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Dům číslo popisné 137 v Jedovnicích 

Josef Plch 

(Všechny údaje z matrik laskavě poskytl pan Miloslav Kuběna, jemuž tímto děkuji za pomoc.) 

 

 

Titulní obrázek Mgr.  Jitky Vávrové přináší kresbu v nadpise avizovaného domu v podobě, 

jakou měl zhruba v letech 1900-1980. Kresebná rekonstrukce vznikla podle dochované starší 

fotografie.
1
 V Jedovnicích je řada domů starobylejších, ale tento si jako jeden z mála zachoval 

zdobnou podobu, oblíbenou na začátku 20. století.  

Co bylo kolem roku 1900 módní záležitostí, snad i snobstvím (kdyby tehdy to slovo znali), 

stalo se dnes milou připomínkou téměř zmizelé historie. Podobných domů bylo v Jedovnicích 

zřejmě povícero (např. protější čp. 234), ale s postupem času se různé ozdobné prvky fasády staly 

přítěží a jako poněkud obtěžující zbytečnost byly odstraněny. Do dnešních dnů přetrvaly jen domy 

čp. 24 (na náměstí) a právě čp. 137. Tento dům dostal v průběhu loňského roku opět „lesk“. 

Pokud porovnáme dnešní stav s původním, zachyceným na kresbě, vidíme, že zůstaly 

zachovány sádrové štuky nadokenních říms a štukové pásy v horní a střední úrovni oken. 

                                                 
1
 Fotografii poskytla Mgr. Jitka Vávrová, je na ní její prababička Emílie Matušková. Domnívá se, že fotografie byla 

pořízena po r. 1980. Současný majitel domu Ing. Petr Ševčík je přesvědčen, že fotografie je starší. 
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Zmizely ovšem odsazením omítky tvořené 

svislé profily po bocích ostění oken a štukové pásy 

v úrovni okenních parapetů, které na rozdíl 

od vyšších dvou pásů nenesly ornamenty, ale jen 

„hrbolatý“ povrch. A také je pryč pozoruhodná 

podparapetní výzdoba, tvořená složitě zdobenou 

římsou, jež jako stříška kryla dole umístěnou 

vousatou tvář. Protože dům trpěl vlhnutím zdí, 

byly zřejmě spodní části ornamentální výzdoby při 

některé z oprav omítek odstraněny. Stejný osud 

hrozil i výše umístěným prvkům, ty ale zůstaly 

naštěstí zachovány.  

Nejstarší dochovaná přesná mapa Jedovnic – 

císařský otisk mapy stabilního katastru z r. 1826 – 

zachycuje, že tehdejší zastavěná plocha 

„městečka“ končila směrem na Blansko 

na jihovýchodní straně domem čp. 1 (dnes 

restaurace Astra na náměstí) a na severozápadní 

straně osamoceně stojícím Panským domem 

čp. 81. Od parcely domu čp. 1 vedou souběžně 

s cestou čtyři polní parcely, dosahující až k hrázi 

Olšovce a končící v místě ohybu cesty u dnešního 

fotbalového hřiště.  

Aktualizovaná mapa katastru z r. 1848-1850 

zachycuje radikální změnu. Zatímco na 

severozápadní straně se nic nezměnilo, na jižní 

vzniklo 6 nových domů: S odsazením na průjezd 

od čp. 1 nový dům čp. 137, s velkým odstupem 

(jako první) malý domek čp. 135, opět s velkým 

odstupem čp. 138 (zbořená Nezvalova hospoda), 

pak s minimálními odstupy (průchodními 

mezírkami) domy čp. 139 (zbořené) a čp. 140. 

A nakonec, s odstupem, poslední čp. 141 u ohybu 

cesty na Blansko. Původní pole byla 

přeparcelována kolmo na původní orientaci, nové 

parcely za domy logicky vedly ve směru od cesty 

k rybníku. Kolmo k hlavní zděné budově čp. 137 

Porovnání situace na katastrálních mapách 

z let 1826 (císařský otisk mapy stabilního 

katastru) a 1848-1850 (stabilní katastr, 

MZA Brno, fond D11, mapa č. 0893). Změny 

oproti r. 1826 jsou zakresleny barevně. 
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byla u jižní hranice parcely směrem do dvora 

přistavěna dřevěná budova, snad kůlna 

s chlévy. 

Podrobnější údaje k historii domu by 

se jistě daly získat např. v pozemkových 

knihách a matrikách. Např. z matriky 

zemřelých a matriky oddaných zjistil 

M. Kuběna, že před rokem 1860 zde žila 

rodina Králíkova. 21. února 1859 se tehdy 

šestnáctiletá Marianna Králíková provdala za 

třiadvacetiletého Johanna Peřinu z čp. 53. 

Dne 5. června 1859 zemřela v čp. 137 její 

matka Anna Králíková (48 let), manželka 

Martina Králíka, domkaře v Jedovnicích. 

Mariana ovšem brzy ovdověla, již v roce 

1864 se provdala podruhé, za Eduarda 

Doležela z čp. 111. Zřejmě nakažlivá nemoc 

způsobila, že v září 1866 zemřeli na čp. 137 

tři příslušníci rodiny Doleželovy - 15. září 

dvouletý Ferdinand, 23. září sedmidenní 

Robert a 30. září jejich matka Marie (dříve 

psaná jako Mariana), manželka Eduard 

Doležela, obuvníka. Bylo jí pouhých 23 let. 

Dne 13.  března 1869 zde zemřel i  Martin 

Králík (58  let), vdovec a výměnkář. Pro 

potřeby tohoto článku, jako náhled 

do malého úseku historie, poslouží i data ze 

sčítacích operátů, které se pro Jedovnice 

zachovaly (pouze) z let 1890 a 1900. 

Uloženy jsou ve Státním okresním archivu 

Blansko. Zapisoval se stav k 31. prosinci 

sčítacího roku. 

Při sčítání roku 1890 jsou na čp. 137 

vedeny tři byty – jeden majitelů a dva nájemní. Tehdy v nich trvale žilo celkem 9 osob. V  bytu č.  1 

jsou zapsáni: Čeněk Charvát, nar. 1825 v Doubravici, manžel, držitel domu a  pozemků, hlavním 

povoláním obchodník (snad) s pivem (nelze spolehlivě přečíst) a skladník, vedlejším povoláním 

rolník; jeho manželka Františka, nar. 1843 (1845?) v Olomučanech, spoludržitelka domu 

a pozemků, „povoláním“ manželka skladníka; jejich syn Otokar, nar. 1863 v Kotvrdovicích, ženatý, 

Nahoře historické foto čp. 137 (a paní Emílie 

Matušková), dole detail výzdoby pod parapety. 
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povoláním topič kotlů; jejich dcera Mariana, nar. 21. ledna 1869 v Kotvrdovicích, svobodná, 

povolání neuvedeno (tedy pomocnice v domácnosti); jejich syn Alois, nar. 6. září 1875 

v Kotvrdovicích, povoláním obchodní pomocník; jejich syn Adolf, nar. 6. března 1877 

v Kotvrdovicích; jejich syn František, nar. 14. května 1880 v Jedovnicích; Otokarova manželka 

Anna, nar. 27. července 1865 v Jedovnicích. Otokar se svou ženou Annou byli v domě ale trvale 

nepřítomni (tj. bydleli jinde, ale domovské právo měli v Jedovnicích).  

Zdá se, že si rodiče nebyli jisti svým dnem narození, a proto ho neuvedli (stejně tak u syna 

Otokara). U Otokara došlo navíc k přepsání roku narození, původně mohlo být 1861, 1862 či 1867. 

Také u dalších synů došlo k přepisování koncové číslice roku narození. Tady si rodiče tento rok 

zřejmě nepamatovali. U Aloise byl totiž původně zapsán rok narození 1876, ale to bylo vzhledem 

k datu narození dalšího syna nemožné. U Františka byl původně zapsán rok narození 1881.  

Také u matky Františky došlo k přepisování, původní rok narození 1845 byl opraven na 1843, 

oba údaje jsou však mylné (viz dále). Ke sčítacímu operátu jsou proto přilepeny lístky vystavené 

farní matrikou, které potvrzují datum narození Aloise, Adolfa a Františka – na jejich základě byly 

chybné údaje opraveny. Z potvrzení matriky se dozvídáme i to, že majitel Čeněk Charvát se správně 

jmenoval (byl křtěn) Vincenc, Čeněk bylo jen domáckou formou jeho jména, kterou začal používat 

jako jméno oficiální.  

Ve druhém bytě bydlel israelita (tj. žid) Jakub Fleischer, nar. 21. března 1843 v Boskovicích, 

svobodný, povoláním obchodník v kůžích. Neuměl číst ani psát, protože byl na obě oči slepý. 

Stav domu po r. 2000. Cedule nese nápis TRAFIKA / PAPÍR. Foto Marie Ševčíková. 
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Bydlel zde trvale, domovské právo měl ale v Boskovicích.
2
 Třetí byt měl dva obyvatele – žila tu 

vdova Vincencie Sedlák (tj. Sedláková), nar. 30. března 1830 v Jedovnicích, výminkářka, a její syn 

Václav Sedlák, nar. 7. května 1875 v Jedovnicích, krejčovský mistr. Oba měli domovské právo 

v Jedovnicích. Kromě Jakuba Fleischera je u všech dalších 10 osob uvedeno, že umějí číst i psát, že 

jsou římskokatolického náboženství a že mají v Jedovnicích domovské právo.  

 Domovské právo znamenalo, že člověk měl právo zde být ubytován a obec byla povinna 

v nouzi se o něj postarat. U všech 11 osob byla jako obcovací řeč původně uvedena moravská, to 

ale bylo škrtnuto a nadepsáno česká. Je to zajímavý pozůstatek kdysi přirozeného cítění, že 

na Moravě se mluví moravsky a česky jen v Čechách. Ovšem úřední stanovisko převážilo. 

Na sčítacím operátu se uvádělo i větší hospodářské zvířectvo (drůbež ne). Čeněk Charvát je uveden 

jako držitel 1 krávy, Václav Sedlák jako držitel 1 kozy. Koně, ovce ani prasata nejsou v domě 

uvedeni.  

Výminka (též výměnek či výměna) byl starobylý právní institut, kdy při předání majetku 

(hospodářství) jednomu z dětí (od časů Josefa II. obvykle nejstaršímu synovi) s ním rodiče sepsali 

dohodu, jíž si vymínili (stanovili) podmínky, za jakých v domě dožijí. Obvykle odešli do menších 

obytných prostor (na výměnek, výměnu), nový hospodář jim musel dodávat stravu, ošacení, měli 

zaručený přístup do stanovených prostor. Postavení Vincencie Sedlákové patrně znamenalo, že její 

syn měl za povinnost se o ni starat. Je však i možné, že dům patřil původně Sedlákům, ti ho např. 

ve finanční tísni byli nuceni prodat Charvátům a zajistili si v něm alespoň nájemní byt. Odpověď by 

daly pozemkové knihy.  

                                                 
2
 Gregor Wolny ve své Církevní topografii Moravy udává kolem r. 1860 na území jedovnické farnosti 3 osoby židovské 

víry. Možná i v tomto případě šlo o dočasně usídlené obchodníky či obchodnickou rodinu. 

Stav domu po r. 2000. Foto Marie Ševčíková. 
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Díky informacím z matrik od 

p.  Miloslava Kuběny víme, že to 

s Čeňkem/Vincencem Charvátem bylo 

poměrně komplikované. Narodil se 

22. listopadu 1825 jako syn Františka 

Charváta, vrchnostenského šafáře 

v Doubravici, a jeho ženy Mariany, 

dcery Františka Musila z Lažánek. 

9. října 1849 se v Doubravici 

oženil, jeho ženou se stala Mariana 

Štěrbáčková, nar. 15. listopadu 1828, 

byla dcerou již zemřelého Fabiána 

Štěrbáčka, pololáníka v Doubravici, 

a jeho ženy Františky, dcery Johana Tejkala z Klemova. Matka musela připojit se sňatkem souhlas, 

protože nevěsta nebyla zletilá. Hranice plnoletosti byla totiž v Rakousku stanovena od r. 1753 

na 24 let, tato hranice byla potvrzena zákonem z r. 1850. Velmi zvláštní je, že při sňatku je ženich 

Vincenc uveden jako domkař v Jedovnicích, toho času na čp. 65 v Doubravici.
3
  

Jak plyne z výše i níže uvedeného, Vincenc Charvát s manželkou Marianou přesídlili do 

panského dvora v Kotvrdovicích (čp. 40, dnes zbořený tzv. Zezulákův statek), kde se jim narodil 

r. 1863 syn Otokar. Nelze vyloučit, že měli i další děti...  

Dne 26. listopadu 1867 se týž Vincenc Charvát, bytem Kotvrdovice čp. 40, vdovec 

a hospodář v knížecím dvoře v Kotvrdovicích, oženil podruhé – jeho manželkou se tentokrát stala 

Františka Hušková, narozená 30. listopadu 1844 v Olomučanech čp. 32. Jejím otcem byl čtvrtláník 

Tomáš Huška a matkou Františka, rozená Sládečková.
4
 Ani tentokrát nevěsta při svatbě nedosáhla 

zletilosti. Novomanželé bydleli v Kotvrdovicích, do Jedovnic se přestěhovali mezi roky 1877 

a 1880.   

Při dalším sčítání, v roce 1900, je situace významně jiná. V domě jsou již jen dva byty. První 

sloužil majitelům a bydleli zde Alois Charvát, nar. 6. září 1875 v Kotvrdovicích, obchodník se 

smíšeným zbožím, jeho manželka Marie, nar. 26. dubna 1879 ve Křtinách, pomocník v obchodě, 

její ovdovělá matka Filipka Kučerová, nar. 23. září 1847 ve Křtinách, výměnkářka, a Fridolín 

Pechert, nar. 23. února 1886 ve Křtinách, svobodný, učeň v obchodě se smíšeným zbožím. Pechert 

měl domovské právo ve Křtinách, ostatní v Jedovnicích.  

                                                 
3
 MZA Brno, matrika č. 303 Doubravice nad Svitavou – oddaní 1838-1926, str. 19. 

4
 MZA Brno, matrika č. 53 Blansko – narození 1840-1862, str. 192; matrika č. 79 Blansko – oddaní 1853-1882, 

str. 382. Matriky jsou dostupné on-line na webu Actapublica.eu. Dnes je jako čp. 65 v Doubravici nad Svitavou 

označena část bývalého vrchnostenského dvora. Na indikační skice z r. 1826 má ovšem celý dvůr čp. 64 a jako čp. 65 je 

označen protější vrchnostenský objekt tvořený dvěma budovami (dnes objekt čp. 228, 428, 429). Nabízí se myšlenka, že 

oním domem, který Vincenc držel v Jedovnicích, je právě dům čp. 137, jenž mohl vystavět – snad na odkoupené 

vrchnostenské půdě – právě jeho otec František Charvát. Po dobu svého působení na panských dvorech v Doubravici 

a v Kotvrdovicích mohl Vincenc dům čp. 137 pronajímat. Jde ale jen o domněnku, odpověď by daly pozemkové knihy. 

Stav domu před r. 2016 po opravě jižního štítu. 

Foto Marie Ševčíková. 
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Ve druhém, nájemním bytě žil František Polcer, nar. 8. května 1829 v Šebetově, mistr 

kolářství, a jeho manželka Františka, nar. 16. února 1843 v Jedovnicích, v domácnosti. Polcer měl 

domovské právo v Šebetově, jeho žena v Jedovnicích. Nejistota tentokrát byla jen u  roku narození 

Polcera, kde výsledný rok 1829 vznikl přepsáním původního 1825 nebo 1826. A Pechert byl 

kupodivu napřed zapsán jako Josef, to bylo přeškrtnuto a opraveno na Fridolín. K listu sčítacího 

operátu je přilepen lístek z farní matriky ve Křtinách, který potvrzuje, že Fridolín Pechert je synem 

Fridolína Pecherta a jeho manželky Marie (zřejmě šlo především o potvrzení, že se opravdu 

jmenuje Fridolín). Podotýkám, že jeho matkou nemohla být Marie Charvátová, rozená Kučerová, 

protože ta byla jen o 7 let starší.  

Alois Charvát a František Polcer provozovali své živnosti v domě. Všichni uměli číst a psát, 

všichni zde bydleli trvale (tedy i učeň Pechert). Obcovací řeč byla u všech 6 osob v domě uvedena 

česká (národnosti v dnešním smyslu tehdejší instituce neznaly). Sčítací operát oproti předchozímu 

z r. 1890 neobsahoval údaj o náboženství (víře). Dotazník domácího zvířectva byl rozšířen 

o drůbež, ale v domě nebyl vykázán jediný započitatelný kus – ani kráva, ani koza, ani prase, ani 

slepice... Těžko uvěřit, že tomu tak opravdu bylo, leda by se noví majitelé do domu právě 

nastěhovali. 

Zajímavý je údaj, od kdy žijí sčítané osoby nepřetržitě ve stávající obci. Františka Polcerová 

od r. 1843 (tedy od narození), František Polcer od r. 1869 (kdy se zřejmě do Jedovnic přiženil). Ale 

u všech tří členů rodiny Charvátovy i u učně Pecherta je poznamenán rok 1900. Alois se zřejmě 

přiženil do rodiny Kučerovy ve Křtinách, roku 1900 došlo tedy k nějaké významné změně v rodině 

(například mohl zemřít otec Čeněk/ Vincenc) a Alois se vrátil do uvolněného otcovského domu.  

 

Stav domu po opravě, 26. 11. 2016. Foto autor. 
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Jelikož Marie byla v r. 1900 již provdána, aniž by dosáhla věku zletilosti 24 let, je možné, že 

důvodem sňatku i stěhování do vlastního byl očekávaný příchod dítěte. Někdy mezi roky 1890 

a 1900 odešli z domu původní nájemníci a přišli noví, manželé Polcerovi. Tolik výpověď sčítacích 

operátů.  

Podle vzpomínek paní Marie Ševčíkové, nar. 1932, která v domě dlouhá léta žije, provedl její 

dědeček Alois Charvát (nar. 1875) zřejmě krátce po  svém nastěhování v r. 1890 výrazné zvýšení 

stropů a výměnu oken (byla tam donedávna). Spolu s tím došlo i k pořízení štukových ozdob 

fasády. A (možná) i k zastavění (zastřešení) průjezdu od čp. 1. Jelikož obchodní část domu měla 

okno-výlohu jiných rozměrů, než jednotná okna obytné části, zdobné štuky zde nebyly.  

Podle paní Ševčíkové zde měl její dědeček Alois Charvát obchod se smíšeným zbožím 

(v prostorách současné galerie), ve zbývající části domu byla směrem k silnici velká místnost, která 

sloužila jako školní učebna, se širokými lavicemi a litinovými kamny. K tomu je nutno vysvětlit, že 

s velkou slávou otevřená „nová“ škola z r. 1900 (dnešní mateřská škola) kapacitou po 1. světové 

válce nepostačovala, a tak se učilo „po domech“, mj. právě v čp. 137. Manželé Alois a Marie 

Charvátovi, majitelé domu, žili v malém bytě za učebnou směrem do dvora. Vodu do domu bylo 

nutno nosit či dovážet z veřejné studny na náměstí u tzv. Kovářské uličky, WC bylo na dvoře.  

Když byla od školního roku 1950-1951 otevřena nová škola (dnešní ZŠ na Větřáku), výuka 

„po domech“ skončila. Tehdy paní Ševčíková (vnučka majitele) s manželem předělali uvolněnou 

školní učebnu na byt – vystavěním příček vznikly dvě místnosti a sociální zařízení, bylo nutno zřídit 

napojení na kanalizaci... Do čp. 137 se přistěhovala z otcovského čp. 46 na náměstí (dnes sídlo 

firmy Sitis) v roce 1952.  

Stav domu po opravě, 26. 11. 2016. Okna byla vyměněna již dříve, dokončení se týkalo fasády. 

Výloha již avizuje otevřenou galerii a atelier, text nad ní /PAPÍR-HRAČKY-TRAFIKA / 

SUVENÝRY-BIŽUTERIE / KERAMIKA-ČAJE-DÁRKY ještě zrušený obchod. Foto autor. 
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Prostory obchodní části po zavření 

obchodu sloužily jako sklad - nejdříve 

elektrikářům, pak prodejně nábytku. 

Po r. 1989 zde byla majiteli domu otevřena 

opět prodejna, zaměření zhruba papír-

hračky. Od podzimu r. 2016 je zde prodejní 

galerie stávajícího majitele Ing. Petra 

Ševčíka. Genius loci tedy přežívá nejen 

v podobě fasády, ale i obchodního zaměření 

domu už více než sto let. 

Závěrem potěšující informace či 

alespoň příslib do příštích let. Konzultace 

kolem textu tohoto článku přivedly Ing. 

Ševčíka k myšlence, že by někdy 

v budoucnu v nějaké podobě doplnil na 

fasádu i dnes již nedochované štuky 

v podobě lidských hlav, jež se kdysi 

nacházely pod okenními parapety. Nechejme 

se překvapit... 

 

 

 

Jde o upravený a doplněný text z Jedovnického zpravodaje 1-2 / 2017, leden-únor. 

Srovnání s historickou fotografií v úvodu článku.  

4. 2. 2017. Foto autor. 


