚ Holešov, i. č. 863. Sčítací arch z roku 1869.  
407 Tamtéž. Sčítací arch z roku 1880.  
408 Tamtéž. Sčítací archy z let 1869 a 1880  
409 JADRNÍČEK, s. 249. O velikosti majetku samotného Valentina st. a jeho druhé ženy Františky mohu 
pouze spekulovat. Jisté však je, že ve sčítacím archu z  r. 1880 jsou u výše uvedených domácích zvířat 
zaznamenáni dva majitelé. Zřejmě se tak jednalo o Valentina st. a jeho syna Jana.  
K instituci výminkářství Ludvík Jadrníček uvádí zajímavou poznámku, že Valentin po čase velmi litoval 
rozhodnutí odejít na výminek, neboť jeho životní úroveň znatelně poklesla, i když ještě obdělával pole 
patřící k výminku a provozoval tkalcovinu. V roce 1874 mu jeho syn Valentin ml. ještě zřídil obchod 
s obuvnickými potřebami, kde pracoval až do své smrti.      
410 Bližší údaje o Františce postrádám. Z manželství se narodily 4 děti (syn a tři dcery): František – 
převzal po otci živnost ve Štípě, kterou ještě rozšířil o výrobu papučí; Františka se provdala za řezníka a 
hostinského ve Štípě; Antonie se provdala za měšťana v Uherském Hradišti; Anežka zůstala svobodná a 
byla učitelkou ve Štípě.  
411 JADRNÍČEK, s. 249.  
412 AM Fryšták, i.č. 320. Ve výkazu „nezkoušených podkovářů“ z 18. ledna 1894, je uvedeno, že Jan 
Jadrníček provozuje kovářské řemeslo od roku 1868.  
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v letech 1850 – 1861 fryštáckého starosty - s níž měl šest dětí, z nichž tři studovaly na 

vysoké škole.413 Po sňatku převzal dům č. p. 10/14, který rozšířil tím, že ve dvoře 

vystavěl kovárnu. K tomuto domu patřily též pole a louky. Podle parcelního protokolu 

z let 1889 – 1890 náleželo k domu přibližně 8 ha pozemků, přičemž v drtivé většině šlo 

o parcely vedené jako pole (5 – 7 kategorie).414 Jan byl v letech 1873 – 1907 opakovaně 

volen do obecního výboru, kde také zastával funkce I. i II. radního. Od roku 1876 až do 

své smrti v roce 1908 byl předsedou místní školní rady415 a dále byl volen do různých 

spolků416, výborů417 nebo funkcí.418    

   Dalším syn Valentin ml. (1842 – 1905) je dalším pokračovatelem sledované 

linie rodu Jadrníčků, a proto o něm pojednám v následující samostatném kapitole.  

   Nejmladší syn z prvního manželství Filip (1846 – 1903) byl vyučeným 

tkalcem a později pracoval v továrně svého bratra Valentina. Oženil se s Magdalénou 

roz. Rektoříkovou z Horní Vsi, s níž měl dvě děti: Karla, který si ve Fryštáku zřídil 

vlastní strojnickou dílnu a Marii, která se provdala za listonoše ve Vyškově.419  

 Druhou ženou Valentina st. byla Františka Košutová (1828 – 1910), dcera 

Josefa Košuta (1803 – 1867) – měšťana ze starého fryštáckého rodu a tkalcovského 

cechmistra.420 Z manželství pocházejí tři děti. Petronela (1852 – 1905), která v mládí 

pracovala v obchodě u svého nevlastního bratra Valentina ml. a později se provdala do 

Kašavy za obchodníka Josefa Horkého.421 Další dcera Valentina st. – Františka (1857 – 

1940), která po absolvování kurzů pro ženské učitelky ručních prací v Olomouci, 

                                                 
413 Jan Jadrníček byl ženat celkem dvakrát. Děti z prvního manželství byly: Richard (1869 – 1945) – 
rolník, převzal po otci dům č. p. 10/14;  Karel (1871 – 1921) – vyučen řezníkem, odstěhoval se do 
Břestu, kde provozoval živnost hostinskou a řeznickou; Anna (nar. 1876) – se provdala za šafáře v Dolní 
Vsi; Albert (nar. 1879) – vystudoval gymnázium, poté bohosloví a r. 1902 byl vysvěcen; Viktor (nar. 
1881) – vystudoval gymnázium a práva v Praze, působil ve státní službě (soudce, notář); Leopold – 
studoval vysokou zemědělskou školu ve Vídni, padl v 1. světové válce. S druhou ženou – Františkou 
Žaludkovou z Vítové měl syna Jana, o kterých další informace nemám. Podrobněji o životních osudech 
dětí Jana Jadrníčka viz JADRNÍČEK, s. 250 – 252.  
414 AM Fryšták, i.č. 40. Parcelní protokol obce Fryšták z let 1889 – 1890.   
415 JADRNÍČEK, s. 131. Srov. AM Fryšták, i.č. 24 - Kniha zápisů schůzí obecního výboru 1850 – 1900. 
Zvolení Jana Jadrníčka je zde zaznamenáno na schůzi obecního výboru dne 26.dubna 1877.  
416 JADRNÍČEK, s. 250. Autor uvádí spolek veteránů.  
417 AM Fryšták, i.č. 24. Např. dne 8.dubna 1877 byl zvolen do kostelního výboru. Zápis z jednání 
obecního výboru.  
418 Tamtéž. Dne 8.července 1888 byl zvolen místním policejním komisařem. Zápis z jednání obecního 
výboru.  
419 JADRNÍČEK, s. 254 – 255. Zde podrobněji.  
420 JADRNÍČEK, s. 269. Ludvík Jadrníček uvádí, že Josef Košut zasedal dlouhá léta v obecní radě. Po 
provedené analýze výsledků obecních voleb (s výjimkou let 1861-1864, kdy chybí prameny) mohu tvrdit, 
že Josef Košut mezi zvolenými výborníky není. Srov. AM Fryšták, i. č. 203. Volební agenda 
k jednotlivým volbám.     
421 JADRNÍČEK, s. 255. Zde podrobněji. Uvedu jen jména, případně povolání dětí z manželství 
pocházejících: Oldřiška – učitelka; Marie – provd. za ředitele školy; Lidka – provd. Adamcová (?); 
Jindřich – převzal obchod po rodičích.  
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vyučovala na různých místech na Moravě, se od 80. let 19.století usadila ve Fryštáku, 

kde po téměř 30 let vyučovala ženským ručním pracím. Jejím manželem se stal učitel 

Antonín Burian.422 Jako poslední se Valentinovi st. narodil syn Ludvík (1863 – 1954), 

jehož krátký životopis jsem podal v úvodu této práce.423  

4.3.2 Činnost Valentina Jadrní čka st. v obecní samospráv ě 
 

   V obci byl Valentin Jadrníček st. také velmi činný. V roce 1848 byl rychtářem 

a při prvních volbách v roce 1850 byl co by člen I. sboru zvolen do obecního výboru, 

kde navíc zastával funkci II.radního.424 V těchto volbách obdržel od členů prvního 

sboru celkem osm hlasů a spolu s farářem Kašparem Pavelkou obsadil pomyslné první 

místo. Navíc získal ještě tři hlasy při volbě náhradníků. Celkově to tedy znamená, že 

z 16 voličů I. sboru, kteří se 24. března 1850 dostavili vykonat první historickou volbu 

místního výboru, vyslovilo jméno Valentina Jadrníčka 11 předních Fryštačanů. 

Z tohoto „volebního výsledku“ usuzuji, že Valentin Jadrníček požíval mezi „sousedy 

fryštáckými“ velké důvěry a obliby. Díky dochovanému soupisu hlasů prvního 

volebního sboru zjistíme komu dal hlas Valentin. Na prvním místě jmenoval Josefa 

Šebíka (1807 – 1891) – měšťana a profesí řezníka, dále Josefa Košuta (1803 – 1867) – 

měšťana, tkalcovského cechmistra a především tchána. Na třetím místě byl jmenován 

mlynář Josef Januška (1827 – 1869), jako čtvrtý Štěpán Doležal – měšťan. Za 

náhradníky Valentin jmenoval Josefa Buchtu (1813 – 1897) – měšťana a tkalce425 a 

Valentina Rektoříka (1825 – 1881) – tkalce a poštmistra, který v 60. a 70. letech 

zastával post starosty. Když srovnáme Jadrníčkovu volbu se složením výboru zjistíme, 

že z jím jmenovaných mužů do zastupitelstva pronikli dva (Josef Buchta a Josef 

Januška) a to pouze jako náhradníci. Důvěru od příslušníků prvního sboru dostal 

Valentin znovu až v roce 1867 jako náhradník.426  

   K činnosti Valentina st. v obecní samosprávě mám útržkovité informace, 

myslím si však, že napomohou dokreslit portrét tohoto muže. Ludvík Jadrníček 

k působení Valentina st. v obecním výboru uvádí: „Můj otec byl jako druhý radní 

                                                 
422 JADRNÍČEK, s. 255. Františka Burianová brzy po sňatku ovdověla a v roce 1900 jí zemřel jediný 
syn. Snad právě proto byla velmi činná ve fryštácké farní obci, zvláště pečovala o výzdobu místního 
kostela.  
423 Pro úplnost uvedu, že Ludvík Jadrníček měl dva syny. Viktor (nar. 1898) – chemický inženýr, ředitel 
keramických závodů; Leo (nar. 1909) – stavební inženýr.  
424 AM Fryšták, i. č. 203. Výsledky voleb z roku 1850.  
425 Uvedený Josef Buchta byl bratrem Anny Buchtové – první manželky Valentina.   
426 AM Fryšták, i. č. 203. Soupis hlasů prvního volebního sboru z roku 1867.  
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obecním hospodářem. Aby zvedl obecní příjmy, dal hned po nastoupení do úřadu 

vysázet a naštěpovat třešně k silnici od Fryštáku až po Sovárnu /asi 4km od Fryštáku -

p. a./. Byly to ty staré stromy, které nesly až do nedávné doby výborné ovoce a 

poskytly obci pěkný užitek.“427 Tuto informaci v konfrontaci s torzovitě dochovanými 

prameny nemohu potvrdit ani vyloučit. Snad se výnosy z vysázených třešní skrývají 

v obecních účtech v kolonce „rozličné příjmy“, které např. v roce 1864 dosáhly výše 30 

zlatých.428 S určitostí však mohu tvrdit, že Valentin Jadrníček st. se v 50. letech účastnil 

zasedání obecního výboru, o čem svědčí jeho podpisy pod zápisy z jednotlivých 

schůzí.429 Výbor se scházel nepravidelně a dost sporadicky, alespoň tak soudím 

z dochovaných zápisů schůzí. V roce 1851 to bylo čtyřikrát.430 Jako jistá kompenzace 

za strávený čas „na ratúzi“ příslušela Valentinovi, jakožto II. radnímu, odměna ve výši 

20  zlatých ročně.431 Valentin Jadrníček st. zastával ještě jednu zajímavou funkci. Byl 

zvolen či ustanoven „otcem chudých“432 a jeho úkolem bylo „almužnu rozdělovat“.433 

   Na závěr kapitoly o Valentinovi st. dám slovo Ludvíku Jadrníčkovi, který 

svého otce charakterizoval takto: „Mládí a vůbec celý život Valentina byl strastiplný, a 

přece si uchoval veselou mysl až do své smrti. […] Vynikal svou statnou, vysokou 

postavou, měl kudrnaté vlasy, byl vždy oholen a oděn krojem starých Fryštačanů. 

Povahou byl klidný, zbožný, ke všem spravedlivý, každému dobře poradil a přitom rád 

nějakou legraci provedl, rád si zažertoval, miloval veselou společnost a patřil do party, 

která se tak ráda pod ratúzem scházívala.“434 

   Z informací, které jsem shromáždil s pomocí pramenů a literatury, soudím, že 

Valentin Jadrníček st. patřil ve Fryštáku k předním měšťanům, hospodářům a 

řemeslníkům. V hospodářském životě obce oceňuji jeho roli podnikatele – faktora, 

který aktivně vyhledával nové příležitosti k výdělku a hledal tak náhradu za tradiční 

místa odbytu výrobků místních tkalců. Aktivně se účastnil politického i společenského 

dění v obci. Důležité pro formování sociálních sítí byly neformální „schůze“ v podloubí 

staré radnice, kde se setkávali místní obchodníci, učitelé, kněží nebo přední řemeslníci, 

                                                 
427 JADRNÍČEK, s. 108.  
428 AM Fryšták, i. č. 633. Hlavní obecní rozpočet z roku 1864.  
429 Tamtéž, i. č. 24. Podpis ve formátu „Valentin Jadrníček Radní“. Např. zápis ze schůze obecního 
výboru ze dne 7. listopadu 1850.   
430 Tamtéž. Zápisy jsou až do roku 1868 velmi mezerovitě, konkrétně pro roky 1850, 1851, 1858 a 1867.  
431 Tamtéž, i. č. 633. Částka je uvedena v obecního rozpočtu za rok 1852.  
432 JADRNÍČEK, s. 249. Mluví zde o volbě, v pramenech jsem informaci o zvolení nenalezl.  
433 AM Fryšták, i. č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 5. října 1874.  
434 JADRNÍČEK, s. 248 – 249.  
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a kterých se Valentin st. pravidelně účastnil.435 Valentin st., dle mého soudu, vylepšil 

sociální i ekonomickou pozici svého otce Františka. Zvětšil a přestavěl rodný dům, 

zaujímal přední místo v obecní samosprávě, v hospodářské oblasti patřil k předním 

řemeslníkům. Nelze opomenout ani to, že dvě z jeho sedmi dětí byly poslány na 

studia,436 další čtyři synové se vyučili řemeslu. 

 

4.4 Valentin Jadrní ček ml.  (1842 – 1905) 
 

„Obdržený obnos 400 zlatých od pana Valentina Jadrníčka za odprodaný pozemek 

staré cihelny se ujednalo zakoupiti státní papíry.“437 

 
   Valentin Jadrníček ml. se narodil 19. ledna 1842 jako třetí syn Valentina 

Jadrníčka st. a Anny roz. Buchtové v domě č. p. 10/14, provizorně opraveném po 

velkém požáru.438 Vzdělání měl Valentin ml. následující. Nejdříve navštěvoval místní  

školu, kde mu byl učitelem ve Fryštáku velmi oblíbený Jan Horník.439 Poté se Valentin 

vyučil tkalcovskému řemeslu u svého otce a byl prohlášen za tovaryše.440 Této živnosti, 

u Jadrníčků předávané z generace na generaci, se však nevěnoval. Vstoupil totiž na 

dráhu obchodnickou.441 V letech 1855 – 1860 se učil u obchodníka s koloniálním 

zbožím v Mikulově (Nikolsburgu442), nato (v letech 1860 – 1866) nabíral odborné 

znalosti ve Vídni v obchodě koloniálním a lahůdkářském.443  

   V roce 1866 se Valentin ml. vrátil do Fryštáku a v témže roce se oženil 

s Marií Jehličkovou (1839 – 1874). Z tohoto svazku se narodil syn Rudolf (1867 – 

1929) a dcera Marie (nar. 1871). Po smrti své první manželky, se Valentin ml. oženil 

opět do rodiny Jehličkovy. Vzal si sestru své první ženy Anežku (1842 – 1897) a toto 

manželství zůstalo bezdětné. Bratrem obou Valentinových manželek byl Leopold 

                                                 
435 JADRNÍČEK, s. 197.  
436 Syn Ludvík – akademie výtvarných umění ve Vídni, Františka – studium učitelství v Olomouci.  
437 AM Fryšták, i.č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 2. března 1892.  
438 OÚ Holešov, i.č. 863. Sčítací archy z let 1857 a 1869.  Srov. JADRNÍČEK, s. 249.  
439 JADRNÍČEK, s. 127 – 128. Jan Horník († 1868) – místní učitel, člen obecního výboru v letech 1850 - 
1861. 
440 Tamtéž, s. 167.  
441 Tamtéž, 167 – 269. Ludvík Jadrníček uvádí, že se tak stalo na popud Josefa Košuta – nevlastního 
strýce Valentina, který provozoval ve Vídni obchod papírem.  
442 OÚ Holešov, i. č. 863. Ve sčítání lidu z r. 1857 je u Valentina ml. uvedena nepřítomnost ve Fryštáku a 
za místo pobytu je označen Mikulov (Nikolsburg). Toto jihomoravské město (Fryštačany označované 
jako Nikišpurk) zřejmě nebylo zvoleno náhodou, neboť Fryštačané zde často jezdili se svým plátnem na 
trhy.   
443 JADRNÍČEK, s. 167.  
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Jehlička (1833 – 1914) – obchodník, hostinský a dlouholetý (1879 – 1900) fryštácký 

starosta. Soudím, že právě spojení s rodinou Jehličkovou bylo Valentinovi odrazovým 

můstkem k dalšímu vzestupu – sociálnímu i ekonomickému. Jelikož jsou osudy 

Leopolda Jehličky velmi těsně spjaty s rodinou Jadrníčků, pojednám o něm v 

samostatné kapitole.  

4.4.1 Obchodník a „továrník“ Valentin Jadrní ček 
 

   Valentin Jadrníček ml. převzal v roce 1867 od Leopolda Jehličky jím 

provozovaný obchod v domě č. p. 11/15.444 V této budově zůstal do roku 1873, kdy se 

přestěhoval do domu č. p. 45/43, který ležel u silnice procházející fryštáckým náměstím 

a byl tak „více na očích“.445 V přízemí Jehličkova domu zřídil obchod, kancelář a 

skladiště koloniálního zboží, ve dvoře sklad železa, petroleje a lihu.446 Objem zboží, 

které Valentin Jadrníček skladoval a poté prodával, musel být stále větší, neboť si 

pronajal od obce místnosti v radnici, která sousedila s domem, ve kterém měl obchod. 

„To skladiště v radním domě, má p. Val. Jadrníček popraviti a ty výlohy 9 zl. r. č. za 

jeden čtvrt rok má sobě pro rok 1882 od toho ročního platu odraziti.“447 Vztah mezi 

Valentinem Jadrníčkem a obcí nebyl pouze nájemce - vlastník, ale také prodávající - 

kupující, neboť tento „prozíravý obchodník“448 dodával obci petrolej449 nebo stavební 

materiál potřebný k opravě radnice.450 Nezůstalo však pouze u dodávek zboží, neboť 

v pramenech nalezneme zmínky o tom, že Valentin Jadrníček půjčoval fryštáckému 

obecnímu výboru poměrně velké sumy peněz. „Obecní výbor všeobecně schválil, by se 

2500 zl. z občanské záložny bez úroku na 1 rok vypůjčilo a z toho 1500 zl. panu Val. 

                                                 
444 Tamtéž, s. 167.  
445 Tamtéž, s. 167. Důvodů k přesunutí obchodu bylo hned několik. Jednak se Valentin Jadrníček 
stěhoval prakticky do „svého“, neboť dům vlastnil L. Jehlička a dá se předpokládat, že nájem nebyl tak 
velký jako v domě č. p. 11/15. Druhým důvodem mohla být lepší poloha Jehličkova domu u silnice na 
náměstí, kde se jistě zastavovalo více projíždějících. Další důvod, o kterém se zmiňuje L. Jadrníček, byly 
malé prostory obchodních místností: „Ale nastala doba, kdy zde nemohl obchod tak rozšířiti, jak by si 
toho byl přál.“  
446 JADRNÍČEK, s. 167.  
447 AM Fryšták, i. č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 9. července 1881. Nebo o dva roky 
později: „P. Valentinu Jadrníčkovi jest ta zadní světnice ročně 26 zl na 6 let ponechati s tou výminkou, 
by se sobě všechno na své útraty spořádal a po vyjití nájemního času zase do toho samého stavu přivedl, 
ty dveře v síni zazdíti a druhé z jeho strany vylámati, se všechno na jeho útraty státi musí.“ Zápis 
z jednání obecního výboru ze dne 10. června 1883.  
448 JADRNÍČEK, s. 252.  
449 AM Fryšták, i. č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 6. února 1891: „Dále se oznamuje, že 
petroleum pro potřebu obecní pro rok 1891 byl při dražbě za 21½ zl k dodávání p. Valentinu Jadrníčkovi 
přiřknut.“  
450 Tamtéž. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 28. června 1894: „Panu Val. Jadrníčkovi povolilo se 
odepsati dlužících 24 zl za dodané od něho rýny k opravě radního domu.“  
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Jadrníčkovi zaplaceno a 1000 zl. k stavbě školy upotřebeno bylo.“451 Jen o měsíc 

později bylo na schůzi obecního výboru usneseno následující: „Bylo povoleno by se ze 

záložny fryštácké 2000 zl. po 4½ % vypůjčilo a ten samý obnos panu Val. Jadrníčkovi 

oplatil.“452 Celkem se tedy jednalo o 3500 zl., které obec potřebovala pravděpodobně 

k zaplacení právě probíhajících stavebních prací na nové školní budově. Z výše půjčené 

částky lze odvodit, že obchod a začínající výroba dřevěného zboží přinášely Valentinu 

Jadrníčkovi zisk, který pak dále investoval zvláště do rozšiřování výroby a výrobních 

prostor.453   

   V obchodě nepracoval Valentin sám. Nejdříve mu pomáhala jeho nevlastní 

sestra Petronela Jadrníčková.454 Podle sčítaní lidu z roku 1890 jsou vedeni u obchodu 

ještě další dva pracovníci – Roman Buchta jako učeň a Sofie Pešková jako 

pomocnice.455 Soudím, že zvětšující se počet pracovníků v obchodě znamenal 

rozšiřující se nabídku zboží ve větších prostorách a také časovou zaneprázdněnost 

majitele,456 neboť v této době, tedy na přelomu 80. a 90. let 19. století, byly 

podnikatelské aktivity Valentina Jadrníčka soustředěny nejen na obchod, ale také na 

stále se rozrůstající továrnu na dřevěné zboží. V roce 1892 Valentin Jadrníček svůj 

obchod opět přestěhoval, tentokrát do nově vystavěného domu občanské záložny č. p. 

19/21 na náměstí, kde působil až do své smrti v roce 1905.457 

   Budu-li hodnotit činnost Valentina Jadrníčka jako obchodníka a „továrníka“ 

musím jednoznačně ocenit jeho obchodní úspěchy458 a především jeho invenci, kterou 

vkládal do hledání nových obchodních příležitostí a obchodních partnerů, kterým mohl 

nabízet široký sortiment výrobků ze dřeva, které sám vyráběl nebo vykupoval 

v sousedních vesnicích od domáckých výrobců.459  

                                                 
451 Tamtéž. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 22. října 1889.  
452 Tamtéž. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 29. listopadu 1889.  
453K rozšiřování výroby AM Fryšták, i. č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 9. října 1897: „[…] 
naproti tomu jest p. V. Jadrníček zavázán z toho pole nájemný plat do obecní pokladny odvádět. Zároveň 
se p. V. Jadrníčkovi povoluje by na převzaté pole, klády ukládati a ty samé po břehu do továrního 
skladiště dřeva voziti a spůštěti směl.“ K vývoji firmy podrobněji v kapitole 3.1.   
454 OÚ Holešov, i. č. 863. Sčítací arch z roku 1880. Petronela Jadrníčková je zde uvedena jako svobodná 
pomocnice při obchodu. Srov. JADRNÍČEK, s. 255: „Petronela Jadrníčková byla delší dobu zaměstnána 
v obchodě svého bratra Valentina a provdala se pak za obchodníka Josefa Horkého v Kašavě.“  
455 OÚ Holešov, i. č. 863. Sčítací arch z roku 1890.  
456 JADRNÍČEK, s. 252: „Práce mu pořád přibývalo, výnos obchodu spolkla továrna, požadavky továrny 
byly čím dál větší a s tím rostla také jeho starost a práce.“  
457 Tamtéž, s. 167. Po smrti Val. Jadrníčka převzal obchod František Fryšák, zeť Leopolda Jehličky, 
který obchod přestěhoval zpět do č. p. 45/43.   
458 AM Fryšták, i. č. 203. Volební seznamy z let 1867 – 1903. Soudím tak podle výše odváděných 
přímých daní, které Val. Jadrníček platil mezi léty 1867 – 1903. Jejich velikost měla stoupající tendenci: 
r. 1867 – 16 zl 80 kr; r. 1879 – 29 zl 40 kr, r. 1888 – 62 zl 67 kr, 1900 – 114 zl.  
459 JADRNÍČEK, s. 156. Srov. PAVLIŠTÍK, s. 48.  
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   Život Valentina Jadrníčka nevyplňovala pouze práce. Aktivně se účastnil také 

místního spolkového života. Byl členem pěvecko-čtenářského spolku „Svornost“, kde 

se při pěveckých vystoupeních uplatňoval jeho tenor.460 Patřil mezi organizátory a stálé 

návštěvníky tzv. panské pouti na sv. Hostýn, která plnila nejen funkci náboženskou, ale 

také byla jistou společenskou událostí, kde se setkávala „[…] veškerá po světě 

roztroušená inteligence fryštácká.“461 Mezi léty 1884 – 1900 byl také předsedou 

občanské záložny ve Fryštáku a velmi pravděpodobně náležel mezi její zakládající 

členy.462 Valentin Jadrníček patřil také do neformální společnosti, která se scházívala 

v hostinci Leopolda Jehličky, kde na kus řeči a dobré víno přicházela místní elita.463     

4.4.2 Působení Valentina Jadrní čka ml. v obecní samospráv ě 
 

 Poprvé byl Valentin Jadrníček zvolen do obecního výboru v roce 1879.464 

V obecním výboru působil následujících 24 let, tedy do roku 1903.465 Výše odváděných 

daní ho řadila do I. nebo častěji do II. sboru, přičemž ve II. sboru zaujímal mezi 

poplatníky přední místa.466 Je pozoruhodné, že Valentin Jadrníček, i když v některých 

letech příslušel do II. sboru, byl do obecního výboru zvolen členy I. sboru, několikrát i 

s nejvyšším počtem získaných hlasů.467 Jeho jméno při volbách pravidelně vyslovovala 

místní honorace, tedy faráři a učitelé, často také zástupce občanské záložny, z dalších 

příslušníků prvního sboru pokaždé Leopold Jehlička, hostinský Eduard Fišer a rytíř 

Josef Januška – místodržitelský rada v Brně a čestný občan Fryštáku, který volil 

prostřednictvím plnomocníka.468 Z těchto „volebních výsledků“ usuzuji, že Valentin 

Jadrníček požíval ve Fryštáku vysokou míru důvěry a prestiže, zvláště pak u občanů 

sociálně a ekonomicky výše postavených. Na funkce I. nebo II. radního, případně 

                                                 
460 JADRNÍČEK, s. 172 a 252. Činnost spolku je podrobněji popsána v kapitole 4. 5. 1.  
461 Tamtéž, s. 74 a 252. Tzv. panská pouť byla pořádána od roku 1867, jako poděkování P. Marii 
Svatohostýnské za to, že ochránila Fryšták od epidemie cholery, která v roce 1866 řádila v širokém okolí 
Fryštáku. Poutní místo Hostýn je vzdáleno asi 15km od Fryštáku.  
462 Tamtéž, s. 150 – 151.  
463 JADRNÍČEK, s. 181 (1. vydání z roku 1933). Scházeli se zde místní obchodníci, učitelé, faráři, 
úředníci a osobní sluhové Seilernů z Lukova a Lešné a o prázdninách středoškolští a vysokoškolští 
studenti.  
464 AM Fryšták, i. č. 203. V roce 1876 byl Val. Jadrníček zvolen jako náhradník ve II. sboru. Dokumenty 
k volbám v letech 1876 a 1879.  
465 Tamtéž, i. č. 203. Výsledky voleb z let 1879 – 1900. Valentin Jadrníček patřil mezi nejdéle „sloužící“ 
výborníky. V obecním výboru měli nejdelší funkční období následující mužové: Leopold Jehlička 44 let; 
Mikuláš Januška 33 let; Josef Ticháček 33 let; Jan Jadrníček 31 let; Valentin Jadrníček ml. 27 let; Karel 
Januška 21 let. 
466 Tamtéž, i. č. 203. Voličské seznamy z let 1876 – 1903.   
467 Tamtéž. Listiny protější I. voličského sboru při volbě obecního výboru v letech 1876 – 1903. 
468 Tamtéž. Listiny hlasovací I. voličského sboru při volbě obecního výboru.  
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starosty, Valentin Jadrníček neaspiroval, neboť jeho jméno nefiguruje mezi kandidáty 

ani zvolenými, kteří byli do těchto funkcí zvoleni.469  

   Valentin Jadrníček se komunálních voleb zúčastňoval pravidelně, pouze v 

letech 1867 a 1873 se k volbám nedostavil.470 Jeho „volební strategii“ lze označit jako 

konzistentní, neboť jím jmenované osoby se měnily pouze vyjímečně. Když volil jako 

člen I. sboru jmenoval vždy Leopolda Jehličku – svého švagra, hostinského a 

dlouholetého starostu, dále hlasoval pro příslušníka kléru a některého z místních 

učitelů.471 Jako příslušník II. sboru nejčastěji vyslovoval následující jména: Jan 

Jadrníček – bratr Valentina, měšťan a kovář, dlouholetý (31 let) člen obecního výboru, 

I. i II. radní; Josef Ticháček – rolník, dlouholetý (33 let) člen obecního výboru, kde 

vykonával funkci I. i II. radního; Filip Mašláň – obchodník, dlouholetý (30 let) člen 

obecního výboru, kde zastával také funkci starosty a I. radního; Eduard Fišer – 

hostinský a majitel Hrubé hospody, který v obecním výboru zasedal 20 let.472 Ze jmen, 

které Valentin Jadrníček při volbách vyslovoval nejčastěji, usuzuji, že preferoval 

Fryštačany, kteří byli aktivní v pracovním i soukromém životě a jejichž postoje a 

názory lze označit jako „moderní“.473 

   V zápisech ze zasedání obecního výboru mezi léty 1879 – 1903, kdy v něm 

působil Valentin Jadrníček, se jeho jméno mezi přítomnými výborníky objevuje 

pravidelně, často je pod zápisem ze zasedání připojen i jeho podpis.474  Na druhou 

stranu se jeho jméno objevuje velmi málo mezi těmi, kterým byla přidělena určitá 

krátkodobá funkce (revizor cihelnových nebo obecních účtů, člen silničního výboru 

apod.) nebo zadán určitý úkol (vyřízení žádosti některého z obyvatel Fryštáku, účast na 

schůzi určité komise475 apod.).476 Soudím, že se tak nedělo z důvodu nekompetentnosti 

Valentina Jadrníčka, ale zřejmě šlo o jeho časovou zaneprázdněnost, která mu 

                                                 
469 Tamtéž. Listiny hlasovací a protější při volbě představeného a radních z let 1879 - 1900.  
470 Tamtéž. Listiny hlasovací I. a II. sboru z let 1864 – 1903.  
471 Tamtéž. 
472 Tamtéž.   
473 Všechny uvedené osoby působily aktivně v místním spolkovém životě. Provozovaly živnosti 
(Jehlička, Fišer, Mašláň) nebo byly úspěšné jako řemeslníci (Jan Jadrníček), své děti posílaly na 
středoškolská nebo vysokoškolská studia (Ticháček, Jan Jadrníček, Mašláň) a v obecním výboru 
prosazovaly modernizaci obce (Jan Jadrníček, Mašláň, Ticháček).     
474 AM Fryšták, i. č. 24 a 25. Zápisy ze zasedání obecního výboru z let 1879 – 1903.   
475 AM Fryšták, i. č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 2. ledna 1897: „Po přečtení přípisu od 
pana Pokorného, starosty z Holešova, ohledně stavby dráhy z Holešova do Vizovic se zvolili ku schůzi 
do Zlína páni Leopold Jehlička, Val. Jadrníček, F. Mašláň, Ed. Fišer.“  
476 AM Fryšták, i. č. 24 a 25. Zápisy z jednání obecního výboru z let 1879 – 1903. Jeden „malý úkol“ 
dostal Valentin Jadrníček na zasedání obecního výboru dne 16. března 1901: „Má se dáti do Brněnských 
krejcarových novin ohlášení uprázdněného místa cihlářského mistra, pan Val. Jadrníček má to 3 krát 
provésti dáti.“  
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znemožňovala aktivnější zapojování se do obecních záležitostí. Vyslovuji tezi, že jeho 

hlas v obecním výboru měl jistou poradní funkci, neboť Valentin Jadrníček ml. byl 

vážen pro své zkušenosti a dovednosti.477 Důležitá byla jeho spřízněnost rodinná a 

velmi pravděpodobně i názorová s Leopoldem Jehličkou. Myslím, že spolu tvořili 

„tandem“, který ve Fryštáku v poslední čtvrtině 19. století udával tón místního 

hospodářského, politického i společenského dění.478    

  Valentin Jadrníček měl v letních měsících roku 1904 přicestovat za Ludvíkem 

Jadrníčkem a jeho rodinou na ostrov Rujána. Obchodní povinnosti však zapříčinily, že 

zůstal ve Fryštáku. Ludvík Jadrníček později na Valentinův dopis z 18. července 1904 

připsal: „Chtěl za námi do Binzu, přál si vždy, aby alespoň jednou uviděl moře. 

Neuviděl ho!“479 Valentin Jadrníček ml. zemřel náhle 16. února 1905 ve věku 63 let a 

zpráva o jeho úmrtí se dostala až do Spojených států amerických, kde v této době 

pobýval Tomáš Baťa, který v dopise Valentinovu synu Rudolfovi mimo jiné napsal: 

„Projevuji Vám ještě svoji upřímnou soustrast nad ztrátou Vašeho otce […].“480 Ludvík 

Jadrníček svého nevlastního bratra charakterizoval takto: „Val. Jadrníček byl muž 

skvělých vlastností, zosobněná dobrota, byl veselý, rád si pohovořil, podebatoval a 

zazpíval, byl velmi zbožný, štědrý, chudinu podporoval, všem dobře radil, […] 

studující mládež měl rád a ji podporoval. Kdo ho znal, ten jistě jen v dobrém na něho 

vzpomíná.“481  

    

4.5 Leopold Jehli čka (1833 – 1914)  

 
„[…] byl muž rozvážný, moudrý a klidný; požíval u svých občanů všeobecné úcty a 

důvěry.“ 482 

4.5.1 Život a podnikání Leopolda Jehli čky  
 

   Leopold Jehlička se narodil 15. listopadu 1833 v Chrástu u Chrudimi483 a 

v roce 1859 přišel do Fryštáku z Brna, kde pracoval v obchodě u Felixe W. V. 

                                                 
477 JADRNÍČEK, s. 252.  
478 Důležité události místního politického dění jsou uvedeny v kapitole 4. 5. 2.  
479 Rodinný archiv. Dopis Valentina Jadrníčka Ludvíku Jadrníčkovi ze dne 18. července 1904.  
480 Tamtéž. Dopis Tomáše Bati Rudolfu Jadrníčkovi ze dne 25. března 1905.  
481 JADRNÍČEK, s. 252.  
482 Tamtéž, s. 266.  
483 OÚ Holešov, i.č. 863 a 864. Sčítací archy z let 1890 a 1910.   
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Steinbrechera,484 kam přicházeli i Fryštačané, když byli v moravské metropoli v době 

trhů.485 Leopold se usadil, společně se svými dvěma sestrami, v domě č. p. 11/15, ve 

kterém býval dříve obchod.486 Jehlička měl konkurenci pouze v osobě Františka Karase, 

který vlastnil obchod se smíšeným zbožím v č. p. 47/44, a snad i proto se mu vedlo 

dobře. V širokém okolí skupoval a obchodoval ve velkém hlavně s čerstvým i sušeným 

ovocem a povidly.487  

   Velkou příležitost k výdělku přineslo válečné tažení rakouských a pruských 

armád v červenci 1866, které se dotklo i Fryštáku a jeho okolí. „Tyto dny /druhá 

polovina července 1866 - p. a./ bylo ve Fryštáku tak živo, jak ještě nikdy předtím. Kam 

se člověk podíval, všude bylo vojsko, a to skoupilo veškeré zásoby masa, mouky a píce; 

peněz bylo jako šlupek.“488 Leopold Jehlička nabídnutou příležitost využil. Vydělané 

peníze investoval do koupi půdy a nemovitostí ve Fryštáku a okolí. Ludvík Jadrníček 

uvádí, že Jehlička zakoupil dva domy na fryštáckém náměstí - č. p. 20/22 a 45/43 a také 

grunt v Dolní Vsi s mnoha polnostmi.489 V konfrontaci s prameny toto tvrzení obstojí, 

neboť při pohledu do sčítacích operátů zjistíme, že v uvedených domech hospodaří buď 

Leopold Jehlička (č. p. 20/22) nebo s ním úzce spřízněný Valentin Jadrníček ml. (č. p. 

45/43).490 Další údaj k velikosti Jehličkova majetku nám poskytnou volební seznamy ze 

70. a 80. let 19. století, v nichž jsou u jeho jména zaznamenána čísla popisná 20/22, 

45/43 a také 1/6, což je Hrubá hospoda.491 K tomu, proč se u Jehličkova jména objevuje 

číslo popisné Hrubé hospody, podrobnější informace postrádám a mohl bych pouze 

spekulovat. Další údaje nalezneme v parcelním protokolu obce Fryšták z let 1889 – 

1890, kde se Jehličkovo jméno vyskytuje velmi často a při součtu výměr všech 

pozemků u jeho jména uvedených zjistíme, že vlastnil v katastru Fryštáku přibližně 

20ha půdy, většinou označené jako pole (4 – 7 kategorie).492  

                                                 
484 K osobě Felixe Wenzela Vinzenze Steinbrechera (1801 – 1872) srov. FASORA, Lukáš – Svobodný 
občan ve svobodné obci? : občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851 – 1914, Brno 2007, s. 
331.  
485 JADRNÍČEK, s. 166: „Fryštačané jezdili pilně na trhy a poznali při svých nákupech u Steinbrechra 
v Brně jednoho velmi čilého, uctivého kupeckého mládence, který se jim svou úslužností zalíbil a 
kterého pobídli, aby se přišel na Fryšták podívat a aby převzal obchod.“ 
486 JADRNÍČEK, s. 165 – 166. Dům č. p. 11/15 vystavěl Valentin Schwach († 1848) – měšťan a 
obchodník, který zde provozoval smíšený obchod. Dům i obchod měnil majitele, až zůstal od roku 1858 
prázdný.  
487 Tamtéž, s. 166.  
488 Tamtéž, s. 111. Autor zde uvádí, že Jehlička za dva dny utržil 1400 zl.  
489 Tamtéž, s. 166. Na jiném místě autor uvádí, že dům č. p. 20/22 dostala věnem Jehličkova manželka 
Matylda roz. Jorková (s. 266).  
490 OÚ Holešov, i. č. 863 a 864. Sčítací archy z let 1869, 1880, 1890 a 1910.  
491 AM Fryšták, i. č. 203. Volební seznamy z let 1870, 1873, 1876, 1879, 1882, 1885 a 1888. 
492 Tamtéž, i. č. 40. Parcelní protokol obce Fryšták 1889 – 1890. 
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   Rok 1866 byl pro Leopolda Jehličku přelomový i jinak. V tomto roce se vdala 

jeho sestra Marie za Valentina Jadrníčka ml. a Jehlička svému švagrovi předal obchod 

v č. p. 11/15.493 Sám se věnoval hospodářství494 a především si v roce 1867 zřídil 

v domě č. p. 45/43 hostinec.495 Podle „výkazu ve Fryštáku pozůstávajících hospod“ z 

roku 1871 naléval Jehlička víno, pivo, kořalku a likéry, přičemž hostinec byl veden 

jako zájezdní.496 Ludvík Jadrníček k tomu vzpomíná: „Hostinec tento stal se oblíbeným 

dostaveníčkem inteligence fryštácké a hlavně o prázdninách býval četně navštěvován. 

Na ušlechtilé zábavy a veselé večery zde prožité vzpomínají jistě všichni, kteří se jich 

zúčastnili. Také salétl497 a kuželna v zahradě byly v oblibě. Pořádalo se tam i 

mnohokráte koulení o ceny, což přilákalo četné hosty z Lešné, Lukova a Holešova.“498 

   Leopold Jehlička byl také jedním ze čtyř společníků, jejichž kapitál stál na 

počátku továrny na dřevěné zboží.499 O přesné výši vložených peněz, rozdělení 

kompetencí a jiných podrobnostech jsem více podrobností nezjistil. Zprávu mám pouze 

o tom, že někdy na přelomu 19. a 20. století, převzal celou firmu Valentin Jadrníček 

ml., neboť ostatní společníci – Leopold Jehlička, Antonín Bakala a Jan Jadrníček – se 

rozhodli podnik opustit.500  

   Leopold Jehlička se angažoval i v místním spolkovém životě. Byl mezi 

zakládajícími členy pěvecko-čtenářského spolku „Svornost“, který byl ustanoven roku 

1883 a jeho členové se zpočátku scházeli v hostinci Leopolda Jehličky.501 Spolek 

odebíral noviny a časopisy,502 pořádal pěvecká a divadelní vystoupení, vzdělávací 

přednášky, taneční zábavy nebo výlety. Jehlička patřil mezi stálé účastníky tzv. panské 

pouti na sv. Hostýn, na kterou se sjížděli rodáci z Fryštáku i lidé z širokého okolí.503 

                                                 
493 JADRNÍČEK, s. 265.  
494 OÚ Holešov, i. č. 863. Sčítací arch z roku 1880. K roku 1880 jsou u hospodářství zaznamenáni 3 
koně, 6 krav a 1 prase. 
495 JADRNÍČEK, s. 169.  
496 OÚ Holešov, bal. č. 20.  
497 Autor má zřejmě na mysli salet – zděný zahradní domek určený k odpočinku.  
498 JADRNÍČEK, s. 265 – 266.  
499 Tamtéž, s. 157.  
500 Tamtéž, s. 157. K osobám viz kap. 3. 1, pozn. 142.   
501 Tamtéž, s. 172. 
502 Tamtéž, s. 172. Odebíraly se Hospodářské listy, Průmyslové listy, Pokrok, Národ a škola, Národní 
listy, Světozor, Humoristické listy atd. Spolek měl i svou knihovnu.  
503 Tamtéž, s. 73 – 74. Tzv. panská pouť byla pořádána od roku 1867, jako poděkování P. Marii 
Svatohostýnské za to, že ochránila Fryšták od epidemie cholery, která v roce 1866 řádila v širokém okolí 
Fryštáku. Poutní místo Hostýn je vzdáleno asi 15km od Fryštáku.  
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Stál také u zrodu místního sboru dobrovolných hasičů, který svou činnost zahájil v roce 

1893 a Jehlička, jako hlavní iniciátor, byl mezi léty 1893 – 1898 jeho předsedou.504 

   Rozsah aktivit Leopolda Jehličky byl opravdu široký, neboť jeho jméno 

najdeme také ve sdruženích, která měla za cíl podporovat místní živnostníky, 

obchodníky nebo rolníky. V roce 1872 byla ve Fryštáku založena občanská záložna. 

Dochované prameny o zakládajících členech mlčí, lze však předpokládat, že Leopold 

Jehlička mezi nimi nechyběl, neboť v letech 1879 – 1884 byl jejím předsedou.505 Byl 

také činný ve Společenstvu svobodných a koncesovaných živností, které vzniklo v roce 

1885 a Jehlička se stal jeho prvním předsedou.506 Ze všech těchto funkcí vyplývala 

značná prestiž, která společně s angažovaností Leopolda Jehličky v místní samosprávě 

dala vzniknout vysoké autoritě, které se dlouholetý fryštácký starosta v místě svého 

druhého domova těšil.    

4.5.2 Působení Leopolda Jehli čky v obecní samospráv ě 
 

„Slib od obecních radních byl panu  přednostovi Leopoldu Jehličkovi dnešního dne 

učiněn.“ 507 

 
   V místní samosprávě se Leopold Jehlička angažoval prakticky od prvních let, 

kdy přišel do Fryštáku. Vždy patřil do I. volebního sboru a odváděl jedny z nejvyšších 

daní.508 Poprvé byl zvolen do obecního výboru v roce 1864 a působil v něm až do roku 

1908. V letech 1867 – 1870 zastával funkci II. radního a od roku 1879 byl každé tři 

roky volen starostou. V této funkci vydržel až do roku 1900. V obecním výboru tedy 

zasedal po 44 let, přičemž funkci nejvyšší zastával 21 let. V letech 1850 – 1919 nebyl 

mezi Fryštačany žádný, kdo by ve zmíněných funkcích působil déle.509 „Svou 

mnohaletou blahodárnou činností v obci vepsal se skvěle do paměti občanů.“510 Těmito 

slovy L. Jadrníček shrnuje působení Leopolda Jehličky na fryštácké radnici. Díky 

                                                 
504 JADRNÍČEK, s. 175 – 176. AM Fryšták, i.č. 24. Zápis ze dne 16. března 1893: „V zařízení 
dobrovolného hasičského sboru ve Fryštáku má představenstvo pokračovati. Ku vybírání dobrovolných 
příspěvků po Fryštáku zvoleni pp. J. Ticháček, Mašláň a K. Januška.“  
505 Tamtéž, s. 150 – 151.  
506 Tamtéž, s. 173 – 174.  
507 AM Fryšták, i. č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 17. srpna 1879.  
508 AM Fryšták, i. č. 203. Poplatnost 59zl. 64kr. / 1867; 136 zl. 61kr. / 1870 a 1873; 123 zl. 42 kr. / 1876 
a 1879; 110 zl. 24 kr. / 1882; 119 zl. 48 kr. / 1885 a 1888; 126 zl. 98 kr. / 1891; 106 zl. 74 kr. / 1894; 105 
zl. 18 kr. / 1897; 112 zl. / 1900; 206 K 6 h. / 1903; 89 K 12 h. / 1907. 
509 V obecním výboru měli nejdelší funkční období následující mužové: Mikuláš Januška 33 let; Josef 
Ticháček 33 let; Jan Jadrníček 31 let; Valentin Jadrníček ml. 27 let; Karel Januška 21 let. Mezi starosty 
to byli Rudolf Jadrníček 16 let; Valentin Rektořík 14 let; František Fiala 11 let.  
510 JADRNÍČEK, s. 266.  
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dochovaným pramenům se na činnost fryštácké samosprávy, zvláště pak L. Jehličky, 

podíváme podrobněji.  

   Nejdříve se zaměřím na období do roku 1879, než byl L. Jehlička zvolen 

poprvé starostou. Na zasedáních obecního výboru,511 který se scházel průměrně 

šestkrát512 do roka, se nejvíce řešily otázky týkající se správy obecního majetku (oprava 

cest, radnice, mostů, „jarmarečních bůd“, chov obecního býka atd.). Velmi často se 

v zápisech objevuje rozdělování chudinské podpory, „páteční almužny“ nebo 

obsazování uprázdněných míst v obecním chudobinci (špitálu). Zápisy z obecních 

zasedání bohužel neumožňují zjistit, konkrétní kroky nebo postoje jednotlivých 

„výborníků“. Jejich angažovanost v jednotlivých záležitostech tak lze vyčíst z jejich 

účasti na konkrétních zasedáních nebo pokud jim byly svěřeny určité úkoly513 nebo byli 

zvoleni do různých funkcí.514 Jméno, případně podpis, Leopolda Jehličky se v zápisech 

ze schůzí obecního výboru v 70. letech vyskytuje často, z čehož lze usuzovat jeho 

aktivní zasahování do obecních záležitostí.  

   Za starostování Leopolda Jehličky (1879 -1900) byly ve Fryštáku provedeny 

některé významné investice do staveb občanské vybavenosti. Nejdříve se obec připojila 

na telegraf. Počátek této záležitosti sice spadá do doby, kdy byl starostou Valentin 

Rektořík,515 ale za Leopolda Jehličky se dotahovalo financování telegrafní linky.516 

Velkou investicí bylo přesunutí a novostavba školy ve Fryštáku. Na jednání obecního 

výboru se „školní otázka“ objevuje poprvé 15. ledna 1887, kdy je usneseno: „Při sezení 

místní školní rady má obecní představenstvo nařízeno hlasovati pro zřízení nové čtyř 

třídní školní budovy.“517 Ludvík Jadrníček uvádí, že nová škola byla slavnostně 

vysvěcena 31. srpna 1890 místním farářem Perůtkou za účasti honorace i širokého 

                                                 
511 AM Fryšták, i. č. 24. Kniha zápisů schůzí obecního výboru 1850 – 1900. V souvislé řadě jsou zápisy 
dochovány od poloviny roku 1867. Do této doby jsou zachovány torzovitě. 
512 Počet zasedání v jednotlivých letech: 1869 – 6; 1870 – 6; 1871 – 11; 1872 – 4; 1873 – 5; 1874 – 3; 
1875 – 4; 1876 – 3; 1877 – 6; 1878 – 6; 1879 – 8. Z počtu zasedání v jednotlivých letech je vidět jejich 
značná nepravidelnost. Myslím, že vedení obce reagovalo na nějaký problém, který se rozhodlo řešit 
svoláním výboru.  
513 AM Fryšták, i. č. 24. „Jak se má jubileum císaře pána k jeho 25 letým oddavkám oslaviti: Jsou k tomu 
zvoleni pan Mikuláš Januška a p. Leopold Jehlička s tím dodatkem, by tyto výlohy 30zl  nepřekročily.“ 
Zápis z jednání obecního výboru ze dne 8. března 1879. 
514 AM Fryšták, i. č. 24. „Volba za důvěrníka ku komisi k zakládání pozemkových knih: pan představený 
Val. Rektořík a Leopold Jehlička.“ Zápis ze dne 8. dubna 1877. 
515 AM Fryšták, i. č. 24. Zápis ze dne 29. května 1878. „Obecní výbor se usnesl, v pádu zřízení 
telegrafické stanice, že obec fryštácká výlohy stavby na 5 let ve stejných lhůtách splatnosti se uvoluje.“ 
516 AM Fryšták, i. č. 24. Např. zápis ze dne 28. prosince 1880: „Prodloužení lhůty k placení na telegraf až 
koncem března 1881 jest vymocti.“  
517 Tamtéž. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 15. ledna 1887. Srov. JADRNÍČEK, s. 128. Autor 
uvádí, že již  6. 4. 1885 místní školní rada zakoupila za 5000 zl. dům č. p. 7/12 v severním rohu 
fryštáckého náměstí, na jehož pozemku měla nová budova školy stát.  
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obecenstva. Budovu postavil místní rodák Antonín Fischer a přišla na 35 300 zl.518 

Trochu jinou sumu však nalezneme v pramenech: „Potřeba na stavbu školy obnášela 

40 828 zl. 71 kr, na to zaplatila obec Fryšták 13 246 zl. 26kr.“519 V tomto zápise je dále 

uvedeno, že si obec na stavbu vypůjčila 3000 zl. u místní občanské záložny a 2500 zl. 

ze sirotčí pokladny v Holešově. Část peněz na splácení nákladů získala obec prodejem 

staré školní budovy520 nebo také vypsáním obecních přirážek ve výši 35% z přímých 

daní v letech 1890 – 1892.521  

   V 80. a 90. letech se na zasedáních obecního výboru, která se oproti dřívější 

praxi scházela přece jen pravidelněji a častěji,522 ponejvíce řešily majetkové a správní 

záležitosti. Jednalo se o opravách cest523 nebo radnice,524 dále např. o vybírání nájmů 

z obecních prostor nebo pozemků,525 o pronájmu obecní honitby526 nebo o správě 

obecní cihelny.527 Nechybělo rozdělování chudinské podpory,528 různých příspěvků,529 

darů pro oběti živelných katastrof530 nebo udělování studentských stipendií.531 Budu-li 

                                                 
518 JADRNÍČEK, s. 128.  
519 AM Fryšták. i. č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 28. června 1894.  
520 Tamtéž. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 11. dubna 1891. Budovu koupila občanské záložna 
za 5000 zl.  
521 Tamtéž. Např. zápis z jednání obecního výboru ze dne 18. ledna 1890. V roce 1892 to bylo 34%, v r. 
1893 19%. V roce 1888 a 1889 byla přirážka 100%: „Na všechny přímé daně se ku stavbě školy má se 
vybírat 1zl. na 1zl. Tyto vybrané peníze mají se k účelu stavby školy účtovat.“ Zápis z jednání obecního 
výboru ze dne 14. června 1888 a 24.června 1889. K financování stavby zřejmě sloužily také dávky 
z lihovin – viz. zápis ze dne 6.dubna 1888: „Ujednáno, by se žádalo k slavnému zemskému výboru o 
povolení vybírání poplatku ku stavbě nové školy a sice z 1 hektolitra kořalky 2zl, z 1hektolitra piva 1zl, 
z 1 hektolitra vína 1zl 50kr.“   
522 V letech 1880 – 1889 to bylo průměrně 8krát (1880 – 9 zasedání; 1881 – 9; 1882 – 7; 1883 – 9; 1884 
– 10; 1885 – 5; 1886 – 6; 1887 – 9; 1888 – 6; 1889 – 9), mezi léty 1890 – 1900 pak průměrně 9krát 
(1890 – 5; 1891 – 7; 1892 – 6; 1893 – 8; 1894 – 10; 1895 – 7; 1896 – 12; 1897 – 9; 1898 – 7; 1899 – 10; 
1900 – 18). AM Fryšták, i. č. 24. Zápisy ze zasedání obecního výboru v letech 1880 – 1900.   
523 AM Fryšták, i.č. 24. „Cesta k Dolní Vsi u lípy u Fišerového jest k opravení.“ Zápis z jednání obecního 
výboru ze dne 10.března 1883.  
524 Tamtéž: „Povoluje se všechna oprava obecního domu, by se zeď od horní strany výše vystavěla, 
potřebné cihly k tomu má dáti obec, vápno, práci a písek se uvazuje dáti pan Jehlička.“ Zápis z jednání 
obecního výboru ze dne 12. června 1890.  
525 Tamtéž: „Magacína v obecním domě se pronajala panu Leop. Jehličkovi za roční plat 10zl pro rok 
1893.“ Zápis z jednání obecního výboru ze dne 18. listopadu 1892.  
526 Tamtéž: „Obecní zastupitelstvo se usneslo panu hraběti Seilernovi honitbu na 15 let pod tou výjimkou 
ponechati, když zaplatí na prvních 10 let obnos 1500zl napřed a sice již ke konci měsíce září 1894. Po 
uplynutí 10 let má opětně obnos 750zl na dalších 5 let zaplatiti.“ Zápis z jednání obecního výboru ze dne 
5. září 1894.   
527 Tamtéž: „Vedení obecní cihelny se ponechává p. radnímu Januškovi, by o to pečoval, by co nejvíce 
cihel vypáleno bylo.“ Zápis z jednání obecního výboru ze dne 10. března 1888.  
528 Tamtéž: „Povolilo se, by se udělilo Škarpíškové ve špitáli byt a otop.“ Zápis z jednání obecního 
výboru ze dne 9. června 1891.  
529 Tamtéž: „Povolilo se Marianě Matulové na pohřeb 3 zl.“ Zápis z jednání obecního výboru ze dne 2. 
března 1892. 
530 Tamtéž: „Ujednání o podpoře vyhořených. Po ohlédnutí stavení a vyšetření škody pohořelých se 
obecní výbor  ohledně podpory následovně usnesl (…).“ Zápis z jednání obecního výboru ze dne 11. 
října 1895.  
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soudit období let 1879 – 1900 podle zápisů ze schůzí obecního výboru, pak tvrdím, že 

tato léta lze označit za klidná a bez zjevných sporů nebo rozepří mezi zastupiteli. Jistou 

dynamičnost v místním komunálním dění lze pozorovat až v posledních dvou až třech 

letech 19. století, kdy do obecního výboru vnesla rozkol stavba nové radnice.  

Otázka novostavby radnice se ve Fryštáku stala hlavním tématem od poloviny 

roku 1898. Dne 6. června byl učiněn následující zápis: „Usneslo se všemi hlasy, by 

radnice obecní na oslavu padesátiletého panování Jeho Veličenstva Císaře Pána 

Františka Josefa znovu vystavěna byla […].“532 Dne 10. května 1899 se jednalo o koupi 

domu č. p. 43/41, jehož parcela měla posloužit k rozšíření radnice.533 Koupě 

sousedního domu se schválila o měsíc později534 a ke konci roku 1899 bylo nařízeno 

představenstvu „[…] by se o nákresy ku stavbě radního domu […]  zavčas 

postaralo.“535 Klíčové zasedání se však konalo následujícího dne, tedy 7. listopadu 

1899, kdy bylo usneseno „[…] 9 hlasy, aby se v přízemí postavily místnosti hostinské, 

velký sál, krám, popřípadě dva krámy, zasedací síň, archiv a byty pokud stačí přízemí a 

I. patro, záchody.“536 S umístěním hostince se sálem (později nazývaného jako „hotel“) 

však část zastupitelů v čele se starostou Jehličkou nesouhlasila.537   

Věc novostavby radnice však pokračovala dále a zastánci stavby pod vedením 

Jana Jadrníčka,538 prosazovali ve výboru další návrhy potřebné k započetí stavebních 

prací – stavební povolení, půjčku, náhradní místnosti pro obecní kancelář a např. také 

vyjednávání o cenách za stavební práce od jednotlivých řemeslníků.539 Ludvík 

Jadrníček k tomu uvádí: „Při hlasování o návrhu zůstal pan Jehlička v menšině; z toho 

                                                                                                                                              
531 Tamtéž: „Zadáno stipendium p. Janu Kováři, medikovi v Praze po jednomyslném usnesení výboru a 
za souhlasu p. faráře Jana Perůtky.“ Zápis z jednání obecního výboru ze dne 23. listopadu 1888.  
532 Tamtéž, i. č. 219. Opis protokolu založeného při výborové schůzi konané dne 6. června 1898.  
533 Tamtéž, i. č. 24. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 10. května 1899: „Ohledně zakoupení od 
obce Poledňákového domu se vším příslušenstvím bez svobodných polí se navrhuje od výboru nejvyšší 
obnos 10 500zl. V pádu by se dům bez pole koupil, usneseno cena 3000 zl.“  
534 Tamtéž, i. č. 24. „Kup domu Poledňákového se všemi hlasy schvaluje a mají se kroky činiti by se 
docílilo povolení k tomu od vrchnoporučenského úřadu.“ Zápis z jednání obecního výboru ze dne 
30.června 1899.  
535 Tamtéž. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 6.listopadu 1899.  
536 Tamtéž. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 7.listopadu 1899.  
537 L. Jehlička měl s umístěním hostince do radnice nesouhlasit z důvodu, že se stavba nevyplatí. Myslím 
si však, že jako majitel hostince v sousedství radnice se obával konkurence a úbytku hostů.  
538 JADRNÍČEK, s. 141. Autor se zde zmiňuje o jeho vedoucí úloze ve skupině zastánců stavby: „Jedna 
strana v obecním zastupitelstvu s radním Janem Jadrníčkem v čele žádala zřízení hotelu, aby měla obec 
z jeho pronájmu stálý a snad i vydatný příjem, kdežto starosta Jehlička bojoval se svou stranou proti 
tomuto návrhu tvrdě, že hotel neponese nikdy ani úroky z toho nákladu, který si vyžadovalo jeho 
vybudování.“ Srov. AM Fryšták, i. č. 24. Angažování Jana Jadrníčka potvrzuje také zápis z jednání 
obecního výboru ze dne 8. prosince 1900: „Panu Janu Jadrníčkovi povolilo se za dohlížení při stavbě 
nové radnice osmdesát zlatých.“  
539 AM Fryšták, i. č. 24. O jednotlivých problémech se jednalo průběžně po celý rok 1900.  
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vyvodil důsledky a vzdal se starostenství.“540 V pramenech jsem zmínku, že by v roce 

1900 Leopold Jehlička odstoupil z úřadu starosty, nenašel. Spíše mám zprávy o tom, že 

starosta „svůj boj“ proti umístění hostince v radnici vedl dál, neboť na zasedání 

obecního výboru v květnu 1900 se členové zastupitelstva ohradili proti nařčení ze 

strany starosty, že ve věci radnice postupovali nezákonně.541 Jehlička také podal v této 

věci stížnost k zemskému výboru do Brna, o jejím obsahu však nemám zpráv.542 Celá 

záležitost se navíc odvíjela v čase nadcházejících komunálních voleb a měla tedy snad i 

rozměr jisté „předvolební kampaně“.  

V roce 1900 se ve Fryštáku konaly komunální volby hned dvakrát, neboť proti 

průběhu voleb konaných v červnu 1900 byl podán protest,543 který okresní hejtmanství 

posoudilo jako oprávněný a volby se musely konat znovu. Opakované volby z konce 

srpna přinesly i při menší účasti voličů naprosto totožné výsledky jako volby v prvním 

termínu.544 Leopold Jehlička byl opět v prvním sboru zvolen do zastupitelstva. 

Dokumenty se nezmiňují o tom, jestli se L. Jehlička ucházel znovu o funkci starosty, 

případně o post I. nebo II. radního. Mezi užšími kandidáty ani mezi zvolenými není.545 

Starostou se stal Filip Mašláň (1858 – 1930) – majitel obchodu se smíšeným zbožím ve 

Fryštáku. 

Obdobná situace nastala ve Fryštáku také v roce 1903. Volby konané na konci 

srpna byly napadnuty stížností několika Fryštačanů.546 Okresní hejtmanství v Holešově 

dalo stěžovatelům za pravdu a volební akt se musel konat znovu.547 Druhé volby, 

                                                 
540 JADRNÍČEK, s. 141.  
541 AM Fryšták, i. č. 24. „Členové výboru mimo představenstva odmítají rozhodně nařknutí, že si 
v poslední době v záležitosti stavby nové radnice nezákonitě jednali, které při dnešním sezení panem 
starostou Leopoldem Jehličkou učiněno bylo, z důvodu že týž nařknutí to odůvodniti nemohl.“ Zápis 
z jednání obecního výboru ze dne 3. května 1900.  
542 AM Fryšták, i. č. 24. „Vzato na vědomí vyřízení stížnosti podané p. starostou k vys. zem. výboru skrz 
stavbu obecního domu s hostincem.“ Zápis z jednání obecního výboru ze dne 11. června 1900.  
543 AM Fryšták, i. č. 203. Stížnost na průběh voleb podala skupina občanů v čele s Karlem Januškou - 
hostinským. Srov. OÚ Holešov, i. č. 437. Stížnost na průběh voleb od Karla Janušky se nedochovala. 
Okresního hejtmanství v Holešově, zrušení voleb odůvodnilo následovně: „[…] ve volební komisi, které 
řízení této volby přináleželo, zasedali jako důvěrníci Filip Mašláň, František Kunert a Rudolf Jadrníček, 
kteří přináleželi v den volby dosavad úřadujícímu obecnímu výboru ve Fryštáku, což se ustanovení §20 
obecního řádu volebního příčí.“  
544 Při první volbě v červnu byla volební účast 61%, v srpnu 45%.  
545 AM Fryšták, i. č. 203. Dokumentace k volbám z roku 1900, zvláště tzv. listiny protější k volbě 
představeného a k volbě radních.  
546 Tamtéž. Dopis okresního hejtmanství ze dne 24. listopadu 1903. Stěžovatelé byli: Antonín Mlčoch a 
„soudruzi“, Ignác Baďura a Jan Mikl.  
547 Tamtéž, i. č. 203. Vyhláška obecního výboru ve Fryštáku ze dne 3. prosince 1903, ve které se ohlašuje 
zrušení voleb konaných v srpnu 1903 a zároveň vypsání voleb nových na 12. prosince 1903. Dopis 
stěžovatelů okresnímu hejtmanství v Holešově se nedochoval. Okresní hejtmanství zdůvodnilo konání 
nových voleb tím, že ve volebních seznamech se na poslední chvíli činily opravy, což volební zákon 
neumožňuje.   
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konané v polovině prosince, přinesly jen o málo jiné výsledky než volby v srpnu.548  

Pro nás je důležité, že Leopold Jehlička byl opět zvolen do obecního výboru jako člen 

prvního sboru. Klíčový moment nastal při volbě starosty. Když se dne 22. prosince 

1903 volilo obecní představenstvo, byl při první volbě zvolen za starostu Leopold 

Jehlička (9 hlasů z 12).549 Ovšem staronový starosta volbu nepřijal.550 O důvodech, 

které ho k tomu vedly, se prameny nezmiňují. Svou roli snad sehrála jistá znechucenost 

s politickým vývojem ve Fryštáku ohledně stavby radnice nebo také důvody osobní – 

Leopoldu Jehličkovi bylo sedmdesát. V opakovaném hlasování byl za starostu zvolen 

Rudolf Jadrníček, když obdržel 11 hlasů z 12 možných.551 

Leopold Jehlička sice funkci starosty nepřijal, ale v obecním výboru působil 

aktivně dále.552 Do dalších voleb, které se uskutečnily v únoru 1907, šel L. Jehlička 

v pozici čestného občana Fryštáku.553 I v těchto volbách byl L. Jehlička opět zvolen do 

obecního výboru, přičemž na funkci starosty, ani některého z radních, neaspiroval.554 

Ve výboru opět aktivně působil. Mimo jiné navrhoval zřízení městské spořitelny nebo 

inicioval další jednání ve věci stavby železnice, jenž by vedla přes Fryšták.555 To už se 

psal rok 1908 a na fryštácké radnici to v jeho polovině začalo opět vřít. Důvodem 

k tomu byla „Šipkova aféra“556 a v souvislosti s ní vystoupení dvanácti (z osmnácti) 

zastupitelů z obecního výboru. Leopold Jehlička mezi odstoupivšími nechyběl.557 

V dalších volbách, ať už doplňovacích v roce 1908 nebo řádných v roce 1910, Leopold 

Jehlička zvolen do obecního výboru nebyl.558  

Demonstrativním odchodem z obecního výboru tak skončilo více než 

čtyřicetileté působení Leopolda Jehličky v obecní samosprávě ve Fryštáku. Za tuto 

dobu prošel Fryšták velkými změnami a to jak na první pohled viditelnými (nová školní 

                                                 
548 Z 12 zastupitelů byli 3 členové výboru jiní než při první volbě.   
549 AM Fryšták, i. č. 203. Listina protější k volbě představeného ze dne 22. prosince 1903.  
550 Tamtéž, i. č. 25. Zápis ze schůze obecního výboru ze dne 22. prosince 1903: „Při volbě starosty byl 
zvolen p. Leopold Jehlička 10 hlasy za starostu, kdežto se pan Jehlička funkce vzdal a volbu nepřijal 
[…].“  
551 Tamtéž, i. č. 203. Listina protější k volbě představeného ze dne 22. prosince 1903. Samotný Rudolf 
Jadrníček hlasoval pro L. Jehličku.  
552 Tamtéž, i. č. 25. Např. zápis z jednání obecního výboru ze dne 13. března 1907: „Pan Leop. Jehlička 
navrhuje by pan starosta předložil nám účty školní a farní za rok 1907.“ Jinak se jméno L. Jehličky 
objevuje pravidelně mezi přítomnými zastupiteli.  
553 Kdy přesně Leopold Jehlička čestné občanství obdržel mi není známo, neboť v zápisech ze schůzí 
obecního výboru není poznámka ohledně této záležitosti. Muselo se tak stát někdy mezi léty 1903 – 
1907.  
554 AM Fryšták, i. č. 203. Dokumenty k volbám z roku 1907.  Starostou byl zvolen Rudolf Jadrníček.  
555 AM Fryšták, i. č. 25. Zápisy z jednání obecního výboru ze dne 6. února 1908 a 19. března 1908.  
556 O této „aféře“ pojednáno podrobněji v kapitole 4. 6. 4.  
557 Tamtéž. Zápis z jednání obecního výboru ze dne 17. července 1908.  
558 Tamtéž, i. č. 203. Dokumenty k volbám z roku 1908 a 1910.  
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budova, nová radnice, tovární areál atd.) tak proměnami, které se odehrávaly uvnitř 

obyvatel Fryštáku a byly patrny v jejich jednání a způsobu života. Leopold Jehlička se 

těchto změn aktivně účastnil a v mnoha rovinách zastával ve Fryštáku vedoucí 

postavení. Bylo to především jeho působení v obecní samosprávě (1864 – 1908), kdy 

měl na mnoho záležitostí přímý vliv. Nelze opomenout jeho profesní život, nejdříve 

obchodníka a poté hostinského. V obou činnostech byl nadprůměrně úspěšný, přičemž 

vydělaný kapitál dál investoval, ať do podnikání, nemovitostí nebo půdy. Významné 

místo zaujímal i v místním spolkovém životě. Mohu proto s určitostí tvrdit, že Leopold 

Jehlička patřil v žebříčku místních elit na jeho vrchol.  

 

4.6 Rudolf Jadrní ček st. (1867 – 1929) 559 
 

„V soukromém životě byl velmi společenský, od svých dělníků ctěn a vážen. Od svých 

spoluobčanů byl třikrát zvolen starostou a pracoval pro blaho obce i jednotlivců.“ 560 

4.6.1 Rodina 
 

Rudolf Jadrníček st. se narodil 14. září 1867 ve Fryštáku jako syn Valentina 

Jadrníčka ml. a Marie Jadrníčkové roz. Jehličkové (1839 – 1874). V sedmi letech, 

v prosinci roku 1874, zemřela Rudolfovi matka Marie.561 Rodina však nebyla neúplná 

dlouho, neboť otec Valentin se hned v následujícím roce oženil s Anežkou Jehličkovou 

(1842 – 1897), sestrou Marie.562  

Rudolf Jadrníček vystudoval nižší reálku v Kroměříži a poté obchodní školu 

v Brně.563 Po ukončení studií na konci 80. let 19. století začal Rudolf pracovat u svého 

otce, nejdříve v obchodě, později v továrně.564 V rodinné firmě zastával funkci 

                                                 
559 Jelikož role Rudolfa Jadrníčka jako podnikatele a majitele rodinné firmy byla podána v kapitole o 
historii firmy, soustředím se v této části na soukromý život Rudolfa, jeho manželky Růženy a jejich dětí, 
dále na jeho činnost v obecní samosprávě a ve fryštáckém veřejném prostoru (spolky, zájmová sdružení, 
atd.).  
560 JADRNÍČEK, s. 253. 
561 Rudolf měl ještě sestru Marii (nar. 1871), které se ve Fryštáku říkalo „slečna Maryčka“. Stala se 
učitelkou a zůstala svobodná.  
562 Druhé manželství zůstalo bezdětné, ale manželé k sobě vzali schovanku Marii Jehličkovou (1882 – 
1907), dceru Emanuela Jehličky, který byl bratrem Leopolda Jehličky.  
563 JADRNÍČEK, s. 253.  
564 OÚ Holešov, i. č. 863. Sčítací arch z roku 1890. U Rudolfa Jadrníčka je zaznamenán jako „hlavní 
povolání“ obchod se smíšeným zbožím a jako „obor vedlejší“ je uvedeno: „Pomáhá při zhotovení 
dřevěného zboží.“  
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technického vedoucího,565 a to až do roku 1905, kdy zemřel jeho otec Valentin a Rudolf 

Jadrníček st. se stal jediným majitelem rodinné firmy.  

Když Rudolf Jadrníček st. převzal řízení podniku, byl necelý rok ve stavu 

manželském. Jeho ženou se 10. října 1904 v Račicích u Vyškova stala Růžena Vydrová 

(13. 1. 1886 – 25. 5. 1946). Otcem nevěsty byl František Vydra (1855 – 1936)566 „[…] 

nájemce velkostatku […] sám ještě mladý člověk pod 50 let.“567 Při příjezdu ze 

svatebních oslav byli novomanželé ve Fryštáku slavnostně uvítáni. Otec ženicha píše: 

„Na nádraží (do Holešova – p. a.) dojely tři kočáry pro novomanžele. Kočár až křiklavě 

ozdoben […] celý ověnčený. Hned na Žabárni (3 km od Fryštáku – p. a.) byla zatáhnuta 

cesta maškarami a velkou tabulí s nápisem „ruská hranice“ a žádalo se za povolení 

jízdy clo. Zaplatilo se a jelo se dál, u Lukovského (0,5 km od Fryštáku – p. a.) byli 

novomanželé měšťanem Mlčochem uvítacím proslovem a blahopřáními uvítáni. U 

továrny slavobrána, veškeří dělníci vyrukovaní […] velký zástup lidu přítomen. […] 

Provázeni ustavičnou střelbou z národního děla, dojeli jsme k Hrubé hospodě, tam zase 

slavobrána a uvítání od výboru obecního a hudbou, která hrála „Kde domov můj“, 

náměstí ozdobeno prapory. Hasiči uspořádali na oslavu v sále radnice taneční zábavu 

[…]. Ať už to bylo jakkoli míněné, bylo to uvítání impozantní.“568 Tímto citátem jsem 

chtěl ukázat nejen na to, jaké vážnosti se ve Fryštáku těšila rodina Jadrníčkova,569 ale 

především na to, jak oslavy při jakékoli příležitosti (výročí panování monarchy, oslavy 

různých výročí, atd.) měly také symbolický význam, který byl výrazem jednoty, jistoty 

a pořádku. Přitom se dodržovaly jisté rituály jako uvítací proslovy, politické řeči, 

                                                 
565 JADRNÍČEK, s. 253. V pramenech vztahujícím se k přelomu 19. a 20. století je R. Jadrníček často 
označován jako správce továrny.   
566 JADRNÍČEK, s. 297. František Vydra, pocházel z Rozvadovic u Litovle a byl nájemcem velkostatku 
v Račicích u Vyškova. Se svou ženou Františkou roz. Crhovou († 1928) měl celkem tři dcery: Růženu, 
Marii (nar. 1889) – provdanou za Huga Tejkala – mlynáře ve Veverské Bitýšce a majitele několika 
bytových domů v Brně, a Ludmilu (nar. 1893) – provdanou za učitele Bicka. František Vydra se se svojí 
rodinou kolem roku 1910 přestěhoval do Fryštáku, kde hospodařil na majetku svého zetě.   
567 Rodinný archiv – dopis Valentina Jadrníčka ml. svému nevlastnímu bratrovi Ludvíkovi Jadrníčkovi ze 
dne 18. 7. 1904. V rámci pramenů vztahujících se k rodině Jadrníčků, jenž jsem měl k dispozici, se jedná 
o unikátní dokument, který dává možnost nahlédnout na rodinu Jadrníčkovu zevnitř. K dispozici mám 
ještě jeden Valentinův dopis Ludvíkovi ze dne 21. 11. 1904.   
568 Rodinný archiv – dopis Valentina Jadrníčka ml. svému nevlastnímu bratrovi Ludvíkovi Jadrníčkovi ze 
dne 21. 11. 1904.  
569 V této souvislosti je legitimní otázka nakolik bylo připravené uvítání čerstvě ženatého starosty 
myšleno upřímně a v jaké míře bylo nadšení pouze předstírané s úmyslem se např. zviditelnit. Myslím, že 
přeci jen převažovala upřímná radost a „úcta“ k rodině starosty Jadrníčka. Opačného názoru je sám 
Valentin, který ve svém dopise z 21. 11. 1904 píše: „[…] znám své lidi, že to bylo ponejvíce líčené a 
málo upřímné, spíše využívající. Kdybych neměl v sobě ten krutý pocit dnes hoj a zítra pfuj.“  
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slavnostní oblečení, zpěvy písní atd. Místní honorace tak prostřednictvím těchto 

slavností holdovala sama sobě.570  

Sňatek Rudolfa Jadrníčka (37 let) s Růženou Vydrovou (18 let) byl sice 

stavovsky „adekvátní“, dle mého soudu však z Rudolfovy strany nebyl výsledkem 

racionálních úvah, ale spíše to byl následek náhlého a náhodného milostného 

vzplanutí.571 Dále soudím, že Rudolfova partnerka nepřinesla do manželství další 

sociální, ani ekonomický kapitál. Rudolfův otec Valentin k tomu v dopise výmluvně 

poznamenal: „Je to děvče sice hezké, mladé, asi 20 let staré, však dle zdání hmotně 

příliš chladná a on (Rudolf – p. a.) potřebuje hodně tepla.“572  

Růžena Jadrníčková se v novém prostředí etablovala velmi rychle, k čemuž 

zřejmě dopomohla její milá a dobrosrdečná povaha.573 I přesto, že v prvních letech 

trvání manželství byla vytížena rolí matky (děti se narodily v letech 1905, 1907, 1909 a 

1912), účastnila se Růžena Jadrníčková velmi aktivně místního spolkového života. Byla 

horlivou členkou tělocvičné jednoty Sokol ve Fryštáku,574 kde byla několikrát zvolena 

místostarostkou,575 případně zastávala ve výboru funkci jinou.576  

„Choť továrníka“ společně s manželem podporovala místní hudební spolek - 

tamburašský sbor, který byl ve Fryštáku založen v roce 1915.577 Manželé Jadrníčkovi, 

nejenže ve sboru účinkovali, ale především opatřili nástroje i ostatním členům a 

v letech první světové války pořádali hudební vystoupení ve Fryštáku, Zlíně a okolí, 

přičemž výtěžky ze vstupného putovaly ve prospěch Červeného kříže.578 Další hmotnou 

                                                 
570 FASORA, Lukáš – KLADIWA, Pavel – Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850 – 
1918, s. 11 – 40, in: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, Jiří (eds.) – Občanské elity a obecní 
samospráva 1848 – 1948, Brno 2006.  
571 Rodinný archiv – korespondence. Tuto domněnku lze vytušit z dopisu Valentina z 18. 7. 1904: 
„Rudolf se již naprosto zbláznil! To mi děla velkou starost, měl bych ho poslat k vyléčení, však nevím 
kam, neb neznám takový ústav, kde se tací pacienti léčí, je až ne po, ale již přes uši zamilovaný, chce se 
mermomoci ženit.“   
572 Rodinný archiv - dopis Valentina Jadrníčka ml. svému nevlastnímu bratrovi Ludvíkovi Jadrníčkovi ze 
dne 18. 7. 1904.  
573 Vzpomínka pí. Jaroslavy Žákové (nar. 1921) z Fryštáku – zaznamenána dne 19. 6. 2009.  
574 JADRNÍČEK, s. 178. Tělocvičná jednota Sokol byla ve Fryštáku založena v roce 1901. Tento spolek 
tvořil ve Fryštáku jistou protiváhu místních katolických spolků (Spolek katolických tovaryšů; Svornost, 
Mariánská družina). Sokol ve Fryštáku sdružoval především místní inteligenci – učitele,úředníky, 
obchodníky, případně také tovární dělníky z Jadrníčkovy továrny.    
575 Tamtéž, s. 178. Autor zde uvádí, že R. Jadrníčková byla zvolena místostarostou v roce 1914. Srov. 
AM Fryšták, i. č. 379. Místopředsedkyní byla R. Jadrníčková zvolena např. v roce 1923 nebo 1925.  
576 AM Fryšták, i. č. 379. Např. v roce 1931 byla Ružena Jadrníčková zvolena předsedkyní dramatického 
odboru.   
577 JADRNÍČEK, s. 178. Tamburašský sbor byl založen jako jistá náhrada za, od r. 1915, zakázaný 
Sokol. Tambura je lidový strunný trsací nástroj.  
578 Tamtéž, s. 178.    
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pomoc, přinejmenším v roce 1918,579 poskytovali manželé Jadrníčkovi, v tomto případě 

prostřednictvím Růženy, Elišce Krásnohorské.580 Ve dvou dochovaných dopisech 

projevuje autorka libret ke Smetanovým operám „[…] prostý ale upřímný dík 

s ujištěním, že jakkoli skvostný, za nynější doby drahocenný jest každému dar, jakým 

jste mě obmyslila, mnohonásobně cennější jest mi láskyplná přízeň Vaše a ten krásný 

cit sestersky český, který Vám diktoval tento skutek.“581  

Dalším polem, na kterém vykazovala Růžena Jadrníčková a neméně také Rudolf 

Jadrníček svou aktivitu, se stala oblast církevní, konkrétně šíření myšlenek nově 

ustanovené Církve československé.582 Právě Růžena Jadrníčková měla být ve Fryštáku 

hlavní osobou, která „[…] zuřivě agitovala mezi dělníky, sokoly a od ní závislými lidmi 

tak, že jich na 200 odpadlo.“583 Církev československá se ve Fryštáku velmi rychle 

uchytila, neboť již v květnu 1921 zde byla sloužena první československá bohoslužba 

na Zlínsku a následujícího roku zde byl ustanoven místní výbor církve, jehož předsedou 

se stal obchodník Ferdinand Machačka, osobní přítel rodiny Jadrníčkovy.584 Myšlence 

československé církve zůstala rodina věrna i následující desetiletí.585  

Tato společenská a kulturní angažovanost, které se Růžena Jadrníčková jako 

„choť továrníka“ věnovala, byla jedním ze znaků, které rodinu Jadrníčkovu řadily 

k příslušníkům místní elity. Z étosu služby a morálního závazku práce pro společnost 

(národ, stát) se odvíjela autorita nově se vytvářejících českých elit.  

                                                 
579 V „rodinném archivu“ jsou zachovány dva dopisy od Elišky Krásnohorské z poloviny roku 1918, 
které jsou adresovány „Růženě Jadrníčkové, choti továrníka atd. atd.“.   
580 Eliška Krásnohorská (1847 – 1926) – česká básnířka, prozaička, libretistka a překladatelka, 
průkopnice ženského hnutí.  
581 Rodinný archiv – dopis E. Krásnohorské R. Jadrníčkové ze dne 25. 8. 1918. Konkrétní obsah 
zásilky/zásilek nelze z dopisů vyrozumět. Na jednom místě se však mluví o skvostném „ovoci“, které 
obsahovala jedna zásilka. E. Krásnohorská poslala R. Jadrníčkové jako projev díků své dvě knihy 
s věnováním.   
582 Nová Církev československá (dále jen CČS) vznikla na počátku roku 1920 z iniciativy Klubu 
reformních kněží pod vedením dr. Karla Farského. Pro oblast Zlínska se stala důležitým centrem rozvoje 
CČS Kroměříž, kde mezi hlavní propagátory myšlenek nové církve patřil Matěj Pavlík, přítel Rudolfa 
Jadrníčka a jeho rodiny.    
583 NĚMEC, s. 71. Opis citace z Pamětní knihy farnosti. „Odpadlíků“ bylo pravděpodobně méně než 
uvedených 200, neboť podle sčítání lidu z roku 1921 se k nové církvi ve Fryštáku přihlásilo 75 osob. 
Srov. SLADKOWSKI, Marcel – Církev československá husitská ve Zlíně 1935 – 2005, Zlín 2005, s. 4.   
584 NĚMEC, s. 71.  
585 Podle obřadů Československé církve byli pohřbeni oba manželé Jadrníčkovi. Vzpomínka Vladimíra 
Jadrníčka (nar. 1937) – rozhovor ze dne 2. 6. 2009. Srov. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých 
škol ve Fryštáku, s. 81 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 260, k pohřbu 
R. Jadrníčka se zde uvádí: „Pohřeb dle obřadu československé církve byl 14. 2. a zúčastnilo se jej mnoho 
lidí z blízkého i dalekého okolí.“   
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Manželé Rudolf a Růžena Jadrníčkovi měli čtyři syny.586 Nejstarší Rudolf ml. 

(nar. 1905) absolvoval nižší reálku v Kroměříži a obchodní akademie v Brně a 

Teplicích-Šanově. Po vykonání vojenské služby v letech 1925/26 nastoupil do rodinné 

firmy, v jejímž vedení setrval až do roku 1931, kdy odešel pracovat do firmy Baťa. U 

tohoto koncernu byl zaměstnán především jako nákupce, případně vedoucí nákupu. 

Působil  jednak ve Zlíně, půl roku v Anglii a tři roky v Batizovcích na Slovensku. Na 

začátku roku 1939 se Rudolf vrátil do vedení rodinné firmy a ve Fryštáku působil až do 

roku 1948.587 V roce 1942 se Rudolf oženil s Jarmilou Rutarovou z Brna,588 která 

v roce 1945 dokončila studium na právnické fakultě Masarykovy univerzity. Za druhé 

světové války (od přelomu let 1944/45) byl Rudolf aktivní v domácím odboji, když 

především hmotně podporoval partyzány operující v okolí Fryštáku. V obecní 

samosprávě se Rudolf Jadrníček nijak neangažoval. Z politických stran mu byla 

názorově nejbližší sociální demokracie.589 Byl členem tělocvičné jednoty Sokol ve 

Fryštáku, kde aktivně působil např. jako jednatel,590 případně fryštáckou jednotu 

podporoval i finančně.591 

Druhorozený Jaromír (nar. 1907) vystudoval obchodní školu v Brně a v letech 

1931 – 1934 vedl rodinnou firmu. V roce 1935 odešel pracovat do firmy Baťa, 

konkrétně do jejího zahraničního obchodního oddělení. V letech 1936 – 1939 působil 

v jižní Africe. Celou druhou světovou válku prožil jako příslušník zahraničního odboje, 

nejdříve v Belgickém Kongu, poté ve Francii a nejdéle ve Velké Británii, kde působil 

ve výcvikovém středisku.592 Po válce se odstěhoval do Ostravy, kde pracoval ve státní 

službě. V roce 1947 se oženil s Ludmilou Hyánkovou z Dolní Vsi.593   

Další syn Vladimír (nar. 1909) vystudoval reálné gymnázium a absolvoval 

obchodní školu v Teplicích-Šanově. Spolu s bratrem Rudolfem byl nejvíce angažován 
                                                 
586 Všichni synové Rudolfa Jadrníčka st. působili různě dlouhou dobu v rodinné firmě (nejvíce se na 
řízení firmy podíleli Rudolf ml. a Vladimír). O jejich činnosti ve vedení podniku bylo pojednáno 
v kapitole o rodinné firmě, proto se v této části soustředím především na jejich privátní život.  
587 V dřevozpracujícím průmyslu působil Rudolf Jadrníček i po roce 1948. V letech 1948 – 1958 
pracoval v národním podniku TON (ve Fryštáku, Holešově nebo Bystřici pod Hostýnem), v letech 1958 
– 1963 byl zaměstnán ve Valašském dřevoprůmyslu ve Fryštáku. Na začátku roku 1963 se Rudolf 
s rodinou přestěhoval do Brna, kde si našel zaměstnání u Podniku bytového hospodářství. V roce 1968 
odešel do důchodu.   
588 O povolání otce Jarmily Rutarové mám pouze obecnou informaci, že pracoval jako železničář. 
Z manželství se narodily dvě děti – dcery Eva a Jarmila.   
589 Vzpomínka Vladimíra Jadrníčka (nar. 1937) – rozhovor ze dne 2. 6. 2009.  
590 AM Fryšták, i. č. 379. Oznámení o vykonané volbě výboru tělocvičné jednoty Sokol ve Fryštáku ze 
dne 16. června 1931.  
591 Rodinný archiv – potvrzení o přijetí daru ve prospěch sokolovny ve výši 10 000Kč od Rudolfa 
Jadrníčka s rodinou ze dne 18. 8. 1945.  
592 JADRNÍČEK, s. 254.  
593 Tamtéž.  
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v řízení rodinné firmy, kde zastával funkci prokuristy. V roce 1935 se oženil 

s Ludmilou Novosadovou ze Zlína.594 Stejně jako bratr Rudolf podporoval i Vladimír 

partyzánské hnutí v okolí Fryštáku.595 V letech 1945 – 1948 působil Vladimír Jadrníček 

v místním národním výboru ve Fryštáku za stranu sociálně demokratickou.596 

Nejmladší Mojmír (nar. 1912) vystudoval vojenskou akademii v Hranicích na 

Moravě a dal se na dráhu profesionálního vojáka. Mimo období druhé světové války, 

kdy byl zaměstnán v rodinné firmě, sloužil jako důstojník u letectva.597 V roce 1943 se 

oženil s Vlastou Petrášovou.598 

Důraz manželů Jadrníčkových, který kladli na kvalitní vzdělání svých dětí, 

poskytl v kombinaci se zázemím rodinné firmy všem synům dobrý základ do začátků 

jejich profesních kariér.      

4.6.2 Symbolické ovládání místního prostoru  
 

Rudolf Jadrníček byl, stejně jako jeho otec Valentin a strýc Leopold Jehlička, 

členem pěvecko-čtenářského spolku „Svornost“.599 Přestože se spolek snažil být 

nepolitickým,600 brzy po jeho vzniku v roce 1883 se v jeho řadách začaly objevovat 

názorové střety a politické rozepře. Z počátku bylo vedení spolku v rukou 

konzervativního, „klerikálního“, křídla (prvním předsedou spolku byl fryštácký farář P. 

Jan Perůtka), ale postupem času začali vedení spolku kritizovat liberálněji smýšlející 

členové, označovaní jako „pokrokáři“. 601 Do tohoto myšlenkového proudu náležel i 

Rudolf Jadrníček, který společně s místními učiteli Hynkem Kvapilem a Josefem 

Krumpolcem dostal v roce 1894 vedení spolku do rukou „pokrokářů“. Názorová 

roztříštěnost však byla velká a spolek ke konci 19. století upadal. Někteří členové 

(zvláště učitelé) na počátku 20. století odešli a v roce 1901 založili ve Fryštáku místní 

sdružení tělocvičné jednoty Sokol. Nechyběl mezi nimi ani Rudolf Jadrníček, který 

                                                 
594 Tamtéž. V manželství se narodily děti: Vladimír, Luděk a Zbyněk.  
595 Vzpomínka Vladimíra Jadrníčka (nar. 1937) – rozhovor ze dne 2. 6. 2009.  
596 AM Fryšták, i. č. 27. Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1945 – 1948.  
597 JADRNÍČEK, s. 254.  
598 Tamtéž.  
599 Tento spolek byl během 80. let 19. století jedním z hlavních aktérů společenského života ve Fryštáku. 
Mezi jeho členy patřili místní učitelé, lékaři, duchovní, obchodníci, hostinští atd. Srov. JADRNÍČEK, s. 
172.  
600 NĚMEC, s. 74 – 75. Opis citace. Podle stanov mělo být náplní činnosti spolku „[…] vzájemné 
vzdělávání a ušlechtilá společenská zábava; prostředky k tomu: čtení dovolených časopisů, nábožensko-
mravně nezávadných knih, nepolitické přednášky, hudba a zpěv, dovolené hry a výlety.“  
601 JADRNÍČEK, s. 172. Rozdělení na „klerikály“ a „pokrokáře“ se objeví také ve fryštáckém obecním 
výboru na počátku 20. století.  
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působil ve fryštáckém Sokole, i když zřejmě ne ve vedoucích funkcích,602 až do své 

smrti.603    

Dalším spolkem, ve kterém Rudolf Jadrníček působil, byl sbor dobrovolných 

hasičů ve Fryštáku založený v roce 1893 z iniciativy Leopolda Jehličky. Rudolf 

Jadrníček od začátku působil v řídících orgánech místního sboru. Na první valné 

hromadě 1. ledna 1894 byl zvolen podnáčelníkem a v letech 1899 – 1906 zastával 

funkci náčelníka.604 Nutno dodat, že v případě „mladého pana továrníka“ to nebyly 

funkce čestné, neboť Rudolf Jadrníček se výjezdů místního hasičského sboru aktivně 

účastnil.605 

  Po dlouhá léta, konkrétně od roku 1908 – 1913 a poté od roku 1918 až do své 

smrti v roce 1929, byl Rudolf Jadrníček členem místní školní rady, přičemž v letech 

1925 – 1929 byl jejím předsedou.606 

Všechny uvedené funkce v místních spolcích, institucích nebo jen prosté 

členství v nich, sloužili Rudolfu Jadrníčkovi a jeho rodině k symbolickému ovládání 

místního prostoru a v součinnosti s jeho pozicí s rozhodovacími pravomocemi v místní 

samosprávě mu pomáhaly budovat pověst všestranně angažovaného občana pracujícího 

pro dobro obce (národa, státu). Neméně byla tato společenská aktivita důležitá při 

budování místních sociálních sítí a vazeb, které Rudolfa Jadrníčka spojovaly ve 

Fryštáku především s místními obchodníky (Josef Mikl, František Domanský, Josef 

Dujka, rodina Machačkova) nebo fryštáckými učiteli (Hynek Kvapil, František Mlýnek, 

František Bobalík).   

4.6.3 „V Souhradech je pozoruhodnou budovou vila „R ůžena“ 607 
 

Rodina Jadrníčkova v souvislosti se svým ekonomickým úspěchem změnila 

svůj životní styl. Tato změna způsobu života je spjata především s osobou Rudolfa 

Jadrníčka st. V této práci sledovaná linie rodu Jadrníčků žila po celé 19. století na 

                                                 
602 V torzovitě dochovaném materiálu k místní jednotě Sokol ve Fryštáku se jméno R. Jadrníčka st. 
v řídících funkcích neobjevuje. Rodina Jadrníčkova tak byla ve vedení místního Sokola zastoupena 
Růženou Jadrníčkovou a později synem Rudolfem ml. Srov. AM Fryšták, i. č. 379, Tělocvičná jednota 
Sokol ve Fryštáku.    
603 Vůdčí postavou Sokola ve Fryštáku byl na začátku učitel Josef Krumpholc a obchodník Josef Mikl. 
Srov. Památník tělocvičné jednoty Sokol – Fryšták, vydaný k 50. výročí založení jednoty, Fryšták 1951.  
604 JADRNÍČEK, s. 175 – 176.  
605 Tamtéž, s. 106. Ludvík Jadrníček cituje dopis R. Jadrníčka: „My hasiči jsme dojeli na místo požáru, 
kdy ještě ani první objekt nebyl v plném ohni, a než jsme sundali stříkačku, již hořel Mikl, Srovnal a 
Raděna. sotva jsme začali stříkat, hned jsme museli zase zpět a přes město k Bělákovi, jinak by byl i 
Hrádek vyhořel.“   
606 Tamtéž, s. 131.  
607 MNV Fryšták, i. č. 73. Pamětní kniha městečka Fryštáku 1927 – 1958, s. 13.  
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fryštáckém náměstí, buďto v domě č. p. 10/14 nebo v některém z domů patřících 

Leopoldu Jehličkovi, nejčastěji v č. p. 45/43. Oba uvedené domy, dům č. p. 10/14 

přízemní a dům č. p. 45/43 jednopatrový, byly postaveny kolem poloviny 19. století a 

do konce století jen částečně modernizovány.608 Rudolf Jadrníček měl rád pohodlí a rád 

si dopřál luxusu,609 proto se svou bytovou situací nemohl být spokojen. Na dohled 

fryštáckého náměstí, v části zvané Souhrady, zakoupil Rudolf pozemek o výměře 

přibližně 2500 m² a nechal si na něm v roce 1910 vystavět vilu v secesním stylu, která 

„[…] jest jistě nejdokonalejším obytným stavením v městečku.“610 Jednopatrová vila o 

zastavěné ploše 340 m² a podlahové ploše 277 m² byla celá podsklepená, centrálně 

vytápěná a s domovním vodovodem.611 Ústřední místností v celé vile byla prostorná 

hala, která procházela přes obě patra a byl z ní přístup téměř do všech místností. 

Celkem zde bylo 9 obytných pokojů, velká jídelna, kuchyň, zimní zahrada, pracovna, 

koupelna, toalety.612 K vile příslušela velká upravovaná zahrada s ozdobnými keři, 

květinami, udržovanými chodníky a dřevěným altánem.613  

O provoz domu se samozřejmě nestarali jen manželé Jadrníčkovi. Ve vile 

pracovala kuchařka, služebná a také domovník – zahradník.614 U vily stála prostorná 

garáž. Jestli v ní však stával automobil, který by vlastnil Rudolf Jadrníček, se prameny 

nezmiňují.615 Majitel vily si velmi zakládal zvláště na vzhledu své zahrady, neboť byl 

velkým milovníkem květin a zahradničení.616 „Jest jen škoda, že není více místa na 

                                                 
608 JADRNÍČEK, s. 167 a 250. Vyobrazení domů viz přílohy obr. 8 – 11.  
609 Rodinný archiv – dopis Valentina Jadrníčka Ludvíkovi Jadrníčkovi ze dne 18. 7. 1904: „Ve výdajích 
Rudolf velmi skromný není, miluje pohodlí, vyražení a zahrávat si na fabrikantské choutky.“ Srov. 
rodinný archiv – dopis Tomáše Bati Rudolfu Jadrníčkovi z 25. 3. 1905, ve kterém se Tomáš Baťa 
zmiňuje o tom, aby se R. Jadrníček nevyhýbal fyzické práci a šel svým dělníkům příkladem: „Takovou 
prací, myslí si náš člověk, staví se do řady těch pracujících nepánů a tomu se brání každý všemožně.“  
610 MNV Fryšták, i. č. 73. Pamětní kniha městečka Fryštáku 1927 – 1958, s. 13. Vyobrazení viz přílohy 
obr. 12 – 16.  
611 MB, kart. 2114, pol. 5179. Soudní odhad vily ve Fryštáku č. p. 100, uskutečněný v roce 1934. Vila se 
zahradou byla v tomto roce oceněna na cca 400 tis. Kč.  
612 Tamtéž.  
613 MNV Fryšták, i. č. 73. Pamětní kniha městečka Fryštáku 1927 – 1958, s. 13. „Krásná jest zejména 
zahrada, která vilu obklopuje.“  
614 OÚ Holešov, i. č. 864. Sčítací arch z roku 1921.  
615 MB, kart. 2114, pol. 5179. Soudní odhad vily ve Fryštáku č. p. 100, uskutečněný v roce 1934. 
K vlastnictví automobilu srv. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 97. 
„Matky místní s pláčem dožadovaly se u starosty obce pomoci, načež ihned starosta a ředitel školy odjeli 
automobilem k okr. hejtmanství […].“ Kdo byl vlastníkem zmíněného automobilu se kronikář ve své 
zprávě z roku 1916 nezmiňuje.  
616 JADRNÍČEK, s. 253. Z tohoto koníčku se postupem času stala i obchodní záležitost, neboť Rudolf 
Jadrníček nechal u továrních budov postavit zahradnictví i se skleníky a začal obchodovat především 
s jiřinami, hyacinty a floxy. Srov. reklamní inzerát, který byl podáván opakovaně, např. - Našinec, 26. 
10. 1911: „Růže a Harlemské hyacinty nejlepších druhů odprodá za neobyčejně levné ceny Val. 
Jadrníčka syn ve Fryštáku.“ 
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rozšíření zahrady, což by umožnilo, aby se více uplatnil zahradnický talent a láska 

k rostlinám majitele vily.“617 

Změna životního stylu byla odrazem zlepšení ekonomické pozice Rudolfa 

Jadrníčka a jeho rodiny. Domnívám se, že vila byla vystavěna z důvodu zvýšení 

prestiže jejího majitele, byla výrazem touhy dostat se do vyšší vrstvy zámožných 

podnikatelů nebo bankéřů, kde se ovšem Rudolfu Jadrníčkovi proniknout nepodařilo, 

ať už z důvodu výše majetku nebo tím, že byl součástí vlivových sociálních sítí, které 

byly rozprostřeny jen místně, případně regionálně.  

4.6.4 Starosta a zastupitel   
 

„A ještě mám něco; Vaši veřejnou činnost. Továrník, který je do své práce 

zabraný, nedá se zvolit ve Vašem stáří za starostu; to je funkce pro lidi na 

odpočinku.“618 

 

Rudolf Jadrníček se v obecní samosprávě začal angažovat od roku 1900, kdy se 

poprvé objevil mezi zvolenými výborníky. Ve volbách v tomto roce, ač sám příslušník 

III. sboru s poplatností 8 zl., byl zvolen do I. sboru jako náhradník.619 Zasedání 

obecního výboru v letech 1900 – 1903 se tak Rudolf Jadrníček účastnil, pouze když 

zastupoval některého z ostatních členů I. sboru.620  

V roce 1903 se opět volilo do fryštáckého obecního výboru dvakrát.621 Rudolf 

Jadrníček, opět jako příslušník III. sboru s poplatností 16 korun, byl v obou případech 

zvolen do obecního výboru členy I. sboru, přičemž všichni ti, kteří se k volbě dostavili, 

vyslovili jméno Rudolfa Jadrníčka.622 Také volba starosty musela dne 22. prosince 

1903 proběhnout dvakrát. Napoprvé zvolený Leopold Jehlička se funkce vzdal.623 

                                                 
617 MNV Fryšták, i. č. 73. Pamětní kniha městečka Fryštáku 1927 – 1958, s. 13.  
618 Rodinný archiv – dopis Tomáše Bati Rudolfu Jadrníčkovi ze dne 25. 3. 1905.  
619 AM Fryšták, i. č. 203. Dokumentace k volbám z roku 1900. Rudolf Jadrníček byl za náhradníka v I. 
sboru zvolen při první, i při druhé opakované volbě (viz kapitola 4. 5. 2). Do roku 1900 se jméno Rudolfa 
Jadrníčka ve volebních seznamech neobjevuje. Velmi pravděpodobně se jeho hlas mohl skrývat za 
subjektem „Továrna“ v I. sboru (poplatnost v r. 1891 / 112zl.; 1894 / 112 zl.; 1897 / 120 zl.; 1900 / 129 
zl. 60 kr.; 1903 / 425K 61h., 1907 / 777K 22h.).  
620 AM Fryšták, i. č. 25. Kniha zápisů schůzí obecního výboru, např. zápis schůze ze dne 22. dubna 1901. 
Členy výboru za I. sbor byli: Filip Mašláň – starosta; Leopold Jehlička; Valentin Jadrníček; Antonín 
Bakala – učitel.  
621 Viz kapitola 4. 5. 2.  
622 AM Fryšták, i. č. 203. Dokumentace k volbám v roce 1903. Při opakované volbě v prosinci 1903 
vyslovili jméno R. Jadrníčka: L. Jehlička; MUDr. J. Šipka; H. Kvapil – učitel; „Továrna“; V. Jadrníček; 
H. Kubartová – obchodnice.  
623 Viz kapitola 4. 5. 2.  
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Druhá volba, kdy nový pan starosta obdržel 11 hlasů z 12 možných, postavila do čela 

obce Rudolfa Jadrníčka,624 jehož „[…] vstupem do radniční síně nastal sice nový a 

čerstvý proud ve vedení úřadu, ale vedl také k dalšímu boji mezi občanstvem.“625 

Od přelomu 19. a 20. století se ve Fryštáku stále ostřeji začaly projevovat 

rozdíly v politických názorech občanů.626 Pnutí mezi oběma směry, které lze s určitou 

mírou zjednodušení označit jako „pokrokáři“ a „klerikálové“, se v prvním desetiletí 

starostování Rudolfa Jadrníčka projevovalo nejvýrazněji v otázce financování klášterní 

školy ve Fryštáku.627 Obecní výbor na zřízení školy přispěl628 a také další kroky 

zastupitelstva nově zřízenou školu podporovaly.629 Dynamiku do věci financování 

klášterní školy vnesl protestní dopis skupiny Fryštačanů adresovaný obecnímu 

zastupitelstvu.630 V čele nespokojených občanů stál místní lékař MUDr. Ján Šipka,631 

který v dopise mj. tvrdil, že finance od obce měly jít pouze na zřízení školy a ne na její 

provoz. „Když klášter sleduje své náboženské cíle a úkoly, ať se o ně stará a na ně platí 

sám třeba za přispění obce farní. […] Obec nemá práva dávati peníze na školy jiné než 

obecní, tím méně taky povinnost.“632  

V roce 1906 ještě MUDr. Šipka se svým návrhem na „odstřihnutí“ klášterní 

školy od obecních peněz nepochodil. V obecním výboru, kde měli převahu 

                                                 
624 AM Fryšták, i. č. 203. Listina hlasovací obecního výboru k volbě představeného v roce 1903.  
625 JADRNÍČEK, s. 141. Na následujících řádcích se pokusím tento „boj“ analyzovat a najít na tomto 
poli hlavní „hráče“, případně „protihráče“ Rudolfa Jadrníčka. Pramenná základna je v tomto směru 
torzovitá, chybí např. radniční nebo opoziční tisk, dobová literatura, která by si politického dění na 
radnici všímala více než tak učinil Ludvík Jadrníček, atd.  
626 Toto názorové štěpení se projevilo i ve spolku „Svornost“. Viz kapitola 4. 6. 2.  Srov. JADRNÍČEK, 
s. 172.  
627 Zřizovatelem škol byl církevní řád Školských sester III. řádu sv. Františka pod ochranou 
Neposkvrněného početí Panny Marie, který ve Fryštáku začal působit v roce 1898 (sestry zde přišly 
z Moravské Třebové). V témže roce bylo sestrám povoleno provozovat ve Fryštáku mateřskou školu a 
pracovnu pro dospívající dívky. Obecním zastupitelstvům všech přiškolených obcí  (Fryšták, Horní Ves, 
Dolní Ves, Vítová a Lukoveček) se činnost klášterních sester zamlouvala a prostřednictvím místní školní 
rady bylo u nadřízených orgánu žádáno o zřízení dívčí obecné i měšťanské školy. Celá věc šla rychle 
kupředu a už v letech 1903 (obecná) a 1904 (měšťanská) bylo zahájeno vyučování. K historii škol 
podrobněji viz NĚMEC, s. 35 – 44.    
628 AM Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 14. 11. 1901. „Na zřízení nové dívčí 
školy při zdejším klášteře povoluje výbor, by společně s ostatními školními obcemi dle daně roční 
podporu 600 korun se přispívalo.“  
629 Tamtéž. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 10. 11. 1902. „Usneslo se většinou hlasů, by se na 
katechetu pro kongregaci klášterní přispívala roční podpora v obnosu jedno sto korun.“  
630 AM Fryšták, i. č. 355. Protestní dopis MUDr. Jána Šipky obecnímu výboru ze dne 13. 5. 1906. Srov. 
NĚMEC, s. 42 – 43. Dopis podepsalo celkem 41 fryštáckých občanů.  
631 MUDr. Ján Šipka (1861 – 1917), rodák z Turčanského sv. Martina, působil ve Fryštáku od pol. 80. let 
19. století. Byl velkým vlastencem, hlasatelem všeslovanské myšlenky, propagátorem myšlenek T. G. 
Masaryka (reliéf pozdějšího prezidenta Československa zdobil Šipkův dům na fryštáckém náměstí již od 
roku 1905). Ve Fryštáku kolem sebe sdružoval převážně členy místní inteligence (pokrokověji 
smýšlející), pořádal politické přednášky, atd.   
632 AM Fryšták, i. č. 355. Protestní dopis MUDr. Jána Šipky obecnímu výboru ze dne 13. 5. 1906. Srov. 
NĚMEC, s. 42 – 43. 
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„klerikálové“,633 se naopak odhlasoval pravý opak, totiž to, že obec bude dalších deset 

let odvádět na provoz klášterní školy 300 korun ročně.634 Obrat přišel až s událostmi let 

1907 a 1908, kdy se ve Fryštáku konaly dvoje volby, které přinesly změnu v poměru sil 

na místní radnici. 

V roce 1907 se ve Fryštáku konaly další obecní volby.635 Rudolf Jadrníček, 

který díky své, ze všech voličů největší poplatnosti – 777 korun 22 h, příslušel do I. 

voličského sboru, byl osmi hlasy z devíti možných opět zvolen za člena místního 

obecního výboru.636 Stejným způsobem, tedy téměř jednomyslně, byl Rudolf Jadrníček 

zvolen i starostou.637 V otázce financování klášterní školy nenastal během roku 1907 a 

první poloviny roku 1908 žádný posun, neboť ve výboru měli stále většinu 

„klerikálové“.638 O zvrat v politickém dění ve Fryštáku se postaral opět MUDr. Ján 

Šipka, který „[…] nazval celý obecní výbor hňupové.“639 Fryštácké zastupitelstvo si 

urážku nenechalo líbit a odhlasovalo, aby starosta jménem obecního výboru MUDr. 

Šipku soudně stíhal.640 Rudolf Jadrníček se snažil celou věc ujednat smírně přímo 

s místním lékařem, což urazilo celkem 13 výborníků,641 kteří na protest proti jednání 

starosty vystoupili ze zastupitelstva.642 Starosta jejich rezignaci přijal, výbor byl 

doplněn náhradníky a na zbylá místa byly vyhlášeny doplňovací volby,643 které se 

konaly na počátku srpna 1908 za minimálního zájmu voličů.644 Výsledek těchto 

doplňovacích voleb vyvolaných „Šipkovou aférou“ byl takový, že celý obecní výbor 

„[…] p řešel do rukou pokrokářů.“645 Tato změna složení výboru se ihned projevila ve 

věci financování klášterní školy. Na schůzi obecního výboru 28. srpna 1908 bylo na 

návrh starosty přijato usnesení, aby se dosavadní plat zrušil a určitá částka byla placena 

                                                 
633 K poměru sil na radnici JADRNÍČEK, s. 141. Srov. NĚMEC, s. 49.  
634 AM Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 5. 7. 1906. O měsíc později byla na 
dalším zasedání výboru jednohlasně odhlasováno, aby lhůta 10 let byla změněna na neurčito. Srov. AM 
Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 27. 8. 1906.   
635 Konaly se v únoru a novinkou bylo, že se místo dosavadních 12 výborníků volilo nově 18.  
636 AM Fryšták, i. č. 203. Dokumentace k obecním volbám z roku 1907.  
637 Tamtéž. Hlasovalo pro něj 16 zastupitelů z 18. 
638 JADRNÍČEK, s. 141. Srov. NĚMEC, s. 65.  
639 NĚMEC, s. 65. Opis citace z Pamětní knihy farnosti.  
640 AM Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 22. 6. 1908. Srov. NĚMEC, s. 49. 
„Od výboru uloženo starostovi, by p. doktora pro urážku žaloval, což on učiniti váhal a se zdráhal.“ Opis 
citace z Pamětní knihy farnosti.  
641 Později si to jeden člen výboru rozmyslel, takže odstoupilo celkem 12 členů výboru. Z výboru 
odstoupil mj. L. Jehlička.  
642 AM Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 2. 7. 1908. 
643 Tamtéž. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 17. 7. 1908.  
644 AM Fryšták, i. č. 203. Dokumentace k obecním volbám z roku 1908. Voleb se zúčastnilo jen 25 
voličů z 206 (tedy 12%).  
645 JADRNÍČEK, s. 141. Srov. NĚMEC, s. 66. „[…] výbor obecní přešel úplně do rukou pokrokářů a 
socialistů.“ Opis citace z Pamětní knihy farnosti.  
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pouze „[…] za každé fryštácké děvče chudobné navštěvující měšťanskou školu 

klášterní […].“646  

„Pokrokový“ tábor upevnil svou pozici v dalších komunálních volbách 

konaných v roce 1910.647 Mezi zvolenými nenajdeme jména hlavních představitelů 

„klerikální“ strany ve Fryštáku – Mikuláše Janušku, Františka Fišera, Aloise Jandíka 

nebo Jaroslava Rektoříka.648 Naopak zde vidíme stoupence Rudolfa Jadrníčka a strany 

„pokrokové“ – Františka Mlýnka, Hynka Kvapila, Josefa Mikla, Emanuela Jindřicha – 

úředníka v „Jadrníčkově“ továrně, Františka Vydru – tchána Rudolfa Jadrníčka, atd.649 

Volba starosty tak nemohla dopadnout jinak než opětovným zvolením Rudolfa 

Jadrníčka za představeného obce.650 Své názorové zakotvení vyjádřil nově zvolený 

obecní výbor tím, že „[…] poprvé, co Fryšták stojí, nově zvolené zastupitelstvo po 

volbě starosty nešlo na požehnání do kostela.“651   

Svým vystupováním v otázce financování klášterní školy a zvláště pak 

rozhodným postupem proti sympatizantům „klerikální“ strany během „Šipkovy aféry“ 

v roce 1908, se Rudolf Jadrníček stal hlavním představitel „pokrokářů“ ve Fryštáku,652 

což samozřejmě zároveň znamenalo znepřátelit si tábor druhý, tj. „klerikály“653. 

Členové této strany, i když v dřívějších volbách pro Rudolfa Jadrníčka hlasovali,654 se 

stali politickými soupeři „pana továrníka a starosty“, což se v krátkém časovém 

horizontu ukázalo např. při dění v místní školní radě655 a  v dlouhodobém období 

                                                 
646 AM Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 28. 8. 1908. Návrh Rudolfa Jadrníčka 
přijat v poměru 9 proti 3. Srov. NĚMEC, s. 42 – 44. Proti rozhodnutí obecního výboru nepomohly ani 
protesty představené kláštera, ani ředitele kongregace. Klášterní škola ve Fryštáku měla stále větší 
problémy se získáváním finančních prostředků na svůj provoz, což v důsledku vedlo k jejímu zrušení 
v roce 1919.  
647 Dokumentace k volbám z roku 1908 se nedochovala kompletní. Chybí volební seznamy a listiny 
hlasovací. Srov. AM Fryšták, i. č. 203 a OÚ Holešov, i. č. 437.   
648 OÚ Holešov, i. č. 437. Výsledky voleb z roku 1910. K jednotlivým osobám srov. pozn. 654.  
649 K jednotlivým osobám srov. pozn. 653 nebo kapitola 4. 6. 2.  
650 Tamtéž. Výsledky voleb z roku 1910. Rudolf Jadrníček dostal při volbě starosty 17 z 18 hlasů. Srov. 
AM Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 23. 2. 1911.  
651 JADRNÍČEK, s. 141. Srov. NĚMEC, s. 66.  
652 Srov. JADRNÍČEK, s. 141. Jako další „pokrokáře“ nutno jmenovat především místní učitele – Hynka 
Kvapila, Rudolfa Košuta, Františka Mlýnka, Františka Černoška – nebo místní obchodníky – Josefa 
Mikla, Leopolda Kolíbala, Františka Domanského, Josefa Chmelaře.   
653 Jako „klerikály“ možno označit: Mikuláše Janušku – mlynáře, Františka Fišera – řezníka, Aloise 
Plhala – rolníka, Jaroslava Rektoříka – rolníka. Jedná se především o členy strany lidové a agrární.  
654 Při volbách, ať  už výboru nebo představenstva obce, dávali pravidelně představitelé „klerikálů“ hlas 
R. Jadrníčkovi Srov. AM Fryšták, i. č. 203. Dokumentace k volbám z let 1900, 1903 a 1907.    
655 NĚMEC, s. 66 – 67. Rudolfu Jadrníčkovi se sice podařilo v roce 1909 prosadit za ředitele nově 
vzniklé chlapecké měšťanské školy ve Fryštáku „pokrokově“ smýšlejícího Františka Mlýnka, v dalších 
návrzích však neuspěl a od roku 1913 měli „klerikálové“ v místní školní radě většinu.   
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zvláště po roce 1918, kdy se v místní politickém prostoru ve Fryštáku dokázali lépe 

prosadit političtí odpůrci Rudolfa Jadrníčka, zvláště strana lidová.656  

Za působení Rudolfa Jadrníčka ve funkci fryštáckého starosty se samozřejmě 

veškeré dění v obci netočilo jen kolem financování klášterní školy. Na zasedáních 

obecního výboru se projednávaly otázky dalšího rozvoje obce  (stavba železnice, 

zřízení měšťanské chlapecké školy, stavba nové pece v cihelně, atd.), problémy 

každodenní správy obce (opravy cest, mostů, pronájem obecního hostince, atd.) nebo 

záležitosti „obyčejných“ Fryštačanů.657 Rudolf Jadrníček vystupoval v roli starosty 

velmi aktivně. Především jeho zásluhou byla ve Fryštáku po dlouhém vyjednávání 

zřízena v roce 1908 chlapecká měšťanská škola.658 Časté byli jeho cesty do Brna nebo 

Vídně v různých obecních záležitostech – zřízení lékárny,659 zvýšení počtu četníků,660 

vyjednání obecní půjčky na přístavbu školy.661 Starosta byl rozhodným zastáncem 

modernizace obecní cihelny, kterou i přes nespokojené hlasy mezi občany,662 dokázal 

v zastupitelstvu prosadit.663 Velkou pozornost věnoval Rudolf Jadrníček stavbě 

železnice, která by Fryšták spojila s Holešovem a Zlínem.664 V této věci však 

nepomohlo psaní prosebných dopisů,665 ani osobní deputace do Brna nebo Vídně.666 Do 

těchto „každodenních“ starostí obce však zasáhla první světová válka a Rudolf 

Jadrníček jako starosta musel řešit jiné problémy.  

                                                 
656 Viz níže.  
657 AM Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 12. 2. 1904. „Co s Horákem od 
hrušky? Chalupa mu letí!“  
658 JADRNÍČEK, s. 131 a 253. Srov. AM Fryšták, i. č. 25. Např. zápisy ze zasedání obecního výboru ze 
dne 3. 10. 1901 nebo 28. 5. 1908.  
659 AM Fryšták, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 30. 5. 1912.  
660 Tamtéž. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 18. 8. 1911.   
661 Tamtéž. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 27. 3. 1913.  
662 Tamtéž. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 26. 7. 1912. Když se na schůzi výboru 
projednávala otázka obecní cihelny, zaznělo mj. z úst ředitele školy F. Mlýnka následující: „Povstávají 
mezi občanstvem různé nepříjemnosti, myslí si, že ten který obecní funkcionář má v podniku velký zisk, 
což dělá vždy horkou krev.“  
663 Tamtéž. Klíčová zasedání, kde se rozhodovalo o stavbě nové kruhovky se odehrála ve dnech 9. 2. 
1912 a především 14. 5. 1912. Záležitost obecní cihelny byla trvale přítomna téměř na každém zasedání 
obecního výboru v letech 1912 – 1913.  
664 Problém výstavby dráhy Fryšták – Holešov – Zlín (případně Luhačovice) se v obecním výboru 
projednával už od 90. let 19. století (AM Fryšták, i. č. 25. Např. zápis ze zasedání obecního výboru ze 
dne 3. 6. 1893).  
665 AM Fryšták, i. č. 411. Dopis podepsaný R. Jadrníčkem jako starostou ministerstvu železnic ve Vídni. 
Nedatováno.  
666 Tamtéž, i. č. 25. Zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 28. 5. 1908. „Panu starostovi se schvaluje 
by zajel ohledně dráhy dle potřeby buď do Vídně neb do Brna.“ Zpráva deputace do Vídně ohledně dráhy 
- zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 29. 12. 1912.  
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Ve válečných letech se místní samospráva potýkala zejména s problémem 

nedostatku potravin a jejich rozdělováním.667 Členové výboru a zvláště pak starosta 

museli provádět např. soupisy zásob mouky a účastnit se rekvizic obilí, dobytka nebo 

kovů.668 Za doby všeobecného nedostatku  to nebyly funkce příjemné a občas při jejich 

výkonu došlo k verbálnímu nebo i fyzickému útoku.669 Tyto vyostřené situace jistě 

nepřispěly ke zvýšení obliby starosty, i když ten se, alespoň podle zpráv místního 

kronikáře, snažil zamezit předražování základních potravin a u okresního hejtmanství v 

Holešově vyjednávat co možná největší příděly mouky pro Fryšták.670  

Události, které se odehrály v závěrečných měsících roku 1918,671 přinesly velké 

změny politické, sociální i ekonomické. Jednou z nich byla i změna volebního 

mechanismu, podle kterého se volilo do místních zastupitelstev.672 V letech první 

republiky byli ve Fryštáku  hlavními „hráči“ na politickém poli lidovci, živnostníci, 

sociální demokraté a agrárníci.673 Rudolf Jadrníček však ani v jednom z těchto uskupení 

nefiguroval a do místních voleb kandidoval vždy na samostatné kandidátce – v roce 

1919 za Volné občanské sdružení,674 roku 1923 za Stranu národně demokratickou,675 

roku 1927 za Nezávislou občanskou stranu pokrokovou676.677 Volební výsledky stran 

vedených Rudolfem Jadrníček byly následující: v roce 1919 – 37 hlasů (1 mandát), r. 

1923 – 42 hlasů (1 mandát), r. 1927 – 57 hlasů (2 mandáty).678 I když počet voličů, 

kteří dávali své hlasy stranám pod vedením Rudolfa Jadrníčka pozvolna stoupal, 
                                                 
667 Zasedání obecního výboru byla za první světové války dosti sporadická, alespoň tak soudím 
z dochovaných zápisů, a na každém z nich se problém nedostatečného zásobování projednával (1915 – 3 
zasedání; 1916 – 1; 1917 – 1; 1918/do konce války/ - 3). Srov. AM Fryšták, i. č. 25. Kniha zápisů schůzí 
obecního výboru 1901 – 1923. K problémům zásobování srov. MK Fryšták, Kronika veřejných 
chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 60 – 137.  
668 MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 75 – 76, 97 – 98.  
669 Tamtéž, s. 68 a 115. K těmto nepříjemnostem docházelo např. při vydávání lístků na mouku. Tuto 
činnost měl Rudolf Jadrníček jako předseda zásobovací komise na starosti.  
670 Tamtéž, s. 61 – 62 a 98. Srov. HUŇA, s. 104. „V obcích bylo zvykem rozdělovat příděly podle toho, 
jak se kdo uměl panu starostovi zavděčit […].“  
671 Stejně jako na mnoha místech nově vzniklého Československa, byla i ve Fryštáku tato historická 
chvíle náležitě oslavena průvody, zpěvy národních písní a proslovy. Jeden z nich měl na fryštáckém 
náměstí i starosta Rudolf Jadrníček a promluvil v něm „[…] o zásluze Wilsonově a Masarykově o 
samostatnost naši.“  
672 Zásadní změnou bylo zavedení všeobecného, přímého, rovného a tajného hlasovacího práva, z čehož 
vyplývalo zvýšení počtu voličů. Ve Fryštáku konkrétně z 206 (1907) na 546 (1919).  
673 Celé názvy stran pod kterými kandidovaly ve fryštáckých obecních volbách: Československá strana 
lidová; Československá strana živnostensko obchodnicko středostavovská; Československá sociálně 
demokratická strana dělnická; Československá rolnická jednota.  
674 Společně s ním byli na dalších místech kandidátky: Hynek Kvapil – učitel, Alois Janečka – rolník, 
Antonín Ševčík – hostinský.  
675 Jako další člen kandidátky byl MUDr. Josef Kučera – lékař ve Fryštáku.  
676 Na dalších místech kandidátky byli: Alois Jandík – knihař a Valentin Mikušek – úředník v továrně 
„Val. Jadrníčka syn“. 
677 OÚ Holešov, i. č. 437. Dokumentace k volbám z let 1919, 1923 a 1927.  
678 Tamtéž. Výsledky voleb z let 1919, 1923 a 1927.  
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nepodařilo se Rudolfu Jadrníčkovi přetavit tyto volební výsledky na více než na post 

řadového zastupitele, případně v letech 1923 – 1927 na funkci jednoho ze čtyř 

radních.679 Klíčové posty na radnici (starosta, náměstek starosty, radní) tak ve většině 

případů obsadily dvě nejsilnější strany ve Fryštáku, tj. „živnostníci“ a lidovci.680  

Rudolf Jadrníček při důležitých hlasováních v obecním výboru spolupracoval 

především s „živnostníky“,681 se kterými měl dobré osobní vazby již z minulosti.682 

Tato kooperace trvala po celé období let 1919 – 1929,683 kdy byl Rudolf Jadrníček 

v obecním zastupitelstvu, ale „panu továrníkovi“ k důležitější funkci nedopomohla.684 

Na zasedáních obecního výboru nebo rady patřil Rudolf Jadrníček k aktivnější části 

zastupitelů. Vstupoval do diskuzí,685 vznášel nové návrhy686 nebo byl pověřován 

konkrétními úkoly.687 Přesto soudím, že jeho pozice v místní samosprávě po roce 1919 

byla oproti období předcházejícímu pozicí druhořadou.  

Po mém soudu měl tento ústup z předchozích pozic několik příčin. Společenské 

a politické změny roku 1918 otevřely dveře novým skupinám, které chtěly v nových 

podmínkách prosazovat nové projekty nebo vize.688 V místním politickém prostoru ve 

Fryštáku nedokázal Rudolf Jadrníček najít s nově se etablovanými skupinami 

                                                 
679 AM Fryšták, i. č. 28 a 29. Kniha zápisů schůzí městské rady z let 1919 – 1926 a 1926 – 1935. Obecní 
výbor měl 18 členů. Městskou radu ve Fryštáku tvořili starosta, náměstek starosty a 4 radní.  
680 Tamtéž. Politická příslušnost starostů byla následující: Josef Mikl: 1919 – 1923 „živnostník“; Mikuláš 
Januška: 1923 – 1924 (zemřel) lidovec; František Fišer: 1924 – 1927 lidovec; Josef Dujka: 1927 – 1945 
„živnostník“.  
681 Tamtéž, i. č. 25 a 26. Zápisy ze schůzí obecního výboru z let 1901 – 1923 a 1924 – 1938. Srov. MK 
Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve Fryštáku, s. 146, 206 a 249.    
682 Hlavní představitelé „živnostníků“ ve Fryštáku byli: Josef Mikl – obchodník, Josef Dujka – 
obchodník, Ferdinand Machačka – obchodník, Josef Chmelař – obuvník.    
683 Toto období, kdy byl Rudolf Jadrníček členem obecního výboru nebo rady, je místním kronikářem 
charakterizováno jako klidné a bez rozporů. MK Fryšták, Kronika veřejných chlapeckých škol ve 
Fryštáku, s. 172 a 184. Srov. JADRNÍČEK, s. 141 – 142. Autor si politické situace ve 20. letech vůbec 
nevšímá. Po prostudování zápisů obecního výboru nebo rady z 20. let, jsem nenalezl výraznější třecí 
plochu mezi zastupiteli, podobné těm z počátku 20. století, tj. novostavba radnice, financování klášterní 
školy.   
684 AM Fryšták, i. č. 25 a 26. Zápisy ze schůzí obecního výboru z let 1901 – 1923 a 1924 – 1938. Rudolf 
Jadrníček byl např. členem finanční nebo stavební komise. Funkcí, která byla hojně diskutována byl post 
předsedy cihelnové komise, který R. Jadrníček ve 20. letech nezastával.  
685 Tamtéž, i. č. 25. Např. zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 9. 10. 1919. R. Jadrníček se aktivně 
účastnil debaty o výši obecní přirážky, přičemž žádal její snížení.  
686 Tamtéž, i. č. 25. Např. zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 21. 6. 1923. R. Jadrníček podává 
návrh o změně stavebního řízení v obci.  
687 Tamtéž, i. č. 26. Např. zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 14. 1. 1927. „Usneseno, aby p. 
Jadrníček hlavní řemen co táhne stroj na výrobu cihel přehlédl, zda-li ještě vydrží […].“  
688 Své sympatizanty měl Rudolf Jadrníček především mezi místní vyšší vrstvou a inteligencí (tedy 
obchodníky, úředníky, učiteli, živnostníky), kteří se změnou volebního systému dostali do menšiny a 
místní politický prostor začali ovládat strany „lidové“ – lidovci nebo sociální demokraté.  
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konsenzus,689 a to ať už z důvodu neakceptovatelnosti politického programu, který tyto 

nové elity představovaly nebo z příčin čistě osobních.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

                                                 
689 Dle mého soudu bylo velkou nevýhodou, že Rudolf Jadrníček vstupoval do volebního klání na 
samostatné kandidátce, bez podpory některé z největších místních stran. Nabízí se však legitimní otázka, 
jestli R. Jadrníček s některou místní velkou politickou stranou spolupracovat chtěl, případně jestli si 
představitelé ostatních stran přáli mít na své kandidátce tak výraznou, ale zároveň konfliktní osobu. 
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5. ZÁVĚR 
 

V práci sledovaných pět příslušníků rodiny Jadrníčkovy žilo v průběhu 19. a 

první poloviny 20. století. Za toto období zhruba 150 let se díky přičinění všech 

generací dokázala rodina Jadrníčkova dostat až na úplný vrchol místního sociálního a 

ekonomického žebříčku. Mezigenerační sociální mobilita vykazovala dlouhodobě 

vzestupný trend, přičemž sociální a ekonomický vzestup rodiny dosáhl vrcholu ve 

druhém desetiletí 20. století. Ve sledovaném časovém úseku se ovšem rodina dostala do 

několika období, ve kterých docházelo ke stagnaci nebo krátkodobému propadu. Za tato 

období lze označit: požár Fryštáku v roce 1841, kdy byl poškozen i dům Valentina 

Jadrníčka st.; sociální a ekonomické změny vyplývající ze zániku tkalcovství ve 

Fryštáku a okolí (1860 – 1870), se kterými se museli vyrovnat Valentin Jadrníček st. i 

ml. Pro rodinu nejtěžším obdobím byla léta 1928 – 1934, kdy došlo ke krizím v rodinně 

(úmrtí Rudolfa Jadrníčka st.) a problémům s financováním chodu rodinného podniku. 

Hospodářské nesnáze firmy byly navíc násobeny průběhem krize 30. let, která zvláště 

tíživě dopadla na lehký průmysl spojený se spotřebou středních vrstev. Všechny 

problémy, které v těchto letech vznikly, však rodina Jadrníčkova dokázala překonat. Ke 

skokovému sestupu směrem dolů, jenž by vyústil ve změnu sociálního statusu nedošlo.   

Údaje o první generaci, zastoupené Františkem Jadrníčkem (nar. 1775), jsou 

sporé, přesto lze konstatovat, že rodina tohoto tkalce a rolníka, patřila v místním 

měřítku k majetnějším vrstvám. Tkalcovství zažívalo v první polovině 19. století ve 

Fryštáku zlaté časy, čehož využil i František, který dokázal příjmy z řemesla a 

hospodářství zabezpečit svou početnou rodinu.  

Druhé pokolení představuje Valentin Jadrníček st. (1812 – 1881). Vzděláním 

sice zůstal na úrovni svého otce, vyučil se tkalcem, postupem času však svou pozici 

vylepšil tím, že se velmi dobře zorientoval na trhu s textilními výrobky a v rámci 

faktorského systému začal prodávat produkci svou i jiných tkalců nedalekým 

cukrovarům. Tato činnost dopomohla Valentinovi k vylepšení ekonomické pozice, 

neboť dokázal zvětšit a přestavět rodný dům, a co je nového, naspořené finanční 

prostředky investoval do vzdělání svých dětí. U představitele této generace vzrůstá i 

kapitál symbolický, který je vyjádřen jednak funkcí rychtáře a po událostech v polovině 

19. století také zvolením Valentina do obecního výboru a funkcí II. radního. 

Prostřednictvím Valentina st. jsme poprvé v souvislosti s rodinou Jadrníčkovou 

konfrontováni s místním sociálním fenoménem, totiž neformálními „schůzemi“ místní 
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fryštácké elity, nejdříve v podloubí staré radnice, později v hostinci „U Jehličků“. Tato 

setkávání byla důležitá pro formování místních sociálních sítí a sloužila také jako místo 

výměny a zdroje nových informací.   

Třetí generace je zastoupena Valentinem Jadrníčkem ml. (1842 – 1905). 

Nejprve se mu dostalo tradičního rodinného vzdělání, vyučil se tkalcem, posléze navíc 

ještě obchodníkem a téměř jedno desetiletí získával zkušenosti ve Vídni a německém 

prostředí jižní Moravy. Jako syn váženého měšťana vstoupil do příbuzenského svazku 

s ekonomicky úspěšnou rodinou Jehličkovou. Dva sňatky se sestrami Leopolda 

Jehličky – místního velmi úspěšného obchodníka, hostinského a dlouholetého 

fryštáckého starosty – byly Valentinovi prostředkem k dalšímu ekonomickému a 

společenskému růstu. Po svém švagrovi převzal zavedený koloniální obchod, který 

díky nabytým zkušenostem  a osobním schopnostem zvětšil, rozšířil nabídku zboží a 

vedl k prosperitě. Valentin vydělaný kapitál dál úspěšně investoval. Nejdříve na 

základě faktorského systému, později i ve vlastních továrních budovách, vyráběl a 

prodával různé výrobky dřevozpracujícího průmyslu. S tímto ekonomickým vzestupem 

úzce souvisela i vysoká Valentinova angažovanost v místním politickém a 

společenském dění. Ke kapitálu ekonomickému, legitimizovanému vlastním 

mimořádným výkonem, se tak připojil kapitál sociální a symbolický, který byl vyjádřen 

dlouholetým členstvím v obecním zastupitelstvu, vedoucími pozicemi v místní 

finančním ústavu, v místních spolcích a také členstvím v neformálním spolku místní 

elity v hostinci „U Jehličků“.   

Čtvrtá generace, zastoupená Rudolfem Jadrníčkem st. (1867 – 1929), dosáhla 

svým postavením ve Fryštáku sociálního i ekonomického vrcholu. Rudolf Jadrníček 

získal středoškolské vzdělání, které ihned po studiích začal uplatňovat v rozbíhajícím se 

rodinném podniku. Jeho přítomnost ve firmě je znát především po smrti jeho otce 

Valentina ml. v roce 1905, kdy Rudolf továrnu převzal a těžiště výrobního sortimentu 

přenesl na výrobu zimních sportovních potřeb. Tento odvážný krok a sázka na nové, 

rozbíhající se sportovní odvětví přispěl k prosperitě rodinné firmy, která se stala 

důležitým ekonomickým faktorem ve Fryštáku a okolí. Tato ekonomická pozice se 

odrazila v postavení Rudolfa Jadrníčka st. ve veřejném prostoru ve Fryštáku. 

K vysokému kapitálu ekonomickému se tak přidal vysoký kapitál sociální a 

symbolický, který byl vyjádřen pozicemi v obecní samosprávě včetně té nejvyšší – 

funkcí starosty, kterou Rudolf Jadrníček zastával 16 let. K tomuto postavení se připojila 

také vysoká angažovanost v místním spolkovém životě, mnohdy s iniciační rolí. 
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Svou vedoucí roli mezi místní elitou reprezentoval Rudolf Jadrníček st. 

životním stylem svým a své rodiny např. bydlením, stylem oblékání, dobročinností 

nebo okruhem rodinných přátel (učitelé, obchodníci, úředníci). Velký důraz byl kladen 

na vzdělání dětí. Rudolf Jadrníček st. a jeho rodina disponovali schopnostmi úspěšně 

prosazovat v místním měřítku své hodnoty, ať už politické (deklarování liberálních 

svobod, sepjetí s českým nacionálním programem, později s československou 

republikou) nebo náboženské (antiklerikalismus, propagace myšlenek Církve 

československé). Toto umění napomohlo tomu, že byli místní pospolitostí akceptováni 

jako ti, kteří udávají tón místnímu dění, což se samozřejmě odrazilo v jejich elitní 

pozici. Toto uznání však bylo pouze místní, neboť Rudolfu Jadrníčkovi st. se i přes jeho 

přání a snahu nepodařilo proniknout mezi elity nadregionální, případně zemské, což, 

dle mého soudu, mělo za následek např. zhoršenou pozici při jednáních o podmínkách 

úvěru s finančním ústavem sídlícím mimo region, v tomto případě v Brně.  

Hlavním pilířem elitního postavení rodiny Jadrníčkovy (především Valentina 

ml., Rudolfa st.) ve Fryštáku byla jejich role ekonomická. Nejdříve jako úspěšní faktoři 

a obchodníci, poté jako vlastníci místně velmi významného dřevozpracující podniku 

zastávali ve Fryštáku v ekonomické oblasti vůdčí postavení. Tato jejich pozice byla 

vyjádřena v roli největšího místního zaměstnavatele a také plátce daní. Další 

významnou rolí odvíjející se od předchozí byla jejich pozice s rozhodovacími 

pravomocemi v obecní samosprávě, ve které velmi aktivně působili téměř všichni 

sledovaní příslušníci rodiny. Neméně důležité bylo jejich angažování v místním 

spolkovém, kulturním a společenském životě, přičemž v některých případech lze roli 

člena rodiny označit jako ústřední („panské poutě na sv. Hostýn“, místní elitní 

neformální společnost „U Jehličků“, tamburašský sbor).  

Mezi atributy, které rodinu Jadrníčkovu, v tomto případě především Valentina 

ml. a Rudolfa st., zařadily mezi typické příslušníky nacionálně českých místních elit 

jmenuji jejich velkou autoritu ve Fryštáku vystavěnou na poctivě nabytém majetku a 

jejich individuálních schopnostech. Dále to byla jejich schopnost účastnit se budování 

lokálních sociálních sítí a převzít v nich často zásadní úlohu (Rudolf ml. jako hlavní 

představitel „pokrokářů“ ve Fryštáku). Tyto sítě byly konstruovány na základě 

dlouhodobé spolupráce a sdílení společných zájmů a často byly vyztužovány 

příbuzenskými svazky (Valentin ml. – rodina Jehličkova).  
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Díky spojení nadprůměrného výkonu, veřejné angažovanosti a hmotného 

zajištění se rodina Jadrníčkova zařadila na úplný vrchol místního sociálního a 

ekonomického žebříčku.  
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PŘÍLOHY 
 

 
 

Obr. 1 Fryšták a okolí. 
 

 
 

Obr. 2 Fryšták na Komenského mapě Moravy podle rytiny z roku 1627.  



 98 

 
 

Obr. 3  Podoba hradu Lukova v období třicetileté války. 

 
 
 

  
 
Obr. 4  Fryšták a části katastrů Horní Vsi a Dolní Vsi, mapa stabilního katastru z roku 

1829. 
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Obr. 5 Starý mužský fryštácký kroj. 
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Obr. 6 Rekonstrukce fryštáckého kroje.  
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Obr. 7  Pečeti obce Fryšták a fryštáckých cechů: 1.Rychtářská pečeť. 2. Pečeť obce. 3. 

– 10. Pečeti cechů: (3) Tkalcovský, (4) Mlynářský, (5, 6) Smíšený, (7) Ševcovský, (8) 

Bednářský, (9) Krejčovský, (10) Řeznický.    
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Obr. 8 Fryštácké náměstí v roce 1868. Dům č. p. 10/14 – „Jadrníčků“ - je na spodní 

fotografii třetí zprava.  

 

 

 

Obr. 9 Fryštácké náměstí v roce 1868. Dům č. p. 45/43 – Leopolda Jehličky - je na 

spodní fotografii druhý zleva, hned vedle radnice. 
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Obr. 10 Fryštácké náměstí v roce 1947. Dům č. p. 10/14 – „Jadrníčků“ - je na spodní 

fotografii třetí zprava.  

 

 

 

Obr. 11 Fryštácké náměstí v roce 1947. Dům č. p. 45/43 – Leopolda Jehličky - je na 

spodní fotografii druhý zleva, hned vedle radnice. 
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Obr. 12 Letecký pohled na Fryšták, nedatováno.  

 

 

 

Obr. 12 Vila „Růžena“, pohled od silnice směřující od fryštáckého náměstí směrem 

k továrně a dále na Holešov, nedatováno.  
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Obr. 13 Vila „Růžena“, pohled od školy, nedatováno.  

 

 

 

 

Obr. 14 Pohled na vilu ze strany severní (od silnice na Holešov), rok 1934.  
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Obr. 15 Vchod ze zahrady do haly, rok 1934.  

 

 

 

Obr. 16 Vila „Růžena“, pohled na zahradu, nedatováno.  
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Obr. 17 Tovární budovy a pila, nedatováno.  

 

 

 

Obr. 18 Tovární areál, po druhé světové válce.  
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Obr. 19 Tovární areál, po druhé světové válce.  

 

 

 

Obr. 20 Dělníci z továrny „Val. Jadrníčka syn“, nedatováno.  
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Obr. 21 Jadrníčkovy „ski“ pro frontu, nedatováno (léta první světové války).  

 

 

 

Obr. 22 „Bobsleigh“ na fryštáckém náměstí, nedatováno.  
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Obr. 23 Sáňkování na výrobcích továrny „Val. Jadrníčka syn“ v dnešní ulici 6. května, 

nedatováno.  

 

 

Obr. 24 Idealizované zobrazení továrního areálu používané na dopisních papírech 

firmy, 20. léta 20. století.  
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Obr. 25 Korespondenční lístek firmy „Val. Jadrníčka syn“ adresovaný Obchodní a 

živnostenské komoře v Olomouci dne 16. 4. 1915.  

 

 

 

Obr. 26 Dopisnice firmy „Val. Jadrníčka syn“ adresovaná Obchodní a živnostenské 

komoře v Olomouci dne 4. 9. 1912.  
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Obr. 27 Obraz „Čerta na okřídlených saních“, který visel v kanceláři „chéfa“ továrny. 

Ve 30. letech se stal předlohou pro ochrannou známku firmy (viz obr. 29 ). Autorem 

obrazu byl Josef Egon Kossuth (1874 – 1949) – malíř a grafik, který se uplatnil 

především jako malíř elegantních reprezentativních portrétů příslušníků panovnických a 

šlechtických rodů nebo bohatých měšťanů. Jeho předkové (rodina Košutova) pocházeli 

z Fryštáku a byli spřízněni s rodinou Jadrníčkovou.  
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Obr. 28 Ochranná známka firmy, rok 1905.               Obr. 29 Ochranná známka, r. 1939.  

 

 

 

 

 

Obr. 30 Část patentového protokolu č. 53269 na „Řiditelné saně“, vyráběné firmou 

„Val. Jadrníčka syn“, r. 1911/12.  
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Obr. 31 Výkresová dokumentace k patentu č. 53269 - „Řiditelné saně“ (část 1).  
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Obr. 32 Výkresová dokumentace k patentu č. 53269 - „Řiditelné saně“ (část 2).  
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Obr. 33 – 43 Vybrané stránky z ceníčku předmětů pro zimní sporty továrny na zimní 

sportovní potřeby „Val. Jadrníčka syn, Fryšták na Moravě, pro sezónu 1925 – 1926.  
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Obr. 34  
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Obr. 35 
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Obr. 36  
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Obr. 37   
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Obr. 38   
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Obr. 39   
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Obr. 40  
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Obr. 41 
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Obr. 42   



 126 

 

 

 

Obr. 43  
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Obr. 44 – 53 Vybrané výrobky z katalogu firmy „Val. Jadrníčka syn“, rok neuveden.  

Židle standardní, také označována jako reformní.  

 

 

 

Obr. 45 Dětská postýlka.  
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Obr. 46 Dětská reformní skládací židlička.  

 

 

 

 

 

Obr. 47 Skříňka na toaletní papír.  
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Obr. 48 Bedna na prádlo.  

 

 

 

Obr. 49 Sedátko do vany.  
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Obr. 50 Americký psací stůl rámový.  

 

 

 

Obr. 51 Registrační skříň roletová.  
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Obr. 52 Stolek pod psací stroj – patentní.  

 

 

 

Obr. 53 Závěsná, vertikální registratura, 4-zásuvková.  
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Obr. 54 - 59 Reklama firmy „Val. Jadrníčka syn“ v denním tisku a časopisech, Národní 

politika 15. 1. 1908.  

 

 

 

Obr. 55 Národní listy 18. 12. 1910.  
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Obr. 56 Lidové noviny 14. 4. 1923.  

 

 

 

Obr. 57 Národní listy 3. 5. 1908.  
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Obr. 58 Zlín 14. 6. 1940.  

 

 

 

Obr. 59 Sokol, roč. 1922.  
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Obr. 60 Ludvík Jadrníček – autor knihy „Městečko Fryšták“, nevlastní bratr Valentina 

Jadrníčka ml., nedatováno.  

 

 

 

Obr. 61 Valentin Jadrníček ml., nedatováno.  
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Obr. 62 Rudolf Jadrníček st., ateliérová fotografie, nedatováno.  

 

 

 

Obr. 63 Rudolf Jadrníček st., ateliérová fotografie, nedatováno.  
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Obr. 63 Růžena Jadrníčková, roz. Vydrová a Rudolf Jadrníček st., nedatováno.  
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Obr. 63 Rodina Vydrova, zleva Ludmila, Růžena, otec František, Marie, matka 

Františka, Vyškov 23. 8. 1902.  

 

 

 

Obr. 64 Sestry Vydrovy, zleva Ludmila, Růžena, Marie, nedatováno.  
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Obr. 65 Manželé Jadrníčkovi se společností přátel, nedatováno.  

 

 

 

Obr. 66 Manželé Jadrníčkovi a jejich čtyři synové, zleva Rudolf ml., Vladimír, Mojmír 

a Jaromír, nedatováno.  
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Obr. 67 Michal Holz (v klobouku) s Růženou Jadrníčkovou – Holzovou a přáteli 

v Trenčianských Teplicích, nedatováno.  

 

 

 

Obr. 68 Michal Holz s Vladimírem Jadrníčkem ml. v náruči v okně vily „Růžena“, 

nedatováno.  
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