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1. Úvod 
 

 V údolí Roţnovské Bečvy sevřeném mezi Veřovickými vrchy Moravskoslezských Beskyd a 

Hostýnsko - vsetínskou  hornatinou, mezi městy Valašským Meziříčím a Roţnovem pod Radhoštěm 

se nachází obec Zašová. Leţí na území, které bylo aţ do poloviny 19. století povaţováno za 

centrum moravského Valašska a také v dnešní době je celá tato oblast podle vědomí sounáleţitosti 

jeho obyvatel i obyvatel sousedních oblastí řazena Jaroslavem Štikou do vlastního jádra tohoto 

regionu a to do jeho severní části.
1
 

Přestoţe obec Zašová leţí v jádru moravského Valašska, dochované stavební projevy na 

území obce se často vymykají ustálené představě o lidovém stavitelství této oblasti, totiţ jako o 

dřevěné roubené architektuře.
2
 Přitom uţ srovnáním skic Stabilního katastru z let 1834 a 1872 je 

jasně patrné, ţe dřevěné stavby ubývaly a místo nich se prosazovala stavba domů zděných. 

Dřevěným stavbám, které zůstaly v obci zachovány, byla později věnována pozornost i v odborných 

kruzích. Jednalo se například o ozdobné štíty chalup
3 

nebo bývalé zašovské fojtství č. p. 111, 

roubený dům č. p. 10 či o usedlost č. p. 149. Všechny uvedené budovy byly dokumentovány 

pracovníky Valašského muzea v přírodě v Roţnově p. R. (příloha č. 1, 2, 3). Zdejší zděné stavby, však 

z pohledu etnologie dokumentovány nebyly.  

V této bakalářské práci se proto zaměřuji přímo na stavby zděné a to na dokumentaci 

současného stavu a rekonstrukci vývoje obytných a hospodářských budov dvou sousedících 

zemědělských usedlostí č. p. 22 a č. p. 24 v jejich jednotlivých stavebních etapách. Přestoţe tyto 

zemědělské usedlosti spolu sousedí a mají podobné podmínky pro rozvoj, vykazují v určitých 

dobách rozdílný stavební vývoj, který chci v této práci zachytit a zdůvodnit. Stavební vývoj je pro 

dokreslení situace doplněn i vývojem sociálním.  

Jako výchozí bod této práce je vybrán rok 1848. Kdy se do popředí historických událostí v 

Evropě dostávají poţadavky občanské a národnostní emancipace. Zároveň je také moţno tuto dobu 

brát jako určitý mezník v proměně venkova. Uţ proto, ţe 1. července 1848 byla moravským 

zemským sněmem zrušena robota a 7. září 1848 byl ve Vídni schválen říšskou radou zákon o 

zrušení veškerého poddanství. K dalším velkým politickým změnám dochází uţ od roku 1852, kdy 

je v období bachovského absolutismu velmi omezen společenský i politický ţivot. Zároveň jsou 

však zavedeny ekonomické liberální reformy, které oţivily hospodářství a umoţnily všem občanům 

                                                 
1 Štika, Jaroslav: Valaši a Valašsko.  Roţnov pod Radhoštěm: Valašský muzejní a národopisný spolek, 2009,  

2. vydání, s. 200, mapa Etnografický region Moravské Valašsko ve 20. století. 

2 Škabrada, Jiří: Lidové stavby, Architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. 

 Fiala, Jaroslav: Valašský dům lidový v Gottwaldovském kraji. Gottwaldov: Krajské muzeum v Gottwaldově, 1956. 

3 Kašlík, Miloš: Štíty valašských chalup. Naše Valašsko VII, 1941, č. 4, s. 170.  

 Kovářů, Věra: Roubená architektura v Roţnově a okolí. Národopisné aktuality XIII, 1976, č. 3, s. 223-224. 
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rozvíjet ţivnosti, řemesla a obchod. Stát tak vytvořil prostor pro svobodné podnikání.
4 

Zvolené téma 

je sledováno aţ po současnost.
 

 Východiskem pro zpracování tohoto tématu byly, mimo dostupnou literaturu, materiály 

týkající se obce Zašová ze Státního okresního archivu Vsetín a také kopie z pozemkové knihy k 

oběma usedlostem z archivu Katastrálního úřadu Valašské Meziříčí. Dále listiny, fotografie, 

rukopisná práce a genealogická práce z rodinných archivů nynějších majitelů obou usedlostí. 

Podnětným zdrojem se staly mapy Stabilního katastru na stránkách Moravského zemského archivu 

v Brně. Zároveň je práce s archivním materiálem doplněna současným terénním výzkumem, který 

se netýká pouze staveb, ale i samotných obyvatel usedlostí. Dokončení práce znesnadnilo 

rozhodnutí majitele č. p. 22 revidovat svůj souhlas se zveřejněním historie rodu a uvedením svého 

jména. Z tohoto důvodu není u č. p. 22 v poznámkovém aparátu ani u popisu usedlosti pouţito 

ţádné z rodových jmen a kapitola „Historie zemědělské usedlosti č. p. 22“ chybí úplně. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí. 7, Praha: VIA FACTI, 1998. 
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2. Sídelní charakteristika obce Zašová  
 

 Pro poznání stavebního vývoje zemědělských usedlostí musíme začít nejprve poznáním 

sídelní charakteristiky obce samotné. Srovnávací metoda byla pouţita pro porovnání mapových děl 

od nejstaršího z roku 1630, přes zákresy vojenského mapování a indikační skici Stabilního katastru 

aţ po mapy novodobé, vypracované ve 20. století. 

 Zašová se nachází v přechodovém pásmu mezi níţinou a pahorkatinou Moravskoslezských 

Beskyd. Území, na kterém se rozkládá, leţí většinou v nadmořské výšce 340 m. Katastr Zašové 

není rovinatý, od hřebenu Veřovických vrchů klesá z výšky 748 m n. m. spolu s tokem Zašovského 

potoka aţ k nejniţšímu bodu katastru - k soutoku tohoto potoka s řekou Bečvou. Rozloha katastru je 

dnes podle Českého statistického úřadu 2 252,6 ha, z čehoţ je zemědělské půdy 998,6 ha a 

nezemědělské 1 254,0 ha5. Zemědělská krajina je intenzivně obhospodařována, výjimkou jsou 

některé výše poloţené louky a pastviny. K 1. 1. 2013 měla Zašová 2 516 občanů.  

Starých map se zákresem zástavby Zašové existuje několik, nelze ovšem předpokládat, ţe 

zachycují první výstavbu v obci a tím i rozmístění nejstarších budov. Obec Zašová byla zaloţena uţ 

ve středověku. První usedlosti měly tedy na počátku 19. století za sebou uţ 400 let vývoje.  

Sídelní rozvoj obce můţeme odvodit nejprve podle zakreslení Zašové na historických 

mapách. Na Komenského mapě Moravy z roku 1630,
6 

 byly mezi městy Valašské Meziříčí a 

Roţnov pod Radhoštěm, na pravém břehu řeky Bečvy zakresleny pouze tři body s označením „Pagi 

innominati“ tedy nepojmenované vesnice. Podle jejich polohy směrem od Roţnova pod Radhoštěm 

jde o Zubří, Zašovou a Krhovou (viz příloha č. 4). V dalším mapovém díle, Müllerově mapě z roku 

1716,
7 

 najdeme Zašovou zapsánu plným jménem Za∫sowa a označenu symbolem „Pagi cum et fine 

Templo“ - vesnice s kostelem na kopci (viz příloha č. 5). 

Nikoli jen jako bod na mapě, ale daleko podrobněji nám ukazuje Zašovou I. vojenské 

mapování (Josefské), které vznikalo v letech 1764 - 1768.
8
  Obec byla tehdy zakreslena sice 

nepřesně, ale na mapě rozeznáme schématicky zaznačenou zástavbu, centrum obce i všechny hlavní 

orientační body. Nejhustší koncentrace objektů byla soustředěna podél středové komunikace a 

několik dalších budov leţelo v úseku mezi cestou vedoucí od Valašského Meziříčí do Roţnova pod 

Radhoštěm a řekou Bečvou. Také pasekářské osídlení poblíţ lesů na severu katastru bylo uţ 

                                                 
5 Obce v číslech. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/krajp/13-7225-07-xz, cit 12. 10. 2013. 

6 Komenský, Jan Ámos: Mapa Moravy. Claes Janszoon Visscher, 1627. Dostupná z: 

http://mapy.mzk.cz/mzk03/000/903/895/2619267599/, cit 9. 7. 2013. 

7 Müller, Johann Christoph: Mapa Moravy z roku 1716. Franz Reiser, 1790. Dostupná z: http://mapy.mzk.cz/virtualni-

vystavy/mullerova-mapa-moravy/, cit 9. 7. 2013. 

8 I. vojenské mapování – Josefské.1
st

 (2
nd

 ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, 

Vienna, Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E. Purkyně - http://www.geolab.cz, Ministerstvo ţivotního prostředí 

ČR. Dostupná z: http://www.env.cz, cit. 30. 5. 2013 
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zachyceno. V jiţní oblasti katastru byly zaznačeny dva velké rybníky, které v dalších mapových 

dílech nejsou zakresleny. Zcela jasně jsou v mapě viditelné komunikace ať jiţ mezi Roţnovem pod 

Radhoštěm a Valašským Meziříčím, nebo vedoucí podél Zašovského potoka aţ na hřeben Trojačky 

a odtud do Mořkova a Hodslavic aţ k Novému Jičínu (viz příloha č. 6). 

 Mnohem přesnější a podrobnější je zákres Zašové na mapě II. vojenského mapování 

(Františkovo) z let 1836 – 1852.
9 

Podle této mapy je moţné vysledovat i rozdělení pozemků na 

parcely dvorů a ostatní pluţinu. Zástavba obce byla zachycena mnohem detailněji, bylo 

zaznamenáno rozestavení budov v rámci dvorů i druh stavebního materiálu. Je viditelné i rozšiřující 

se pasekářské osídlení na severu, také komunikační spojení s okolními obcemi a městy i cesty mezi 

usedlostmi. Velmi pěkně je poprvé vidět koryto neregulované řeky Bečvy (viz příloha č. 7).  

Ještě přesnějším mapovým dílem bylo III. vojenské mapování (Františko – Josefské),
10  

které bylo 

vypracováno v období let 1876 – 1878. Zde byl poprvé zakreslen i výškopis. Stavby zděné jsou 

zaznačeny červeně, budovy dřevěné černě (viz příloha č. 8). 

 Uváděné historické mapy nebyly vţdy přesné, ale přesto uţ pouhým srovnáním všech těchto 

mapových děl lze konstatovat, ţe od roku 1630 do roku 1876 byl rozvoj Zašové postupný a trvalý.  

Obec Zašová měla od svého zaloţení komunikační spojení nejen se sídly své vrchnosti, s 

Roţnovem pod Radhoštěm a s Valašským Meziříčím (viz příloha č. 9). Její obyvatelé byli v kontaktu 

také s místy vzdálenějšími, jako je město Nový Jičín a obce na druhé straně Veřovických vrchů a s 

městskými trţními středisky na Hané, s Hranicemi, Lipníkem nad Bečvou
11

 apod.  

 V době, kdy vznikaly mapy II. a III. vojenského mapování, byly vypracovány také indikační 

skici Stabilního katastru pro potřeby státního aparátu Rakouského císařství. Ve dvou fázích mezi 

lety 1824 – 1830 a 1833 – 1835 vzniklo na Moravě jedinečné mapové dílo, které je vynikajícím 

pramenem pro poznání stavební tradice obce. Dostupné jsou indikační skici Zašové z let 1834 a 

1872.
12

 Pro popis sídelního rozvoje Zašové a stavebního vývoje statků č. p. 22 a č. p. 24 jsou 

výchozím podkladem. Mapy jsou detailní, velmi dobře čitelné a srozumitelné. Jednotlivé usedlosti 

mají označení domovním i parcelním číslem. Domovní číslo je napsáno černě, parcelní červeně. 

Budovy jsou barevně rozlišeny podle druhu pouţitého materiálu. Zděné budovy jsou zakresleny 

červeně, dřevěné stavby ţlutě. Vstupní strana budov je zvýrazněna silnou čarou. Dalšími barvami a 

                                                 

9 II. vojenské mapování – Františkovo. 1
st

 (2
nd

 ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military 

Archive, Vienna, Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E. Purkyně - http://www.geolab.cz, Ministerstvo ţivotního 

prostředí ČR. Dostupná z: http://www.env.cz , cit. 30. 5. 2013. 

10 III. Vojenské mapování – Františko – Josefské.1
st

 (2
nd

 ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State 

Archive/Military Archive, Vienna, Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E. Purkyně - http://www.geolab.cz 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Dostupná z: http://www.env.cz, cit. 30. 5. 2013. 

11 Štika, Jaroslav: Valaši a Valašsko, c. d., s. 170. 

12 Moravský zemský archiv v Brně; sig. MOR307118340; Indikační skici: Zašová 1834.  

Moravský zemský archiv v Brně; sig. MOR307118720; Indikační skici: Zašová 1872. 
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různými symboly jsou odlišeny druhy pozemků, najdeme zakreslení vodoteče, komunikací i 

stromořadí podél nich. V mapě z roku 1834 byla přímo do zákresu pozemků zapsána i jména jejich 

drţitelů. Podle těchto map tak můţeme určit vývojové fáze sídelního zahušťování Zašové, pouţitý 

stavební materiál, strukturu výstavby, uspořádání hospodářského dvora i pozemkového zázemí. 

 Na mapách Stabilního katastru z roku 1834 je velmi dobře zachyceno rozdělení zemědělské 

půdy v obci. Podle těchto zákresů dělení pluţiny byla Zašová zaloţena jako regulované sídlo tvaru 

řadové vsi, jejíţ hlavní osu tvořila komunikace kopírující tok Zašovského potoka. Dělení pluţiny do 

záhumenicových tratí jednotlivých usedlostí začíná na okraji terénní terasy nad řečištěm Bečvy, kde 

je terén jen lehce svaţitý. Tyto rovnoběţné pásy postupují směrem na sever po obou stranách 

Zašovského potoka aţ za střed obce. Budovy statků, ke kterým tyto záhumenicové tratě patří, neleţí 

nikdy v rozlivném řečišti potoka, ale jsou postaveny na potočních terasách nad ním. 

K dalšímu rozšíření pluţiny došlo při zakládání pasekářských usedlostí v oblasti za 

původními záhumenicovými tratěmi. Pluţina v celé této severní části je dělena nepravidelně, podle 

reliéfu terénu a také zástavba v této části katastru pasekářské kolonizaci odpovídá. Pluţina se takto 

rozšířila aţ k lesům Veřovických vrchů. Později docházelo ještě růstem počtu obyvatel k 

sekundárnímu sídelnímu zahušťování středu obce a rozlivného řečiště potoka stavbou malých 

chalupnických usedlostí.
13

 Tuto domkářskou výstavbu sociálně slabších vrstev obyvatelstva mapy 

Stabilního katastru zaznamenaly uţ v roce 1834. V roce 1872 byl proces zahušťování středu obce v 

závěrečné fázi. Zástavba Zašové v této době pokračovala výstavbou na nezastavěných pozemcích 

leţících podél hlavní cesty obcí, od jejího středu směrem na sever.  

Po 1. světové válce rozvoj průmyslu v městech poblíţ Zašové zlepšil ekonomickou situaci mnoha 

obyvatel a umoţnil jim tak výstavbu vlastního domu. Tato individuální výstavba uţ respektovala 

nové nároky na bydlení a přejímala nové půdorysné členění objektu. Nová zástavba tak pokračovala 

kolem hlavní komunikace a zabírala další území katastru. V Pamětní knize obce Zašová je 

zaznamenáno zvýšení počtu čísel popisných mezi lety 1921 aţ 1937 z původních 263 na 365 

domů.
14 

V letech 2. světové války byl sice vyhlášen zákaz jakékoli výstavby, ale brzy po jejím 

ukončení růst zástavby opět započal. Další rozšiřování zastavěných ploch v katastru Zašové 

můţeme sledovat na letecké mapě z roku 1950
15 

i na novějších mapových dílech z let 1956 a 1966 i 

na aktuálních katastrálních mapách dostupných na internetových stránkách Českého úřadu 

                                                 
13 Langer, Jiří: Sídla, stavby, bydlení. In: Nekuda, Vladimír (red.): Okres Vsetín, Roţnovsko - Valašskomezříčsko - 

Vsetínsko. Valašské Meziříčí - Brno - Vsetín: Hvězdárna Valašské Meziříčí - Muzejní a vlastivědná společnost v 

Brně - Okresní úřad Vsetín, 2002, s. 389-411. 

14 Státní okresní archiv Vsetín, MNV Zašová; inv. č. 33. Pamětní kniha obce Zašové. 

15 Kontaminovaná místa, letecká mapa z let 1950. MO ČR 2009. Dostupné z: http://kontaminace.cenia.cz,  

  cit. z 7. 2. 2014. 
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zeměměřičského a katastrálního.
16

  

 Vývojové fáze sídelního zahušťování Zašové můţeme podle tohoto rozboru rozdělit takto: 

1. fáze - středověká kolonizace, vznik usedlostí s dlouhými rovnoběţnými záhumenicemi  

 (13. - 14. století) 

2. fáze - vznik pasekářských usedlostí v severní části katastru (16. - 18. století) 

3. fáze - domkářské zahušťování (18. - 19. století) 

4. fáze - individuální výstavba (20. - 21. století) 

 Trasy nejdůleţitějších cest se v obci od dob vypracování indikačních skic částečně změnily. 

Páteřní komunikace zůstala zachována ve své trase i délce. Od svého napojení na hlavní 

komunikační spojnici Valašské Meziříčí - Roţnov pod Radhoštěm prochází dodnes celou délkou 

obce aţ k severní hranici katastru. Od této hlavní trasy obcí vycházely původně poblíţ centra 

Zašové také cesty na hranice katastru, východním směrem ke katastru obce Zubří a západním ke 

katastru obce Krhová. Další důleţitou spojnicí byla i cesta vedoucí za humny statků postavených na 

pravém břehu Zašovského potoka. Její trasa také vycházela od komunikace Valašské Meziříčí - 

Roţnov pod Radhoštěm a vedla přímo kolem kostela. V případě rozlití vod Zašovského potoka 

nahrazovala hlavní obecní komunikaci. Další cesty odpojující se od páteřní komunikace vedly 

postupně se zvedajícím se terénem k pasekářským usedlostem v severní části katastru.  

Svou důleţitost pro zdejší zemědělství měly také záhumenní polní cesty, které umoţňovaly 

propojení chalup a statků s pozemky k nim patřícím. Do dnešní doby, hlavně scelováním pozemků 

ve 20. století, většina těchto polních cest zanikla.  

Při dalším rozrůstáním zástavby Zašové byly budovány nové cesty a některé sekundární 

komunikace zanikly zcela, nebo se z nich staly chodníky pro pěší. 

 Struktura výstavby v Zašové byla v roce 1834 zakreslená jako velmi rozvolněná, nedrţící se 

ţádného schématu. Budovy nejstarších a největších usedlostí na záhumenicových tratích byly 

všechny postaveny na terénních terasách nad potokem, ale rozestavení budov je v kaţdém dvoře 

jiné. Různé jsou i vzdálenosti budov od páteřní komunikace a ne vţdy je k ní obytné stavení 

otočeno okapovou stranou. Stejně neuspořádaně jsou postaveny také všechny chalupnické usedlosti. 

Situace se opakuje i u pasekářského osídlení, kde má ovšem své opodstatnění, dané reliéfem terénu. 

Při zběţném pohledu na mapy skic Stabilního katastru všechny dvory vykazují nepravidelné formy 

a to jak hromadného dvora, kdy budovy stojí samostatně tak i dvora skupinového, kdy některé z 

nich stojí vedle sebe. Při podrobnějším pohledu nakonec najdeme i představitele forem 

pravidelných - dvory hákové a trojstranné. Jedinou usedlostí s pravidelnou formou byl svobodný 

dvůr ve středu obce, jehoţ zděné budovy byly postaveny do tvaru čtyřstranného dvora. 

                                                 
16 Topografické mapy v systému S-1962, M-34-85-C-a.1:25000. Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/,  

cit. z 15. 10. 2013. 
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 S příchodem nového konstrukčního materiálu - pálených cihel nastal při výstavbě nových 

budov příklon k pravidelným formám dvora, struktura výstavby však zůstala rozvolněná. Je patrná 

snaha stavět budovy vůči sobě rovnoběţně a v pravoúhlém směru. Mohlo se tak částečně dít v 

důsledku zaváděných právních norem. Stavěny byly dvory trojboké, kdy jsou do tvaru písmene U 

postaveny tři budovy, dále hákové kdy dvě budovy tvoří tvar písmene L i dvory dvoutraktové, kdy 

jsou dvě budovy postaveny rovnoběţně proti sobě. I přes tuto snahu zástavba většiny dvorů zůstala 

nepravidelná.
17

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Frolec, Václav - Vařeka, Josef: Lidová architektura. Bratislava: Nakladatelství technické literatury, n. p. , 

Vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1983, s. 27, 52, 57, 68, 199, 235, 236, 237. 
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3. Základní stavební konstrukce použité při výstavbě budov v 
 Zašové   
  

 Na základě analýzy indikačních skic dokáţeme zachytit v Zašové i dobu přechodu z 

výstavby roubených budov na stavby zděné.  

Největšími zděnými budovami v obci byl v roce 1834 kostel Navštívení Panny Marie a klášter 

trinitářů, tedy budovy veřejné, postavené s přispěním vrchnosti jiţ v 18. století. Ostatní zděné 

stavby souvisely s vrchnostenským podnikáním a s hospodařením vyšších sociálních vrstev obce. 

Mimo kostel a klášter bylo v Zašové pouze čtrnáct dalších zděných staveb, z toho dva mlýny v jiţní 

části katastru a svobodný statek ve středu obce. 

V tomto období byly první dvě fáze sídelního zahušťování minulostí a 3. fáze s domkářskou 

výstavbou ve středu obce uţ započala. Eduard Domluvil, ve své knize o Zašové, uvádí: „Kdo z 

rolníků nebyl v „černé“ knize zapsán, nabýval snadno od vrchnosti i dřeva stavebního, buď 

zadarmo neb za velmi malý peníz.“
18

 Pravděpodobně z tohoto důvodu po tyto tři období sídelního 

zahušťování převládalo dřevo jako základní stavební materiál a to jak na obytných tak i 

hospodářských budovách. Ve dvorech většiny usedlostí i u chalup byly sice zakresleny také stavby 

zděné, ovšem jejich minimální půdorysná plocha jim přisuzuje pouze doplňující hospodářskou 

funkci. 

 Indikační skici z roku 1872 zaznamenaly velkou změnu ve vyuţití stavebního materiálu. 

Počet usedlostí se změnil minimálně, nadále ale uţ nepřevládaly stavby roubené, naopak zděných 

staveb přibylo. V komplexu celé obce bylo zděných staveb přibliţně třikrát více neţ roubených. V 

tomto období jsou zděné stavby zachyceny nejen na největších zemědělských usedlostech, ale také 

v pasekářském osídlení a jsou zakresleny i mezi domkářskou zástavbou. Pouze dřevěné stavby má 

jen 25% usedlostí zaloţených na záhumenicových tratích. Zajímavostí je, ţe mezi ně patří i bývalé 

zašovské fojtství. Moţným vysvětlením takového rozšíření zděných objektů je postupující 

degradace stavebních konstrukcí dřevěných budov a následná potřeba výstavby budov nových. 

K těmto dvěma důvodům se mohla druhotně přidat také snaha o co nejlepší reprezentaci rodu 

výstavbou nové zděné budovy. Lesní plochy v českých zemích uţ od třicátých let 19. století 

dosahovaly historicky nejmenšího rozsahu
19

 a lesů patřících k místním usedlostem bylo v této době 

velmi málo. Zároveň dvorský dekret umoţňoval od roku 1819 pálení cihel pro vlastní potřebu.
20

 

Lidé pravděpodobně neměli dostatek stavebního dřeva potřebného k výstavbě roubených budov a 

                                                 
18 Domluvil, Eduard: Zašová, Brno: Přednášková knihovna České hospodářské společnosti pro markrabství Moravské 

v Brně, 1908, s. 107.  

19 Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska. II. vojenské mapování - Františkovo. Dostupné z: 

http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_root=2vm,  

   cit. 30. 5. 2013. 

20 Škabrada, Jiří: Lidové stavby, Architektura českého venkova, Praha: Argo, 1999, s. 103. 



 

13 

sahali proto po jiném dostupném materiálu, vyskytujícím se v okolí jejich usedlosti. Novým 

stavebním materiálem této doby se proto stala cihla, pálená v polních pecích (tzv. pálení kozla) z 

místní jílovité hlíny.
21

  

Znalost této výroby cihel mohli přinést do Zašové muţi, kteří odtud uţ dříve odcházeli za 

prací na tzv. výdělek cihlářský na Hanou a jiţní Moravu, do Polska i do Uher. Vrchnost tyto práce i 

v době roboty povolovala.
22

 Další moţností byla i výstavba zděného kostela ve středu obce, 

postaveného roku 1725. Spolu se znalostí pálení cihel převzali obyvatelé Zašové jistě i znalost 

způsobu výstavby zděného domu i jeho půdorysného členění. Vyuţití cihly ve výstavbě zaručovalo 

dostatečnou trvanlivost a pevnost zdiva a také lepší ochranu majetku před poţárem. 

Cihla byla ostatně v městském prostředí 19. století naprosto běţným stavebním materiálem a nebyla 

pro obyvatele obce věcí neznámou. V obci Hrachovec, nedaleko Zašové, fungovala uţ od roku 1829 

prosperující cihelna. Její výrobky, snad pro svou cenu, na výstavbu budov sledovaných usedlostí 

v počátku pouţity nebyly. Původní zdivo těchto objektů je vyzděno právě z cihel vyrobených a 

pálených pro vlastní potřebu majitelů objektů.
23

 O tom, ţe tato domácká výroba cihel nebyla v 

Zašové ojedinělou záleţitostí, svědčí i dochovaný název „Na Hliníku“, který nese místní restaurace, 

postavená v lokalitě, kde se dříve ve větším mnoţství jíl těţil. V kronice rodu Dobešů ze Stříteţe 

najdeme i jméno zašovského cihláře Josefa Jaroně, který roku 1870 pálil cihly na novou budovu 

stříteţského fojtství. Na jeho stavbu musel vypálit přes 130 000 kusů cihel.
24

 

 Od konce devatenáctého století se ve stavebnictví zdící systémy z různých materiálů 

prosazovaly stále více. Většina obytných budov v obci postavená do roku 1990 je právě z nich. 

Další konstrukční systém našel v Zašové uplatnění v 80. letech 20. století, kdy zde bylo postaveno 8 

panelových domů. V dnešní době vývoj stavebního materiálu postoupil tak daleko, ţe v ţádném 

případě uţ nemůţeme hovořit o jednotném konstrukčním systému výstavby budov. Dnes najdeme v 

individuální výstavbě Zašové stavby zděné, montované a také znovu oblíbené stavby roubené. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Kunz, Ludvík: Výroba a pálení cihel v Rajnochovicích, Naše Valašsko 12, 1949, č. 4, s. 150-153. 

22 Domluvil, Eduard: Zašová, c. d., s. 111.  

23 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 

24 Dobeš, František: Kronika rodu Dobešů ze Stříteţe nad Bečvou, Valašské Meziříčí: vlastním nákladem, 1941, s. 63. 
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4. Usedlosti č. p. 22 a č. p. 24  
 

Těsně před dokončením práce vzal majitel č. p. 22 zpět svůj souhlas se zveřejněním historie 

rodu a uvedením svého jména. Z tohoto důvodu není v poznámkovém aparátu pro č. p. 22 ani 

při popisu budov usedlosti pouţito ţádné z rodových jmen.  

 

 4.1 Zakreslení usedlostí v indikačních skicách Stabilního 
 katastru obce Zašová 
 
Indikační skici Stabilního katastru z roku 1834  

  Oba statky jsou zakresleny na pravé straně potoční terasy Zašovského potoka. Leţí na 

pozemcích, které vedou od vodoteče západním směrem aţ na konec katastru, na hranice s katastrem 

obcí Krhová a Hrachovec. Podle polohy a tvaru pozemků byly hranice těchto záhumenicových tratí 

vytyčeny uţ v době zakládání Zašové. Délka tratí za dvory obou statků je přibliţně 2 km, jejich šíře 

je u statku č. p. 22 asi 34 m a 58 m u statku č. p. 24.  

V celé šířce pozemku je zakreslena kolem budov zahrada a dvůr o celkové délce kolem 100 m. Dále 

jsou pole, částečně přerušované loukami. K oběma statkům náleţí pozemky v jiţní oblasti katastru, 

za cestou vedoucí od Valašského Meziříčí k Roţnovu pod Radhoštěm (viz příloha 10, 11). Celková 

plocha všech pozemků je podle této mapy u obou statků přibliţně stejně velká a to 15 ha. Bez 

plochy zahrady a dvora s budovami tvoří obdělávaná pole u obou usedlostí 55 % výměry pozemků, 

zbývající část tvoří louky. 

 Budovy ve dvorech obou statků byly postaveny jako dřevěné (pravděpodobně roubené). 

Jako zděná je v kaţdém dvoře zakreslena jediná plocha minimálního rozsahu. Podle její velikosti 

šlo nejspíše o malou hospodářskou budovu. Podle sklonu pozemku a podle místa osazení mohlo jít 

o zděný sklep ve svahu nebo o zděnou komoru pro uchovávání potravin. Zástavba v rámci dvorů je 

nepravidelná tvořená samostatnými objekty. Forma dvora je tedy u obou statků nepravidelná, 

stavěná jako dvůr hromadný.
25

 

Příjezdové cesty k oběma usedlostem vedly přímo od hlavní obecní komunikace. U č. p. 22 

se příjezdová cesta stáčela kolem dvora, naopak usedlost č. p. 24 měla dvůr napříč průjezdný. Obě 

cesty vedly za humna, kde se napojovaly na cesty podél pozemků, patřících k usedlostem ve směru 

na Krhovou. 

 

                                                 
25 Frolec, Václav - Vařeka, Josef: Lidová architektura, c. d., s. 27, 52, 57, 68, 199, 235, 236, 237. 

Doušek, Roman: Etnologický výzkum tradičního stavitelství, Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 87. 
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Stabilní katastr - indikační skici Zašová 1834 - detail dvorů a přilehlých pozemků č. p. 22 a č. p. 24  

Moravský zemský archiv v Brně; sig. MOR307118340; Indikační skici: Zašová 1834. 

 

Indikační skici Stabilního katastru z roku 1872 

 Beze změn je zakreslení tvaru záhumenicových tratí. Plocha dvora a zahrady zůstala stejná. 

Zcela změněna je zástavba dvorů, ve které můţeme podle jejího dnešního stavu určit tehdejší funkci 

budov. 

U statku č. p. 22 je zaznamenán dvůr trojboký, tvořený zděnými objekty, stavěnými do tvaru 

písmene U. Obytná budova stojí okapovou stranou podélně ve směru toku potoka. Kolmo k ní 

přiléhá hospodářský objekt s chlévy a stájemi, na který navazuje kolna a dále opět kolmo postavená 

stodola. Příjezdová cesta vede od hlavní komunikace na dvůr statku a odtud přes průjezdnou 

stodolu na pozemky za humny. Hlavní vstup do obytného domu je zakreslen na podélné okapové 

straně blíţe k potoku. 

Také na statku č. p. 24 došlo oproti stavu z roku 1834 k velkým změnám. Je postaven nový 

zděný obytný dům ve spodní části dvora i nová stodola v jeho nejvyšším bodě. Pouze stáje zůstaly 

na stejném místě jako ve starších mapách indikačních skic a byly i nadále zakresleny jako dřevěné. 

Obytný dům je postaven okapovou stranou ve směru potoka a právě na ní je zaznačen také hlavní 

vchod. Budovy dvora na sebe nenavazují. Jsou postaveny samostatně a tvoří trojstrannou formu 
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dvora s příčně průjezdnou komunikací. 

 

 

 

Stabilní katastr - indikační skici Zašová 1872 - detail dvorů a přilehlých pozemků č. p. 22 a č. p. 24  

Moravský zemský archiv v Brně; sig. MOR307118720; Indikační skici: Zašová 1872. 
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4.2 Stavební řešení budov v usedlostech č. p. 22 a 24 
 

  4.2.1 Statek č. p. 22  
 
Obytná budova 
 
 Podle vročení vytesaného do kamenného překladu dveří byla postavena roku 1866. Stavěli ji 

po velkém poţáru, který roku 1864 zcela zničil původní budovy usedlosti.
26

  

Jde o zděné přízemní stavení obdélníkového půdorysu, částečně podsklepené, kryté sedlovou 

střechou s krytinou z pálených keramických tašek. Budova je otočená okapovou stranou k hlavní 

komunikaci. Zdivo sklepa je kamenné, původní stěny budovy jsou vyzděny z cihel doma pálených a 

osazeny na kamenné podezdívce. Místnosti byly zaklenuty.
27

  

V době výstavby byla fasáda na podélné straně blíţe potoku prolomena čtyřmi okenními 

otvory a uprostřed mezi nimi byl situován hlavní vchod do objektu. Na fasádě protilehlé podélné 

strany byly dva okenní otvory a vstup ze dvora. Obě štítové stěny měly v přízemí prolomena dvě 

okna. Obvodová zeď pod štítem byla původně překrytá malou římsou zakončenou pálenou střešní 

taškou. Ve štítu byly osazeny tři malá větrací okénka soustředěná ve tvaru trojúhelníku, s jedním 

okénkem ve špici.
28

 Fasáda tvořena vápennou omítkou byla v době výstavby zdobena lizénovým 

rámem a profilovanými šambránami kolem oken. Okna byla špaletová, dvoukřídlá s okenními rámy 

osazenými samostatně. Okenní křídla byla dělena do tří tabulek, zasklených jednoduchým sklem. 

Komínový průduch je pouze jeden, ve středové zdi u kuchyně. Těleso komína bylo protaţeno nad 

střechu budovy a vyzděno ze stejných cihel jako celý objekt.  

Půdorysně je dům členěn na byt pro rodinu hospodáře a skladovací komory, někdy uţívané i 

pro ubytování zaměstnanců. Obě části byly odděleny síní, která neprochází celou šířkou budovy. 

Pro rodinu vlastníka měli vyčleněny 3 místnosti – kuchyni, do které přímo ústil hlavní vchod a dvě 

světnice. Menší z nich snad slouţila jako výměnek.
29

 Do nového domu se stěhovala rodina 

hospodáře se šesti dětmi, další dvě se narodily později. Tak velká rodina v dalších letech uţ nikdy v 

domě neţila.
30

 

Současný majitel usedlosti, vzhledem ke svému věku, nezná data, kdy došlo k prvním 

úpravám tohoto objektu. Podle stávajícího stavu budovy lze usuzovat, ţe jednou z prvních úprav 

bylo zazdění hlavního vchodu a jeho nahrazení okenním otvorem bez šambrány. Další úpravy 

vznikaly při budování nového vstupu přes hospodářskou budovu s chlévy, kdy byly původní dveře 

ze dvora zazděny a také nahrazeny okenním otvorem. 

                                                 
26 Archiv rodiny majitele. Organisace statku č. p. 22 v Zašové na Moravě, 1934. 

27 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 

28 Archiv rodiny majitele. Obraz, Kudělka, Bohumil: Statek č. 22 Zašová, 1939. 

29 Archiv rodiny majitele. Půdorys sklepa, Půdorys přízemí. 

30 Archiv rodiny majitele. Stibor, Jiří: Genealogie rodu. 
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Po roce 2000 byl celý objekt zpevněn ţelezobetonovým věncem nad přízemím, půdní 

nadezdívka byla zvýšena a původní krovy a krytina nahrazeny novým zastřešením. Štíty byly nově 

vyzděny, jejich původní výzdoba tak byla zcela zničena. 

 

ROK 1866 - REKONSTRUKCE VZHLEDU A PŮDORYSNÉHO ČLENĚNÍ 

OBYTNÉ BUDOVY 

 
POHLED NA VÝCHODNÍ STRANU BUDOVY S HLAVNÍM VSTUPEM 

 

Statek č. p. 22. Obytná budova v roce 1866. 

 Pohled na východní stranu budovy s hlavním vstupem. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 

 

POHLED NA JIŽNÍ, ŠTÍTOVOU STRANU BUDOVY 

 

 

Statek č. p. 22. Obytná budova v roce 1866. Pohled na jiţní, štítovou stranu budovy. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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PŮDORYS SKLEPA 

 

1 SCHODIŠTĚ 
2 CHODBA 
3 SKLEP 
4 SKLEP 

 

Statek č. p. 22. Obytná budova v roce 1866. Půdorys sklepa. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 

 

PŮDORYS PŘÍZEMÍ 

 

1 SÍŇ S VCHODEM ZE DVORA A VSTUPEM DO STÁJÍ 
2 SCHODIŠTĚ NA PŮDU 
3 SCHODIŠTĚ DO SKLEPA 
4 KOMORA 
5 SVĚTNICE 
6 KOMORA 
7 KOMORA 
8 KUCHYNĚ S HLAVNÍM VCHODEM 
9 SVĚTNICE 

 

Statek č. p. 22. Obytná budova v roce 1866. Půdorys přízemí. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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ROK 2013 – STÁVAJÍCÍ STAV OBYTNÉ BUDOVY 

 
POHLED Z PŘÍSTUPOVÉ CESTY 

 

 

Statek č. p. 22. Obytná budova v roce 2013. Pohled z přístupové cesty. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 

POHLED ZE DVORA 

 

 

Statek č. p. 22. Obytná budova v roce 2013. Pohled ze dvora. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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DETAIL VROČENÍ 

 

 

Statek č. p. 22. Obytná budova v roce 2013. Detail vročení. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 

PŮDORYS PŘÍZEMÍ 

 
 
 
 

                                                                                                                OBYTNÁ 
                                                                                                                                     BUDOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        NOVÝ VSTUP 

 
   

HOSPODÁŘSKÁ  
BUDOVA 

 
 
 

1 VSTUP 
2 CHODBA 
3 SCHODIŠTĚ NA PŮDU 
4 SCHODIŠTĚ DO SKLEPA 
5 POKOJ 
6 POKOJ 
7 KUCHYNĚ 
8 SKLAD 
9 SKLAD 
10 SKLAD 

Statek č. p. 22. Obytná budova v roce 2013. Půdorys přízemí. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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Stáj a chlévy 
 
 Stáj a chlévy byly umístěny v hospodářské budově kolmo navazující na budovu obytnou. Je 

to také zděná přízemní budova obdélníkového půdorysu, krytá sedlovou střechou s keramickou 

pálenou taškovou krytinou. Byla postavena po poţáru usedlosti, který vypukl v roce 1864. Střecha 

této budovy úţlabím navazuje na střechu obytného domu. Na druhé straně je objekt ukončen 

štítovou zdí, vyzděnou nad střechu a ukončenou profilovanými kamennými deskami. Na krovu 

sedlové střechy je osazen dřevěný vikýř pro ukládání úrody do podkroví. 

Obvodové zdivo bylo osazeno na kamennou podezdívku a vyzdíváno ze smíšeného 

materiálu - domácky pálenými cihlami a částečně kamenem. Budova je půdorysně rozdělena do čtyř 

místností zaklenutých plackovou klenbou. Kaţdá místnost měla ze dvora vlastní vchod s 

jednoduchým kamenným portálem a vedle vchodu prolomena malá okénka. Proti dveřím stály 

kamenné ţlaby. V jednom z těchto chlévů byl ve stěně naproti vstupu prolomen jeden zamříţovaný 

větrací otvor a pod ním v úrovni podlahy další pro odtok močůvky podél zdi objektu mimo hnojiště. 

Podlahy místností nejsou v jedné výškové rovině, směrem do svahu se úrovně podlah zvedají 

úměrně k terénu.  

Hnojiště bylo vybudováno ve dvoře naproti budově. Kolem stájí byl vydláţděn chodník z 

oblázků kladených na výšku. Toto dláţdění je dnes částečně patrné i na ploše dvora.  

V rohu mezi hospodářskou budovou a domem byla studna, počátkem 20. století vybavená trkačem 

pro rozvod vody ve stájích.
31

 

Kde byly ustájeny jednotlivé druhy hospodářských zvířat, nevíme. Vyuţití jednotlivých 

místností se nedochovalo ani v ústním podání. Víme jen, ţe v době největšího rozkvětu 

hospodářství, v období první republiky, slouţily pro ustájení 3 koní, 14 krav, 1 býka, 3 telat a 3 

prasat. Půdní prostor byl vyuţíván jako sýpka.
32

 V rámci kolektivizace vesnice byl celý objekt 

vyuţíván místním zemědělským druţstvem pro chov hospodářských zvířat.  

 V krajní místnosti si jeden z pozdějších majitelů zřídil kovárnu a pro tyto účely ji upravil 

vloţením ţelezného profilového vazníku do bočních stěn. Z další místnosti rozšířením vstupu 

vznikla garáţ. Všechny podlahy jsou vybetonovány.  Místnost nejblíţe k domu byla přebudována na 

nový domovní vstup.  V dnešní době jsou velikosti otvorů ve stěně ze dvora mnohde upraveny, 

nebo i zazděny a ve fasádě protější stěny jsou prolomena tři nepůvodní okna. 

Budova se pro chov hospodářských zvířat jiţ nepouţívá. Pro její špatný technický stav majitel 

uvaţuje o jejím zbourání. 

 

                                                 
31 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 

32  Archiv rodiny majitele. Organisace statku č. p. 22 v Zašové na Moravě, 1934. 
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ROK 1866 - REKONSTRUKCE OBJEKTU SE STÁJÍ A CHLÉVY 

 

POHLED JIŽNÍ 

 

Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 1866. Pohled jiţní. 

Vypracovala M. Bahounková, 2013. 

 

 

PŮDORYS 

      

 

Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 1866. Půdorys. 

Vypracovala M. Bahounková, 2013. 
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ROK 2013 – STÁVAJÍCÍ STAV BUDOVY SE STÁJÍ A CHLÉVY 
 

POHLEDY ZE DVORA  

 
 
 

 
 

Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 2013.  

                  Pohledy ze dvora. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 
 

 
 

                                 
 
 

Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Detail vikýře a štítové stěny. 
Foto M. Bahounková, 2013. 
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VNITŘNÍ KLENBY V NEJVĚTŠÍ MÍSTNOSTI BUDOVY 

 

 
 

Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Vnitřní klenby v největší místnosti.  

Čelní pohled. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Vnitřní klenby v největší místnosti.  

Pohledy na boční stěnu. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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POHLED Z HUMNA 

 

 
 

Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. 

 Pohled z humna. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
 
Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. 

Detail okénka, odtokového otvoru a původní střešní krytiny. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 
 

KAMENNÉ OSTĚNÍ DVEŘÍ 

 

           

Statek č. p. 22. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Detail kamenného ostění. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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Kolna 
  
 Jde o budovu s pilířovou nosnou konstrukcí, kdy byly pilíře vyzděny z průmyslově pálených 

cihel a stojí na kamenné podezdívce. Pilíře přenášejí konstrukci krovu i konstrukci dřevěné výplně 

stěn, kterou tvoří dřevěné hranoly obité zvenčí deskami. Budova je čtvercového půdorysu, krytá 

sedlovou střechou, která je tvořena tesařským krovem se stojatou stolicí a krytinou z pálené 

keramické tašky. Kolna přiléhá jednou stranou k objektu s chlévy. Zde je stěna kolny zakončena 

bedněným štítem, na druhé straně přiléhá střecha úţlabím ke střeše stodoly. Budova je do dvora 

otevřená, bez vrat. Celá přízemní plocha kolny je volná. Nad ní je patro leţící na trámech. Vzniklý 

prostor mezi stropem a krovem tak mohl být vyuţíván k uskladnění různých zemědělských 

produktů nebo stavebního dřeva. Ve straně otočené do dvora je v tomto meziprostoru vybudován 

také holubník. Objekt slouţil k uskladnění povozů a zemědělského nářadí. Kolna je spolu se 

stodolou nejvyšší budovou dvora. Jen cihelné pilíře mají spolu s kamennou podezdívkou výšku asi 

3,5 m.  

Na obraze z roku 1939 je zakreslen dvůr usedlosti s novou kolnou a stodolou (viz. příloha 17). 

Zároveň stavba této budovy ve vzpomínkách sousedů splývá s obdobím zimy v období 2. světové 

války,
33

 domnívám se proto, ţe kolna byla postavena spolu se stodolou v období od počátku roku 

1938 do léta 1939. 

ROK 2013 – STÁVAJÍCÍ STAV 

POHLED ZE DVORA 

 

Statek č. p. 22. Kolna v roce 2013. Pohled ze dvora. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
 

PŮDORYS kolny je zakreslen společně s půdorysem stodoly v části „Stodola“. 
                                                 
33  Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 
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Stodola 
 
 Střecha původní stodoly postavené po poţáru usedlosti v roce 1864 se propadla a tak musela 

být někdy v letech 1938 - 1939 rychle postavena stodola nová.
34

 Tato budova má stejnou stavební 

konstrukcí jako kolna, ale je s ní konstrukčně svázána jen částečně a je k objektu kolny situována v 

kolmém směru. Stodola je obdélníkového půdorysu, zakrytá sedlovou střechou s pálenou 

keramickou taškou. Krov stodoly tvoří tesařská vazba se stojatou stolicí, stěny dřevěná konstrukce 

obitá deskami. Dřevěné konstrukce jsou osazeny na pilířích vyzděných z průmyslově pálených cihel 

s kamennou podezdívkou a betonovým základem. Vnitřní prostor stodoly je dělen do tří částí, kdy 

prostřední měla být průjezdná vraty ze dvora a z humna. Celá tato prostřední část je kryta patrem 

tvořeným kulatinou poloţenou na vazných trámech krovu. Přes tyto trámy jsou volně loţené 

dřevěné fošny. Stejná konstrukce pater je pouţita i nad krajními částmi stodoly, kde není zapotřebí 

tak velká průjezdná výška. Kulatina je tentokrát poloţena na trámech osazených do nosných pilířů 

80 cm pod trámy vaznými. Celý tento objekt slouţil k uskladnění velkého mnoţství krmiva, také k 

mlácení obilí a zpracování zemědělských produktů. 

 

ROK 2013 – STÁVAJÍCÍ STAV STODOLY A KOLNY 
 

PŮDORYS STODOLY A KOLNY 

                              TORZO PILÍŘE PŮVODNÍ STODOLY 

 

 

 

    

1. STODOLA 
2. KOLNA 

   
 

 

 

 
 
 

         BETONOVÝ ZÁKLAD 

 
 

Statek č. p. 22. Stodola a kolna v roce 2013. 

 Půdorys. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 

                                                 
34  Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 

Archiv rodiny majitele. Obraz, Kudělka, Bohumil: Statek č. 22 Zašová, 1939. 
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POHLED Z HUMNA NA KOLNU A PŘILÉHAJÍCÍ STODOLU 

 

KOLNA   STODOLA 

 

Statek č. p. 22. Stodola a kolna v roce 2013. Pohled z humna. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 

 

TORZO PILÍŘE PŮVODNÍ STODOLY 
 

KOLNA                          STODOLA 
 

 

Statek č. p. 22. Stodola a kolna v roce 2013. Napojení stodoly a kolny. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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POHLED NA STODOLU Z HUMNA  

 

Statek č. p. 22. Stodola v roce 2013. Pohled z humna 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 

 

POHLED NA STODOLU ZE DVORA 

 

Statek č. p. 22. Stodola v roce 2013. Pohled ze dvora. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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KROV STODOLY 

 

Statek č. p. 22. Stodola v roce 2013. Pohled do střešního krovu. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 

 

NOSNÝ PILÍŘ VE STODOLE 
 

 

Statek č. p. 22. Stodola v roce 2013. Vnitřní pilíř. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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4.2.2 Statek č. p. 24  
 
Obytná budova 
 
 Podle nálezu učiněného při opravách budovy byl objekt postaven roku 1871. Pan Zdeněk 

Krůpa starší uvádí o dataci objektu: „Měli sme tam na trámě. Právě to vím, ţe to bylo. Ten jeden 

tesař, nejaký Ţitník tam vysekal: Alois Ţitník, Krhová a ten rok 1871. Měl sem aji ten trámek 

skovaný. Sem to dlůho skovával.“  V době vzniku bylo stavení vyuţíváno rodinou hospodáře se 

čtyřmi dětmi a také jeho matkou, vdovou, s kterou bydlelo ještě několik jejich potomků.
35

 

Budova je obdélníkového půdorysu a je osazena okapovou stranou k hlavní komunikaci. V době 

výstavby se jednalo o stavbu přízemní, zděnou, krytou sedlovou střechou s pálenou keramickou 

krytinou. Ze strany dvora byl ve střeše osazen nízký oblý vikýř, zvaný volské oko. Základy i sklep 

byly zděny z lomového kamene spojovaného horkým hašeným vápnem, kdy okraje stěny byly 

vyzděny kamenem, prostor mezi nimi vyloţen kameny menšími a zalit hašeným vápnem. Po 

zchladnutí vápna stěny ztuhly a nabyly velké pevnosti. Lícová stěna podezdívky je vyzděna z 

opracovaného kamene z místního lomu. Obvodové i vnitřní stěny budovy spolu s klenbami jsou z 

cihelného zdiva. Cihly byly doma pálené z materiálu těţeného přímo poblíţ dvora statku (viz mapa 

str. 16). Podle dochovaných vzpomínek se jíl na výrobu cihel kopal na pozemku leţícím mezi 

oběma sledovanými usedlostmi: „Tady pod chalupů byla obrovská jáma. Tam kopali, měli hneď 

kozla a oni z teho kozla brali přímo. Dycky jak ho dobrali, tak udělali druhý a pokračovali dál. Tady 

je to všechno z ruční cihly dělané. Proto je to takové suché. Třeba tady toţ základy nejsů. To je 

enom na hlíně. Je tady všade sucho. Ty hakle, ty velké čtverce, ty byly opracované ve Skále a 

dovezené tady. Zatým po druhej straně sa vyzdily ty sklepy zasej uţ tyma neopracovanýma a mezi 

tým sa dávaly ty zbytky teho kamení a zalívalo sa to horkým vápnem. Jak říkal staříček. Neznali 

cement, tak sa nahasilo vápno a zalévalo sa tím horkým vápnem. Jak to ztuhlo je to jak ciment. Sme 

vrtali ďůry pro vodovod a sme sa přes tu zeď nemohli dostat.“
36

  

Komínové průduchy byly vyzděny jak pro kuchyni hospodáře, tak i na výminku a vyvedeny 

komínovým cihelným zdiven nad střechu a ukončeny jednoduchou komínovou hlavicí.  

Místnosti sklepa jsou zaklenuty cihelnou klenbou a jeho podlaha je z plochého kamene 

(šled) loţeného do hlíny.  

Budova od prvopočátku byla navrhována pro bydlení rodiny hospodáře a výminek. Svědčí o 

tom půdorysné členění domu. Vstupní síň dělí spolu s komorami a schodištěm dům na dvě části. Na 

obydlí hospodáře a jeho rodiny s kuchyní, dvěma světnicemi a komorou. Dále na výměnek, tvořený 

                                                 
35 Státní okresní archiv Vsetín, Zašová:  inv. č. 408. Sčítací operáty rok 1857. 

Státní okresní archiv Vsetín, Zašová:  inv. č. 535. Sčítací operáty rok 1880. 

36 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929).  
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kuchyní s jednou světnicí a komorou. Ze síně vedly schody do sklepa a na půdu, které byly 

přístupné oběma rodinám. Také vstupní otvory komor ústily přímo do síně. Obytné místnosti měly 

trámové stropy se záklopem, na půdě krytým zásypem a loţenou cihlou. Stropní trámy nad 

světnicemi hospodáře byly vyrobeny v délce přes celou šířku budovy. Síň a kuchyně s komorami 

byly zaklenuty.  

V kuchyni byla postavena pec na pečení chleba, před kterou byla i předpecní jáma. Těleso 

pece z kuchyně přecházelo do vedlejší světnice. S tím, jak se časem zmenšovala potřeba péci 

chleba, zmenšovala se i velikost pece. Původní pec měla velikost na pečení 18 pecnů, nová na 6 

pecnů a nakonec byla vybourána docela.
37

 Ve výminku v kuchyni stála původně pec s otevřeným 

ohništěm a kuchyně byla prosvětlena pouze malými okénky osazenými ve vstupních dveřích.  

Fasáda byla na podélné straně blíţe potoku prolomena šesti okny a vstupními dveřmi. V protější 

podélné straně bylo pouze 1 okno a vstupní dveře do výminku a bytu hospodáře. Štítová zeď 

směřující do zahrady měla v přízemí dva okenní otvory a v obou štítech byla 3 malá okénka 

osazená do tvaru trojúhelníku s jedním okénkem ve špici. Štítová strana do dvora byla v přízemí 

bez oken. Okna byla špaletová, dvoukřídlá s horním obloučkem, tvořená samostatně osazenými 

okenními rámy, vzájemně propojenými kovovými pásky. Okenní křídla byla dělena do tří tabulek, 

zasklených jednoduchým sklem. Původní vstupní dveře byly dubové, zdobené, v horní třetině s 

prosklením. Dveřní křídla byla uchycena do bočních otočných sloupků – točnic. 

Venkovní omítka byla vápenná. Zdobení na fasádě směrem do zahrady a na štítových zdech tvořily 

lizénové rámy a profilované šambrány kolem oken. Na podélných zdech byly vyzděny také 

podstřešní římsy. 

Bezprostředně po výstavbě obytného domu byla k němu v pravém úhlu přizděna budova 

chléva.  

V šedesátých letech 20. století provedl další z majitelů modernizaci objektu. Po zjištění, ţe 

nedokáţe zajistit nová okna stejného tvaru, jako byla okna původní, přistoupil k přezdění okenních 

otvorů. Původní okna nahradila okna kastlová, dvoudílná a třídílná. Hlavní vstup ze zahrady byl 

zazděn uţ v roce 1957 a takto vzniklý prostor dovolil zřízení koupelny a WC, které v domě zcela 

chyběly.  Staré vstupní dveře do výminku v zimním období špatně chránily před mrazem, a proto je 

nahradilo dvoukřídlé okno. V podkroví byla pro syny hospodáře upravena světnice, prosvětlená 

kastlovým oknem. Venkovní omítka byla opravena i s ozdobnými rámy a podstřešními římsami. 

V dnešní době má budova vzhled, který dostala při opravách v 80. letech 20. století. Tehdy 

Zdeněk Krůpa mladší budoval pro svou rodinu nový byt nad obývaným přízemím. Budova je 

zvýšená o jedno patro, kaţdá z podélných stěn má různou výšku nadezdění. Fasáda na straně ze 

                                                 
37 Krůpa, Zdeněk (nar. 2. 8. 1956). 



 

34 

zahrady je vyzděná do výše dvou pater. Zdivo je v kaţdém patře prolomeno pěti okenními otvory o 

různé šířce. Osazení nových oken v patře se řídilo rozmístěním oken v přízemí. Okapová strana ze 

dvora je vyzděná nad přízemím pouze do jedné třetiny výšky patra. Dál pokračuje sedlovou 

střechou. V přízemí zůstalo rozmístění otvorů stejné. Jen uprostřed obvodové zdi přibyl vstup do 

nového bytu, z kterého vede příkré schodiště do patra. Výstavba takto příkrého schodiště byla 

vedena snahou o neporušení ţádné z původních kleneb, coţ zaručovalo zachování stability budovy. 

Patro je ze dvora prosvětleno dvěma okny malé výšky, osazenými na nízkém parapetu. Štítová 

fasáda ze severu má v patře prolomena tři okénka z hygienických zařízení a spíţe, štítová fasáda ze 

zahrady má v patře i přízemí 2 okna. V horní části štítových zdí je ještě osazeno vţdy jedno okno 

pro prosvětlení půdního prostoru. Z důvodu nestejné výšky podélných stěn má nová sedlová střecha 

na kaţdé straně jiný sklon i různou délku. Krytina střechy je plechová. Při této přestavbě byla 

výzdoba lizénami odstraněna a celý objekt byl znovu omítnut vápennou omítkou s minimálním 

přidáním cementu. Původní trámové stropy nejsou od této doby patrné. Překryl je sníţený strop z 

desek s rákosovým podbitím a s omítkou.  

V roce 1985 byl pod místnostmi výminku vykopán nový sklep pro umístění nové kotelny, 

která slouţí pro vytápění výminku a bytu v patře. 

Zdivo přízemí zůstalo téměř celé zachováno, pouze k němu přibyly úpravy z let šedesátých a 

osmdesátých 20. století. V roce 2013 přibyla ještě jedna nová koupelna, náleţející k výměnku.
38

 

V dnešní době se vyuţívají všechny obytné místnosti objektu. Výměnek, původní byt hospodáře i 

byt v patře. V bytě výměnkáře ţije nejstarší člen rodiny, ve druhém bytě majitel usedlosti s 

manţelkou a v nynější době si byt v patře opravuje jeden ze synů majitele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 

Krůpa, Zdeněk (nar. 2. 8. 1956). 
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ROK 1871 - REKONSTRUKCE VZHLEDU A PŮDORYSNÉHO ČLENĚNÍ 

OBYTNÉ BUDOVY 

 
POHLED NA VÝCHODNÍ STRANU BUDOVY S HLAVNÍM VSTUPEM 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 1871. Pohled na východní stranu s hlavním vchodem. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 

 

PŮDORYS SKLEPA 

 

1 SCHODIŠTĚ DO SKLEPA 
2 CHODBA 
3 SKLEP 
4 SKLEP SE SHOZEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 1871. Půdorys sklepa. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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PŮDORYS PŘÍZEMÍ 

 

 

1 SÍŇ SHLAVNÍM VCHODEM 
2 KOMORA 
3 SVĚTNICE 
4 SVĚTNICE 
5 KUCHYNĚ 
6 SÍŇ SE VSTUPEM ZE DVORA 
7 SCHODIŠTĚ NA PŮDU 
8 SCHODIŠTĚ DO SKLEPA 
9 KOMORA 
10 VÝMINEK – KUCHYNĚ 
11 VÝMINEK - SVĚTNICE 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 1871. Půdorys přízemí. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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PO ROCE 1957 - VZHLED OBYTNÉ BUDOVY  

POHLED NA VÝCHODNÍ STRANU BUDOVY 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova po roce 1957. Pohled na východní stranu budovy. 
Archiv rodiny Krůpů. 

 
 

POHLED NA ŠTÍTOVOU STRANU BUDOVY ZE ZAHRADY 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova po roce 1957. Pohled na štítovou stranu budovy. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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PO ROCE 1960 - VZHLED  A PŮDORYSNÉ ČLENĚNÍ OBYTNÉ BUDOVY 

POHLED ZE ZAHRADY  

 

Statek č. p. 24. Obytná budova po roce 1960. Pohled na štítovou stranu budovy. 

Archiv rodiny Krůpů. 

 

POHLED ZE ZAHRADY V ROCE 1967 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 1967. Pohled na štítovou stranu budovy. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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PŮDORYS PŘÍZEMÍ 

 

 

 

1 SÍŇ S HLAVNÍM VCHODEM 
2 BYT 1 - KUCHYNĚ 
3 BYT 1 - SVĚTNICE 
4 BYT 1 - SVĚTNICE 
5 KOUPELNA 
6 WC 
7 SCHODIŠTĚ NA PŮDU 
8 SCHODIŠTĚ DO SKLEPA 
9 VÝMINEK - KOMORA 
10 VÝMINEK – KUCHYNĚ 
11 VÝMINEK - SVĚTNICE 
12 KOMORA 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 1960. Půdorys přízemí. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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PO PŘESTAVBĚ ROKU 1985 - PŮDORYSNÉ ČLENĚNÍ OBYTNÉ BUDOVY 

 

PŮDORYS SKLEPA 

 
1 SCHODIŠTĚ DO SKLEPA 
2 CHODBA 
3 SKLEP 
4 SKLEP  
5 SCHODIŠTĚ DO KOTELNY 
6 KOTELNA 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova po přestavbě roku 1985. Půdorys sklepa. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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PŮDORYS PŘÍZEMÍ 

 
 

 

1 VSTUP 
2 CHODBA A SCHODIŠTĚ DO SKLEPA 
3 BYT 2  - KUCHYNĚ 
4 BYT 2 - POKOJ 
5 KOMORA 
6 BYT 2 - SPÍŽ 
7 BYT 1 - KUCHYNĚ 
8 KOUPELNA 
9 WC 
10 BYT 1 - POKOJ 
11 BYT 1 - POKOJ 
12 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ DO BYTU V PATŘE 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova po přestavbě roku 1985. Půdorys přízemí. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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PŮDORYS PATRA 

 

 
1 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ 
2 HALA 
3 KOUPELNA 
4 WC 
5 SPÍŽ 
6 KUCHYNĚ 
7 DĚTSKÝ POKOJ 
8 DĚTSKÝ POKOJ 
9 OBÝVACÍ POKOJ 
10 LOŽNICE 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova po přestavbě roku 1985. Půdorys patra. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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ROK 2013 – STÁVAJÍCÍ STAV OBYTNÉ BUDOVY 

 

POHLED ZE ZAHRADY  

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 2013. Pohled ze zahrady. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 
POHLED NA ŠTÍTOVOU ZEĎ 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 2013. Pohled na štítovou zeď. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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POHLED ZE DVORA 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 2013. Pohled ze dvora. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 

 

KLENBY V KUCHYNI 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 2014. Klenby v kuchyni bytu č. 1. 

Foto M. Bahounková, 2014. 
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CHODBA VE SKLEPĚ 

 
 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 2014. Původní chodba ve sklepě. 

Foto M. Bahounková, 2014. 

 

SKLEPNÍ OKÉNKO 

 
 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 2014. Okénko ve sklepě. 

Foto M. Bahounková, 2014. 

 

KLENBY NA SCHODIŠTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 2014. Klenby na schodišti. 

Foto M. Bahounková, 2014                                                      
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PŮDORYS PŘÍZEMÍ 

 
 

1 VSTUP 
2 CHODBA A SCHODIŠTĚ DO SKLEPA 
3 BYT 2  - KUCHYNĚ 
4 BYT 2 - POKOJ 
5 BYT 2 - KOUPELNA 
6 BYT 2 - SPÍŽ 
7 BYT 1 - KUCHYNĚ 
8 BYT 1 - KOUPELNA 
9 BYT 1 - WC 
10 BYT 1 - POKOJ 
11 BYT 1 - POKOJ 
12 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ DO BYTU V PATŘE 

 

Statek č. p. 24. Obytná budova v roce 2014. Úprava přízemí z poloviny roku 2013. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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Stáj a chlévy 
 
 Stáj a chlévy byly ještě v roce 1872 roubené. Dnes místo tohoto objektu stojí budova 

vyzděná z cihel. Její výstavba započala přístavbou chléva navazující svým konstrukčním systémem 

přímo na obvodové zdivo obytného stavení. V pravoúhlém směru byla ke stavení připojena stavba, 

jejíţ jediná místnost byla zaklenuta klenbami částečně leţícími na klenutém nosníku, který vycházel 

přímo z obytné budovy. Vstup byl upraven stejně jako vstupy do obytného domu. Podle typu 

zaklenutí a úpravy vstupu je moţno konstatovat, ţe tato část hospodářské budovy byla postavena v 

jiném časovém období neţ další část objektu. Pravděpodobně se tak stalo brzy po dostavbě domu a 

další dvě místnosti byly přistaveny později. Jsou totiţ zaklenuty stájovými klenbami, které se začaly 

prosazovat aţ na konci 19. století, kdy tradiční klenuté pasy mezi jednotlivými klenbami 

nahrazovaly ocelové válcované profily.
39

 Dostavbou vznikla hospodářská budova obdélníkového 

půdorysu členěná do tří místností se samostatnými vstupy. Oba mladší vstupy jsou rámovány 

jednoduchým kamenným portálem. Vedle prostředních dveří bylo do fasády prolomeno jednoduché 

okénko. Pan Zdeněk Krůpa starší vzpomíná: „Ty chlévy stavěl staříček. Jak začal jezdit a vydělávat, 

tak viděl jak uţ sa to klenulo do tých traverzí. My sme tam do rovna udělali ten škvárobeton. Máme 

tam ty hůry, všecko je tam čisté, dá sa zamést. Vzadu ten dřevěný přístřešek je novější. To stavěl 

tatínek. Protoţe jak začal kupovat hospodářské stroje, tak to nebylo kde dávat. Tam byly chlévce pro 

prasata, ale tam jim asi tři prasata ukradli. Tak tatínek z toho prvního chléva udělal pro ty prasata 

a tam postavil kolňu na nářadí a stroje.“  

Celá budova byla krytá sedlovou střechou s keramickou pálenou krytinou, navazující 

úţlabím na střechu domu, na druhé straně zakončenou zděným štítem. Vedle stěny domu byl v 

krajní místnosti později postaven samostatný komín. 

V nejstarším chlévě nechal pan Alois Krůpa pro lepší odtok močůvky vyspádovat podlahu 

litým betonem a přestěhoval do něj prasata ze zrušených dřevěných chlívků. Do čtyřicátých let 20. 

století přibyl k budově zděný přístřešek pro uskladnění nářadí s dřevěnými vraty a venkovním WC, 

také bylo zvětšeno a vybetonováno hnojiště. Po roce 1945 byla podlaha na půdě vybetonována 

škvárobetonem a nachystána tak k uskladnění úrody.  

Ke konci soukromého hospodaření budova slouţila k ustájení 10 krav, 2 býků, 2 koňů a 4 

prasat
40

 a měla zaveden rozvod vody k napájení. Celá tato hospodářská budova byla po roce 1958 

násilně převedena do uţívání státního statku a byla vyuţívána k druţstevnímu chovu skotu.
41

  

Dnes je v místnosti vedle domu vyzděno nové komínové těleso a místnost tak slouţí jako kotelna 

                                                 
39  Škabrada, Jiří: Lidové stavby Architektura českého venkova, c. d., s. 110. 

40 Archiv rodiny Krůpů. Soupis a ocenění ţivého inventáře a části mrtvého inventáře, který převzalo JZD v Zašové od 

p. Krupy Zdeňka, Zašová č. p. 24. 

41 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 



 

48 

pro větší byt v přízemí. Podlahy v jednotlivých místnostech jsou vybetonovány a do fasády jsou 

prolomena nová okna, některá starší byla zazděna. 

Po celou dobu své existence slouţí budova s malými přestávkami pro chov hospodářských zvířat. 

Dnes jsou zde ustájeni dva taţní koně chovaní pro radost majitele. 

PO ROCE 1873 - REKONSTRUKCE VZHLEDU A PŮDORYSU PŮVODNÍHO 

CHLÉVA 

 

POHLED 

 

Statek č. p. 24. Chlév po roce 1873. Pohled. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
 
 

PŮDORYS 

      

 
 
 
  1 CHLÉV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBYTNÁ         CHLÉV 

 
BUDOVA 
 

Statek č. p. 24. Chlév po roce 1873. Půdorys. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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PO ROCE 1928 - VZHLED A PŮDORYS BUDOVY SE STÁJÍ A CHLÉVY 
 

POHLED ZE DVORA 

 

   OBYTNÁ BUDOVA   STÁJ A CHLÉVY 

 

Statek č. p. 24. Budova se stájí a chlévy v roce 1928. Pohled ze dvora. 

Archiv rodiny Krůpů. 

 

PŮDORYS 

 

1 CHLÉV 
2 STÁJ 
3 CHLÉV  

  

Statek č. p. 24. Budova se stájí a chlévy v roce 1928. Půdorys. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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ROK 2013 - STÁVAJÍCÍ STAV BUDOVY SE STÁJÍ A CHLÉVY 

POHLED ZE DVORA 

 

Statek č. p. 24. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Pohled ze dvora. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 
POHLED ZE ZAHRADY 

 

 

 
 

Statek č. p. 24. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Pohled ze zahrady. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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PŮDORYS 

 
 

1 KOTELNA 
2 UMÝVÁRNA 
3 CHLÉV 
4 STÁJ 
 

Statek č. p. 24. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Půdorys. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 

 

 

STÁJOVÉ KLENBY V PŘISTAVĚNÉ ČÁSTI BUDOVY 

 
 

Statek č. p. 24. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Klenby v prostřední místnosti. 

Foto M. Bahounková, 2014. 
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KLENBY V NEJSTARŠÍ ČÁSTI BUDOVY 

 

 

 

 
 

Statek č. p. 24. Budova se stájí a chlévy v roce 2013. Pohled na klenby v nejstarší části budovy. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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Stodola 
 
 Podle vzpomínek pana Zdeňka Krůpy staršího musela být stodola postavena po poţáru 

stodoly staré: „Stodolu, to postavili ti moji staříčci 1879. Postavili zděné ty kraje, sloupy a stěny, 

aby to tak nehořelo. Ţe jim to zhořelo stavit museli, aby úrodu měli kde dávat.“ Jmenovaný staříček 

František se však narodil roku 1866 a v udávaném roce by mu bylo třináct let. Tradovaná historie 

tak nemusí odpovídat pravdě.  

Stodola je samostatný objekt obdélníkového půdorysu, krytý sedlovou střechou. Byla 

postavena na principu nosných pilířů, zděných z kamene. Půdorys budovy je sloupy rozdělen do 

pěti polí, z nichţ prostřední a obě krajní byla průjezdná vraty ze dvora i z humna. Zbývající dvě 

pole jsou vyzděny ze strany humna smíšeným zdivem z kamene a cihel a ze strany dvora stěnami 

cihelnými s větracími otvory. Roku 1928 musely být podmáčené sloupy zpevněny betonem a 

podlaha krajního, severního pole, patřícího k výminku, byla vybetonována. Tento beton se však 

vlivem podmáčení a mrazu zvedl a zkřivil. Po roce 1945 stodola svou velikostí přestala dostačovat 

potřebám hospodářství. Došlo proto k navýšení kapacity zvýšením původních stěn a pilířů stodoly o 

1,5 m zdivem z průmyslově pálených cihel. Na pilíře byla poloţena nová vazba krovu tvořená 

stojatou stolicí. Zdivo bylo omítnuto vápennou omítkou.  Stodola je nyní krytá sedlovou střechou s 

bedněnými štíty a pálenou keramickou taškou. Vnitřní prostor zůstal v prostředním poli otevřený aţ 

do stropu. Další pole jsou překryty patrem poloţeným na dřevěných trámech konstrukce stodoly a 

kulatině poloţené na vaznicích krovu.  

Stodola se po celou dobu trvání pouţívala na skladování sena a slámy a také na uloţení 

zemědělských strojů a nářadí.
42

 

ROK 1879 - REKONSTRUKCE VZHLEDU STODOLY 

POHLED ZE DVORA 

 

Statek č. p. 24. Stodola v roce 1879. Pohled ze dvora. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
 

PŮDORYS stodoly odpovídá stavu z roku 2013 

                                                 
42 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 
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ROK 2013 (STÁVAJÍCÍ STAV) 

POHLED ZE DVORA 

 

Statek č. p. 24. Stodola v roce 2013. Pohled ze dvora. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
 

POHLED Z HUMNA 

 
 

Statek č. p. 24. Stodola v roce 2013. Pohled z humna. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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POHLED NA ŠTÍT ZE ZAHRADY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Statek č. p. 24. Stodola v roce 2013. 

Pohled na štít ze zahrady. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

              

 

DETAIL TOČNIC U VRAT 

Statek č. p. 24. Stodola v roce 2013. Detail točnic u vrat. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 
 PŮDORYS 

 

  

Statek č. p. 24. Stodola v roce 2013. Půdorys. 

Vypracovala M. Bahounková, 2014. 
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VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STODOLY 

 
 

Statek č. p. 24. Stodola v roce 2013. Pohled na vnitřní nosnou konstrukci. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 

KROV STODOLY 

 
 

Statek č. p. 24. Stodola v roce 2013. Pohled na konstrukci střešního krovu. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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5. Sociální vývoj  
 

 Ţivot kaţdého člověka je neoddělitelně spojen s územím, které obývá a historickou dobou, 

kterou ţije. Tedy s hospodářskými podmínkami dané oblasti a také s historickými skutečnostmi 

dané doby.   

Sledované zemědělské usedlosti nebyly místem odděleným od ostatního světa. Jejich 

majitelé ţili se svými rodinami v obci Zašová po mnoho generací. Ţivot těchto lidí i celé usedlosti 

byl s událostmi v obci pevně spojen. Práce v zemědělství vyţadovala vţdy vzájemnou spolupráci a 

pomoc. A to nejen v rámci hospodářství, ale také mezi obyvateli obce. Zemědělské statky nejsou a 

nebyly světem samy pro sebe. Vţdy je ovlivňovalo vše, co působilo a působí na jejich okolí. Růst 

průmyslu v oblasti ovlivnil koupěschopnost obyvatel obce i okolních měst a tak zaručil odbyt 

zemědělských produktů. Nové komunikace umoţnily jednodušší spojení s okolními městy.  Nové 

moţnosti vzdělávání vyuţili jak samotní obyvatelé usedlostí, tak i mnohé generace lidí kolem nich.  

Zároveň ve sledovaném období došlo k zlomovým historickým událostem, které ovlivnily ţivoty 

lidí nejen v českých zemích, ale na celém kontinentě. Byly to události, které obyvatelé Zašové 

nemohli ovlivnit, ale které velmi poznamenaly celé generace lidí zde ţijících.  Ucelenou představu 

o ţivotě rodin hospodařících na sledovaných usedlostech v Zašové si utvoříme jen seznámením s 

historií a rozvojem obce a tím, ţe všechny tyto skutečnosti dáme do souvislosti s evropskými 

dějinami i s historií statků.  

Kapitoly „Historie Zašové před rokem 1848“ a „Historie po roce 1848“ mají pro tuto práci 

pouze doplňující funkci a jsou proto psány více heslovitě. Terénní výzkum k této kapitole byl plně 

realizován u obou usedlostí. V závěrečné fázi tohoto výzkumu respondent, majitel č. p. 22, změnil 

názor a odebral svůj souhlas s publikováním historie rodu, přestoţe uţ dříve poskytl pro výzkum 

genealogii rodu a rukopisnou práci „Organisace statku č. p. 22 v Zašové na Moravě“ z roku 1934. 

Vzhledem k tomuto nesouhlasu, práce zahrnuje pouze sociální vývoj usedlosti č. p. 24.  Pokud je 

v textu zmíněna usedlost č. p. 22, je pouţito označení číslem popisným nebo pouze označení 

„soused, sousedi“.  
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5.1 Historie Zašové před rokem 1848 
 
 První bezpečná zmínka o Zašové pochází z roku 1370 a to v listině o prodeji zašovského 

fojtství. Obec je pravděpodobně o několik desetiletí starší a její zaloţení spadá do počátku 14. 

století a souvisí patrně s osídlováním údolí Roţnovské Bečvy a tedy se zakládáním nových osad na 

úbočí kopců nad tímto tokem. Zašová spadala nejprve pod správu roţnovského panství, po sloučení 

roţnovského panství s panstvím meziříčským pod správu panství meziříčského. 

 Uţ od 16. století byla majitelem domů a půdy vrchnost a také jí patřilo hospodářské 

příslušenství. Rolníci nebyli vlastníky domů a pozemků, byli pouze jejich uţivateli a za drţení 

statků a chalup platili vrchnosti. Statky čili grunty málokdy přecházely z otce na syna, aby statek 

zůstal v rodině po tři, aţ čtyři generace bylo velkou vzácností.  

 Roku 1516 bylo v Zašové 23 usedlých a dědičný fojt.   

V době třicetileté války (1618 - 1648) byly některé grunty opuštěny a pustly, některé byly 

vypáleny a musely být znovu osazeny novými obyvateli. Podle nových gruntovních knih Zašové, 

zaloţených roku 1627, bylo v té době v obci - fojtství, 1 svobodný statek, 26 gruntů, 2 mlýny, 1 

ţivnost a 14 chalupníků. Mimo statky byly v Zašové také chalupy, kde si obyvatelé přivydělávali v 

zimě tkaním a v létě chodili na ţně nejvíce na Hanou nebo dělat cihly dál na Moravu, ale i do 

Polska a Uher.  

Rod Ţerotínů roku 1714 poloţil v obci základy nového barokního kostela. Ten byl dostavěn 

roku 1725 a o tři roky později k němu přibyl ještě klášter. V roce 1755 bylo v Zašové 31 sedláků, 

1mlynář, švec, krejčí, tkadlec cihlář, obecní kovář a obecní pastýř. 33 usedlíků bylo zařazeno mezi 

domkáře a chalupníky. Mimo to zde byl panský mlýn. Pro potřeby výstavby kostela a kláštera byl 

před rokem 1725 otevřen lom na pískovec. 

Od roku 1783 poddaní jiţ nepodléhali vrchnosti, ale státu. Roku 1812 je vyhlášena rovnost 

občanů před zákonem. V roce 1836 na choleru umírá v Zašové 52 lidí.
43

 Správu obce tehdy 

vykonával purkmistr a 8 radních. Byli voleni všemi osadníky a schvalováni vrchností. Druhou 

hlavou obce byl fojt, který v tomto období především zastupoval vrchnost. Řídil povinnou robotu a 

pro vrchnost vybíral nájemné za uţívání usedlostí.
44

 

 

  

                                                 
43 Šigut, František: Poutní místo Zašová. Valašské Meziříčí: Valašská knihtiskárna, 1942, s. 25. 

44 Domluvil, Eduard: Zašová. Brno, Přednášková knihovna České hospodářské společnosti pro markrabství Moravské 

v Brně, 1908, s. 83.  

Baletka, Tomáš: Zašová, In: Nekuda, Vladimír (red.):Okres Vsetín, Roţnovsko - Valašskomezříčsko - Vsetínsko. 

Valašské Meziříčí - Brno - Vsetín: Hvězdárna Valašské Meziříčí - Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Okresní 

úřad Vsetín, 2002, s. 915-918. 
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5.2 Historie od roku 1848 
 
 

  V roce1848 leţela Zašová na území Rakouského císařství, pod které patřily Země Koruny 

české. V tomto roce byla zrušena robota a schválen zákon o zrušení veškerého poddanství. Byl také 

zrušen feudální systém a patrimoniální zřízení.  

Bezplatně byly zrušeny robotní a všechny poddanské povinnosti nemajetných - podruhů a domkářů 

s velikostí polí do 3 měřic (1 měřice = 2 000m
2 
= 20 arů). 

Vlastníci pozemků půdu, na které dříve robotovali, získali do svobodného drţení za 1 třetinu 

odhadní ceny, druhou třetinu za ně zaplatil dosavadnímu majiteli stát. Poslední třetiny ceny 

pozemku se musel původní vlastník vzdát s odůvodněním, ţe jiţ pro něj pominuly povinnosti k 

poddaným. Sedláci náhradu za půdu neplatili jednorázově, ale dlouhodobě ve splátkách.
45

 

Podle nové ústavy začal správu Zašové vykonávat volený obecní výbor, který ze svého středu volil 

představenstvo obce. Obec Zašová uţ nespadala pod správu panství, ale náleţela k obvodu 

Okresního hejtmanství Valašské Meziříčí a v oblasti soudní správy do obvodu Okresního soudu 

Valašské Meziříčí. 

Roku 1850 měla Zašová 1336 obyvatel.
46

 Vznikly textilní dílny v Roţnově a Meziříčí. O pět let 

později byly zaloţeny v Meziříčí Reichovy sklárny.  

Roku 1859 prohrálo Rakousko taţení do Lombardie a další válku Prusko - Rakouskou prohrálo 

roku 1866. Tehdejší válečné události se oblasti kolem Valašského Meziříčí dotkly jen transporty 

potravin, dobytka, vojska a výzbroje. Největším problémem byla cholera, která byla součástí 

celosvětové pandemie a na Valašsku si vyţádala stovky obětí. 

Roku 1868 je v Novém Jičíně zaloţena první kloboučnická firma, ke které přibyly později i dvě 

další. Roku 1889 začíná v Roţnově pracovat největší textilní podnik - Brillova továrna. 

Ke konci 19. století se začíná Valašské Meziříčí vzmáhat jako jedno z center vzdělanosti. Bylo zde 

zaloţeno třetí české gymnázium na Moravě a Odborná škola pro zpracování dřeva. Školy se 

rozrostly ještě začátkem 20. století o Dívčí akademii, první reformní gymnázium v Rakousku.  

Roku 1907 bylo zavedeno všeobecné volební právo pro muţe. 

 Díky rozvoji domácího průmyslu se obyvatelé Zašové mimo práce v zemědělství ţivili stále více i 

prací domáckou a to vyšíváním, pletením, malováním talířů, vázáním koberců a pletením 

rákosových sedadel pro továrny nábytku. Také nacházeli zaměstnání i mimo obec v krásenských 

sklárnách u Meziříčí, nebo v textilních dílnách a továrnách v Roţnově a Meziříčí. Práce byla také v 

továrnách v Novém Jičíně. 

Od roku 1860 začaly v obci působit i spolky a politické strany. V roce 1889, přibyla pro rozvoj obce 

                                                 
45 Hora - Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí, 7, c. d. 

46 Státní okresní archiv Vsetín, ev. č. 419. Mikušová, Ludmila: Archiv obce Zašová 1425 - 1945 (1946), 1997. 
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velmi důleţitá pobočka pošty a v roce 1891 ţelezniční stanice na trase Meziříčí – Roţnov. O čtyři 

roky později byla postavena nová zděná budova obecné školy a v budovách zrušeného kláštera byl 

od roku 1910 zřízen sirotčinec, ke kterému o rok později přibyla i soukromá dívčí škola. 

Roku 1897 se Zemský sněm usnesl zřídit Hospodářskou školu pro celé Valašsko se sídlem v 

Roţnově pod Radhoštěm. 

Od roku 1898 do roku 1908 fungovala v Zašové i manufaktura na výrobu koberců a gobelínů. 

Četnická stanice byla v Zašové od roku 1906 a v roce 1912 byl v Zašové zaloţen peněţní ústav. 

Koncem července 1914 vyhlásilo Rakousko - Uhersko válku Srbsku a začala 1. světová válka. Na 

konci této války 28. října 1918 byl vyhlášen vznik Republiky Československé. Zároveň přišla i 

pandemie španělské chřipky, která za sebou zanechala do roku 1920 miliony obětí. 

První obecní volby v Zašové se konaly 15. 6. 1919 a poprvé volili všichni občané starší 21 let obou 

pohlaví. Další rok proběhly volby do nového Národního Shromáţdění republiky Československé a 

do Poslanecké sněmovny.  

Roku 1920 byl v Roţnově pod Radhoštěm zaloţen Zemský výzkumný podnik travinářský, který 

začal zadávat práci i do zemědělských usedlostí. 

Při sčítání lidu roku1921 bylo o Zašové zjišťováno více údajů, které pro zajímavost uvádím: 

Počet přítomných obyvatel: 1 775   

svobodných: 1099, ţenatých: 543, ovdovělých: 130, rozvedených: 3, dětí nad 6 let: 245   

Státní příslušnost: Čs. republika: 1767 osob 

   Polsko: 5 osob 

   Rakousko: 2 osoby 

   Itálie:  1 osoba 

Náboţenství:  1 732 římsko katolická 

   40 českobratrská evangelická 

   1 evangelicko augsburská 

   2 bez vyznání 

Národnost:  česká  1 771 osob 

   německá 3 osoby 

   ruská  1 osoba 
47

 

Obyvatelé Zašové se ţivili zemědělstvím nebo v různých ţivnostech a továrnách. Muţi i ţeny za 

prací dojíţděli nebo docházeli pěšky. Hlavně do Roţnova, Valašského Meziříčí a Nového Jičína. 

Ţeny si také vydělávaly podomáckou prací, například vyplétáním rámů ţidlí pro továrny nábytku, 

nebo stříháním králičích a zaječích kůţí pro kloboučnické závody. Muţi pracovali také jako lesní 

                                                 
47 Státní okresní archiv Vsetín, MNV Zašová, inv. č. 33. Pamětní kniha obce Zašové. 
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dělníci, v zimě si mohli přivydělat sekáním ledu na rybnících. Chalupníci a bezzemci si také 

pronajímali na jeden rok od obce nebo největšího sedláka, formou draţby, pozemky na kterých pro 

sebe pěstovali obţivu. U majitelů lesa měli moţnost vyměnit svou práci na lesních cestách a při 

výsadbě stromků za kus lesa, kde mohli chodit pro trávu, hrabanku, nebo otop. 

Rozšířily se moţnosti vzdělávání. Roku 1921 byla v Zašové zřízena lidová škola hospodářská pro 

rolnický dorost a o rok později i pro učně Ţivnostenská škola pokračovací. Byla zaloţena také 

obecní knihovna. 

Toho roku v měsíci červenci a srpnu uhodilo veliké sucho s nesnesitelnými vedry. Bečva i potoky 

skoro vyschly a voda v studních téměř nebyla. Mnoho ovoce ze stromů opadlo, zahrady, louky a 

pastviny byly od slunce spálené. Následkem sucha bylo málo sena, avšak úroda obilí a brambor 

byla uspokojivá. 

V letech 1923 a 1924 byla vzhůru obcí vystavěna silnice i s novým betonovým mostem.  

Dne 3. srpna 1925 bylo Valašsko postiţeno velikou povodní. Obě Bečvy se po dvoudenním silném 

dešti vylily z břehů, strhaly mosty, lávky a odplavily z polí kolem Bečvy i posečené a v mandelích 

sloţené obilí. 

Roku 1924 byly v Zašové tyto podniky a ţivnosti: kamenolom, 2 pily, 2 mlýny, 3 hostince, bednář, 

cukrář, holič, 3 kameníci, kolář, 3 kováři, 6 krejčích, 2 malíři, 2 obchody s dobytkem, obchod se 

dřevem, obručemi, oděvy a 4 obchody se smíšeným zboţím, 5 obuvníků, 2 pekaři, pokrývač, 

provazník, 2 řezníci, 5 stolařů, sedlář a tesař. 

První radiová přijímací stanice v Zašové byla zřízena v srpnu 1925 a o tři roky později zahájil 

provoz biograf.  

Rok 1929 nezačal dobře. Zima trvala od prosince roku 1928 aţ do začátku dubna 1929. Zamrzly 

studny, pomrzla úroda schovaná ve sklepích. Mrazem byly zničeny ovocné stromy i ořechy. Všude 

byl nedostatek otopu. V březnu vypukla epidemie spály mezi dětmi. Dvacet čtyři školních dětí bylo 

odvezeno do nemocnice. 

Dne 13. května odpoledne se strhla nad Zašovou prudká bouře s průtrţí mračen a krupobitím. Náhlý 

příval vody strhl a odplavil všechny lávky v dědině a silniční most v dolním konci obce. Povodní 

bylo postiţeno 90 rodin. 

V roce 1930 v Zašové začali s pracemi na obecní komunikaci. Silnice přes celou obec byla 

vyštěrkovaná a zválcovaná, začalo se také s regulací potoka a byla uskutečněna elektrifikace obce.  

Moţnosti vzdělávání mimo obec vyuţívalo stále více lidí a ţivnosti v Zašové stále přibývaly. Roku 

1936 zde byly ţivnosti: 9 obchodů, 2 obchody s dobytkem, 5 hostinců, 4 trafiky, 1 sklad rakví, 3 

hokynářství, 3 pekařství, 1 cukrářství, 1 mlynářství, 2 řeznictví a uzenářství, 7 obuvnictví, 1 výroba 

a prodej valašských kocůrů (papučí), 3 krejčovství, 3 dámské krejčovství, 2 holičství, 2 
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zahradnictví, 1 proutkařství, 1 stavitel, 2 kamenictví, 1 pokrývač, 1 provazník, 2 malíři a natěrači, 1 

zámečník, 1 klempíř, 4 kováři 5 stolařů, 2 koláři, 2 bednáři a 2 pily. 

Roku 1937 bylo v obci uţ 365 domovních čísel. 

Roku 1938 byla vyhlášena Mnichovská dohoda a březnu příštího roku byl vyhlášen Protektorát 

Čechy a Morava. Hospodářství zbytku Československa přešlo pod německou kontrolu.  

Začala 2. světová válka. 

Došlo k znehodnocení české koruny. Říšská marka se měnila k české koruně v poměru 1 : 10. 

Pro zemědělce byly stanoveny povinné plochy osevů a povinné dodávky ţivočišné a rostlinné 

produkce za pevné výkupní ceny. Sami si mohli ponechat jen povolené mnoţství těchto produktů.  

Všechny zbraně, které lidé vlastnili, museli odevzdat úřadům. Neuposlechnutí se trestalo i smrtí.  

Velmi rychle byly rozpuštěny všechny spolky a organizace. 

Ze Zašové byli v roce 1938 ve věznici gestapa ve Valašském Meziříčí po dobu 6 týdnů uvězněni, 

jako rukojmí, 2 členové Sokola. 

Zašová dostala příkaz okamţitě zničit památníky legionářů a T. G. Masaryka. Legionářský pomník 

byl rozebrán a uschován. Z pomníku prvního prezidenta byla uschována alespoň bysta. Na počátku 

války byla vystavěna z Valašského Meziříčí do Roţnova hlavní silnice, která byla vyměřena ještě 

před započetím války. 

Uţ roku 1939 byl zaveden přídělový systém. Nejprve jen na potraviny, později na obuv, textil, 

mýdlo apod. Pamětní kniha obce udává ţe, zásobování obce bylo celkem pravidelné, v mnoţství 

velmi nedostatečném. 

Roku 1941 byl, pro své členství v komunistické straně, zatčen oblíbený člen obecního zastupitelstva 

Pavel Pivka. Zemřel v koncentračním táboře. 

Ze Zašové byly roku 1942 odvezeny z kostela tři zvony a pouţity pro vojenské účely.  

Od roku 1942 trval všeobecný zákaz všech staveb. Nesměly se dokončit ani stavby rozestavěné. 

Po celou dobu války byla v Zašové bytová krize, počet obyvatel totiţ stoupl na 2 500 osob. V obci 

nebyla místnost, která by nebyla vyuţita. 

Po atentátu na R. Heydricha byla Zašová ve dvě hodiny ráno 2. 6. 1942 obstoupena německým 

vojskem a gestapem. Pod trestem smrti nesměl nikdo opustit dům, kde byl hlášen. Ve tři hodiny 

ráno začaly domovní prohlídky, při kterých Němci hledali osoby podezřelé a policejně nepřihlášené. 

Nikdo tento den nebyl zatčen. Zašová byla v kraji první obcí, kde taková noční prohlídka proběhla. 

Během války bylo více kontrol a prohlídek, které týkaly uţ jen kontrol moţných machinací a 

utajování zásob. Někteří občané Zašové byli posláni na nucené práce do Německa. 

6. května 1945 byla Zašová osvobozena. Během války byli z obyvatel Zašové popraveni 2 lidé, v 

koncentračních táborech zahynulo 7 lidí. Při totálním nasazení v Německu zahynulo 5 lidí.  
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Po ukončení 2. světové války Československo přišlo přičiněním SSSR o oblast Zakarpatské 

Ukrajiny, jinak bylo obnoveno ve svých hranicích. Uţ v roce 1945 na jeho území došlo ke 

znárodnění bank, pojišťoven a 2/3 průmyslu. Území Československa opustili téměř všichni 

obyvatelé německé národnosti. 

Okamţitě po osvobození Zašové v roce 1945 byl ustanoven revoluční národní výbor. Později byl 

zrušen a došlo k volbě a ustanovení obecní rady a jejich členů. 

Byly obnoveny některé spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Místní druţina katolických zemědělců 

(byla zrušena v roce 1947), Tělovýchovná jednota Sokol a Orel. 

V roce 1947 byla v Zašové otevřena pobočka Městské hudební školy Valašské Meziříčí. Vznikl i 

akční výbor Národní fronty, který sdruţoval tyto organizace: Svazarm, Socialistický svaz mládeţe, 

Československý svaz červeného kříţe, Svaz chovatelů drobného zvířectva a Svaz protifašistických 

bojovníků. 

Rok 1948 znamenal převzetí vlády komunisty, kteří nastolili diktaturu. Byly zrušeny všechny 

soukromé podniky. 

Přídělový systém nebyl po konci války zrušen a stále trval systém povinných dodávek 

zemědělských výrobků. Kaţdé zemědělské hospodářství muselo podle vládního nařízení z roku 

1949 uzavřít smlouvu o dodávce. Ta byla závazná a její výši určoval místní národní výbor podle 

směrnic ministerstva výţivy a ministerstva výkupu. Toto nařízení přesně nestanovalo tresty za 

neplnění dodávek. Proto je o tři roky později nahradil nepoměrně přísnější zákon č. 56/1952 Sb., o 

dodávkových povinnostech a výkupu zemědělských výrobků. Zákon přesně stanovoval kontingenty 

pro jednotlivé kategorie zemědělských hospodářství, přičemţ silně znevýhodňoval „vesnické 

boháče“. Bral v úvahu pouze výměru půdy, ale vůbec nezohledňoval rozdílné podmínky JZD a 

sedláků. Předepsané dodávky se kaţdým rokem neúměrně zvyšovaly a čím dál více přesahovaly 

moţnosti většiny rolníků, kteří je tak mohli splnit jen na úkor vlastní spotřeby nebo výkrmu 

hospodářského zvířectva. Následkem toho dramaticky rostl počet rolníků, kteří odmítali rozpisy 

dodávek podepsat. S tím ovšem narůstal i počet prohlídek stavení, při nichţ se leckdy zabavovalo i 

obilí určené k setí či dokonce samozásobitelské dávky. Byla provedena násilná kolektivizace 

zemědělství. Proti sedlácká administrativní opatření, která směřovala k podstatnému zmenšení 

soukromého vlastnictví půdy, měla několik aspektů. Nejen ţe připravila sedláky o majetek, ale 

zároveň omezila, aţ znemoţnila plnění dodávkových úkolů, a tím připravila vhodnou základnu pro 

další perzekuci 
48

 

                                                 
48  Rokosová, Šárka.: Administrativní opatření – jedna z forem perzekuce sedláků komunistickým reţimem. In: 

Securitas Imperii 10. Sborník k problematice vztahů čs. komunistického reţimu k „vnitřnímu nepříteli“ Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2001.                                                                              

Dostupné z: policie.cz/soubor/sbornik-securitas-imperii-securitas-imperii-10-pdf.aspx, cit. 15. 3. 3013 



 

64 

V roce 1950 měla Zašová 2071 obyvatel a 414 domů.
49

 

Padesátá léta 20. století znamenala konec všech ţivností.  

Roku 1951 vzniklo v Zašové menšinové Jednotné zemědělské druţstvo a Státní statek. Většinové 

JZD vzniklo roku 1958. Kdy pod pohrůţkou výměny obhospodařované půdy za méně kvalitní nebo 

převedení majetku pod správu státních statků většina zemědělců přihlášku podepsala. JZD „Pokrok“ 

se sídlem v Zašové obhospodařovalo pozemky z katastru Veselé, Stříteţe, Vidče a Zubří. 

Přestoţe byly zavedeny 5 leté hospodářské plány, situace se nelepšila. V roce 1953 proto vláda 

rozhodla o měnové reformě, která měla zamezit mimo jiné zvýšené spotřebě po zrušení přídělového 

systému. Hotovosti občanů byly vyměněny v poměru 5:1 jen do částky 300 Kčs na osobu, zbytek v 

poměru 50:1. Vklady občanů, kteří nikoho nezaměstnávali, se přepočítávaly odstupňovaně, částky 

nad 50 tisíc v poměru 30:1, ţivotní pojistky v poměru 50:1.
50

  

V roce 1958 jsou pod Národním výborem zřízeny provozovny - elektroopravna, elektroúdrţba, 

pánské a dámské krejčovství, kamenictví, stavební četa, malířství a natěračství, čalounictví, 

prádelna, stolařství a sklenářství.  

Od roku1960 Zašová náleţí k Okresu Vsetín a pod Okresní soud Vsetín 

Od roku 1962 do roku 1968 započala reforma hospodářství. 

21. srpna 1968 intervence vojsk pěti států Varšavské smlouvy. 

V 70. let byla pro utuţení poměrů nastolena „normalizace“.  

Nová budova školy je otevřena roku 1963.  

Protoţe je zapotřebí více sluţeb pro občany Obecní výbor Zašová zřizuje roku 1970 drobné 

provozovny, které zabezpečovaly zámečnictví, instalatérství, háčkování, výrobu upomínkových 

předmětů, prádelnu, prodej stavebnin a stolařství. 

Po roce 1980 jsou vystavěny objekty občanské vybavenosti: mateřská škola, obecní úřad, kino s 

tělocvičnou a zdravotní středisko.  

V roce 1980 měla Zašová 2084 obyvatel a 500 domů. 

V bývalé budově školy je zřízen dětský domov. 

Důleţitým krokem pro spokojenost obyvatel bylo i vybudování vodovodu, kanalizace a čističky 

odpadních vod a přívod plynu.  

V roce 1985 byla k obci Zašová připojena sousední obec Veselá. 

Z podniků pracovala v obci jen provozovna výrobního druţstva Lipta. Obyvatelé jezdili za prací 

většinou do Gumáren Zubří, podniku Loana v Roţnově pod Radhoštěm, také do Tesly v Roţnově 

pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí a do podniku Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí. 

                                                 
49   Státní okresní archiv Vsetín, MNV Zašová, inv. č. 33. Pamětní kniha obce Zašové. 

50   Tuček, Miroslav: Měnová reforma 1953 a některé širší souvislosti, 20. 6. 2003. Dostupné z:                                 

    http: //www.revuepolitika.cz/clanky/823/menova-reforma-1953-a-nektere-sirsi-souvislosti, cit. 15. 3. 2014. 
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Na konci roku 1989 došlo k událostem, které vedly k pádu komunistického reţimu a návratu k 

demokracii a trţnímu hospodářství. 

Od roku 1990 je v jiţní části obce vyčleněna průmyslová zóna Luhy, kde je postaveno několik 

menších podniků. Přesto větší část obyvatelstva dojíţdí za prací převáţně do nejbliţších měst - 

Valašského Meziříčí a Roţnova pod Radhoštěm.  

Po roce 1990 byly v Zašové vybudovány - telefonní síť, plynovod, kabelová televize a rozšířena  

řada sportovních areálů.
51

 JZD „Pokrok“ Zašová zaniklo. Část se transformovala do firmy Valašské 

ZOD, druţstvo. 

Ani v této době se obci nevyhly povodně, roku 1997 byla velká část obce zasaţena velkou vodou a 

o dvanáct let později se obcí prohnala blesková povodeň.  

Výstavba obecní vybavenosti pokračovala v roce 2003 tělocvičnou a budovou „Orlovny“, které 

byly postaveny v blízkosti školy.  

V roce 2010 byla ve spodní části obce firmou spuštěna fotovoltaická elektrárna.  

Roku 2013 je vystavěno ve středu obce kulturní a informační středisko, kde jsou místnosti veřejné 

knihovny a divadelní sál. V obci působí dvě umělecké školy a aktivně pracuje řada spolků a 

organizací - fotbalisté, tenisté, házenkáři, motocross klub, horolezecký klub. Dále velmi aktivní a 

potřebný - Sbor dobrovolných hasičů, obyvatelé se také zapojují do činnosti kynologického klubu, 

Českého svazu chovatelů, Mysliveckého sdruţení a Českého rybářského svazu.
52

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Státní okresní archiv Vsetín, ev. č. 420. Mikušová, Ludmila: Místní národní výbor Zašová (1912) 1945-1990 (1991) 

Baletka, Tomáš: Zašová, c. d., s. 915-918. 

52 Zašová. Historie obce. Dostupné z: http://www.zasova.cz/historie/, cit. 17. 2. 2014. 
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5.2.1  Historie zemědělské usedlosti č. p. 24  
 
  V rodině majitelů tohoto hospodářství se traduje, ţe rod Krůpů ţije v Zašové uţ 300 let. 

Nevíme jistě, jestli jde skutečně o tři sta let, známe ovšem zápis na indikačních skicách Stabilního 

katastru z roku 1834. Do nich byl před 180 lety zapsán jako majitel usedlosti č. p. 24 Josef Krupa. 

 

Stabilní katastr - indikační skici Zašová 1834 - detail zápisu jména majitele č. p. 24. 

Moravský zemský archiv v Brně; sig. MOR307118340; Indikační skici: Zašová 1834. 

 

Byl poddaným meziříčského panství a vlastnil, jak se podle lokalizace v zástavbě obce domnívám, 

jednu z nejstarších usedlostí v Zašové. Víme o něm, ţe se oţenil roku 1831 a jeho ţeně Barboře se 

narodilo devět dětí: 

Michal  * 30. 9. 1833 

František  

Anna  

Veronika * 1835 

Josef  * 1837 

Kateřina * 1839 

Alţběta * 1840 

Markéta * 1842 

Barbora * 1845 

Celá rodina bydlela tehdy v roubené chalupě, kde podle zvyklosti, jako rodina hospodáře, uţívala 

velkou jizbu. Roku 1848 došlo k zrušení poddanství a statek byl za peněţitou úhradu vyvázán z 
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poddanských povinností.
53

 

Josef Krupa zemřel poměrně brzy. Ţádný z jeho synů dosud nebyl plnoletý. Proto bylo právo 

vlastnické v prosinci roku 1853 převedeno na dosud nezletilého Michala Krupu. Ten se o rok 

později oţenil.
54

 A tak jeho matka uvolnila mladé rodině velkou jizbu a odstěhovala se spolu se šesti 

dětmi do jiné místnosti na statku. Neţili s ní jen její potomci, přibyl i vnuk. Veronice se roku 1857 

narodil nemanţelský syn Jan. Tři dcery se později vdaly a postupně odešly i s bratrem ze statku. Jen 

Markéta zůstala doma a pracovala zde jako nádenice více neţ 20 let.
55

 

Manţelka Michala Krupy se jmenovala také Barbora a celou usedlost spolu s manţelem vlastnila. 

Měli spolu pět dětí: 

Ferdinand  

Julie  * 28. 12. 1861 

Alois  * 27. 10. 1864 

František * 2. 10. 1866 

Emilie  * 1. 3. 1867 

Alois se vyučil krejčím a František kovářem.
56

 

V období, kdy usedlost patřila Michalovi, a Barboře Krupovým došlo ke dvěma nepříjemným 

událostem. Stará roubená chalupa byla v tak dezolátním stavu, ţe stropní trámy musely být 

podpírány sloupky, aby nespadly a stará roubená stodola někdy v té době vyhořela. Michal Krupa 

musel proto začít stavět nový obytný dům a později snad i stodolu.
57

 Tentokrát to uţ nebyly stavby 

roubené. Dům byl postaven celý zděný a stodola měla vyzděny nosné pilíře a některé stěny.  

Podle vzpomínek rodiny nejstarší syn Ferdinand zemřel.
58

 Snad proto roku 1889 přešel 

statek, na nejmladšího syna Michala a Barbory Krupových, na Františka Krůpu z jedné poloviny a 

jeho ţenu Barboru Bártek, provdanou Krůpa, z druhé poloviny.  

Rodiče ţenicha odstoupili oběma snoubencům svůj grunt a byla jim potvrzena doţivotní výměna. 

Zároveň novomanţelé sepsali mezi sebou dědičnou smlouvu a nevěsta přinesla do domu věno.
59

 

Podle slibu daného matce nevěsty se František ujal hospodaření nejprve na statku své tchýně v 

Křivém u Valašského Meziříčí. A to na dobu pěti let. Po jejím uplynutí byl matkou nevěsty vyplacen 

a vracel se domů nejen s rozrůstající se rodinou, ale i s párem koní a dobytkem.
60

 

                                                 
53 Státní okresní archiv Vsetín, Archiv obce Zašová, inv. č. 138, signatura VII/5, karton 7. Výkaz. Umazali kaţdý osedlý 

obce Zašová. 

54 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, kopie z pozemkové knihy. Vklad. 

55 Státní okresní archiv Vsetín,  inv. č.. 408. Sčítací operáty rok 1857. 

Archiv rodiny Krůpů. C. K. Okresní soude! ve Val. Meziříčí, výmaz břemen. 22. 2. 1873. 

56 Státní okresní archiv Vsetín,  inv. č.. 535. Sčítací operáty rok 1880. 

57 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 

58 Krůpa, Zdeněk Krůpa, Zdeněk (nar. 2. 8. 1956). 

59 Archiv rodiny Krůpů. Notářský spis. Dodatek k svatební, odstupní a dědičné smlouvě. 22. 9. 1889. 

60 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 
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Po dobu kdy hospodařil František na statku v Křivém, musel asi usedlost v Zašové vést jeho otec 

Michal nebo některý bratr. V tomto období na statku ţila v bytě hospodáře jeho sestra Julie s dvěma 

dětmi. Ta se, snad po ovdovění, vrátila na čas na rodný statek, kde na výminku bydleli její rodiče. 

František se po návratu do Zašové ţivil mimo zemědělství také povoznictvím a v době svého 

hospodaření dostavěl zděnou budovu s chlévy a stájí. Na statku nepracovala jen rodina, 

zaměstnávali příleţitostně pasáka a pacholka s děvečkou.
61

 

Výměnkář Michal Krůpa zemřel v roce 1905 v sedmdesáti dvou letech. 

Manţelům Františkovi a Barboře Krůpovým se po svatbě narodilo celkem třináct dětí.  

František * 5. 9. 1890 

Emilie  * 27. 2. 1892 

Josef  * 11. 5. 1894 

Anna  * 1. 11. 1896 

Barbora * 3. 12. 1898 

Ludmila zemřela jako dítě 

Marie  * 24. 10. 1900, zemřela jako dítě 

Alois  * 29. 8. 1902 

Rudolf  * 15. 8. 1904 

Marie  * 30. 11. 1906, zemřela jako dítě 

Vojtěch * 10. 7. 1910 

Boţena * 15. 2. 1912
62

  

Paní Barbora musela být neustálými porody a těţkou prací velmi unavená. Zemřela roku 1916 v 

čtyřiceti sedmi letech.  

Do bojů 1. světové války narukovali dva nejstarší synové majitele statku. František se vrátil domů s 

průstřelem plic, takţe trpěl celý ţivot těţkou záduchou a Josef přišel o jednu nohu aţ po koleno. 

Po smrti manţelky začal František Krůpa nový ţivot. Oţenil se, pravděpodobně roku 1917, s 

vdovou Emilií Janoškovou, která byla od něj mladší o dvacet jedna let. Od té doby na statku 

společně ţili manţelé Krůpovi se všemi svými potomky. S posledními šesti dětmi z prvního 

manţelství Františka Krupy, s třemi dětmi paní Emílie a s třemi společnými dětmi: 

Milada  * 23. 5. 1918 

Štěpánka * 12. 12. 1920 

Ludvík  * 1923 

                                                 
61 Státní okresní archiv Vsetín,  inv. č. 632. Sčítací operáty rok 1890. 

62 Státní okresní archiv Vsetín,  inv. č. 729. Sčítací operáty rok 1900. 

Státní okresní archiv Vsetín,  inv. č. 825. Sčítací operáty rok 1910. 

Státní okresní archiv Vsetín,  inv. č. 922. Sčítací operáty rok 1920. 
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Spolu s nimi na výminku bydlela ještě v roce 1920 matka majitele statku Barbora Krupová, v té 

době uţ osmdesáti čtyřletá. 

František Krůpa dlouho s druhou manţelkou neţil. Paní Emílie po zjištění, ţe bude rodit další a 

další děti, které bude třeba ţivit, z manţelství odešla. „To byl poprask v dědině. Ona byla skoro o 

dvaadvacet roků mladší. Staříček s ní měl dceru Štěpánku a Miladu a syna Ludvíka. Staříček měl 

padesát devět roků, kdyţ sa mu narodil poslední syn Ludvík. Nevím přesně, kdy sa narodil, ale byl 

třiadvacátý ročník. On dělal na dráze. Staříček musel pak pomoct postavit stařence tu chalupu, kde 

Vrbíci bývajů. No, proč odešli. Ona viděla, ţe by tým děckom nebyl konec. Tak prostě radši sa 

zebrala a odešla.“
63

  

Ani jeden ze dvou nejstarších synů nemohl převzít odpovědnost za statek ze zdravotních 

důvodů. Syn František se oţenil a ţil jako chalupník a Josefovi otec zanechal pozemky v části Luhy, 

kde pro něj vystavěl i stodolu. Statek nakonec zdědil třetí syn Alois, který se vyučil zámečníkem u 

firmy Reich a původně neměl v zemědělství vůbec pracovat. 

Roku 1928 přebral statek i s dluhem za dům, který zanechal jeho dědeček Michal a otec František 

dokázal splácet pouze úroky z dluhu plynoucí. Aby mohl být na něj Aloise statek přepsán, musel 

nejprve zaplatit staré dluhy. Půjčil si proto peníze a zaplatil dluh váznoucího na domě. Otec mu 

teprve potom mohl předat majetek, statek i dobytek - vše v celkové hodnotě 60 000,- Kč. 

Statek byl poté přepsán na manţele Aloise Krůpu a jeho ţenu Růţenu Krůpovou. Kaţdý z nich 

vlastnil jednu polovinu statku. Noví majitelé zaplatili 40 000 hotově, zavázali se zaplatit podíly 

dvou nejmladších sourozenců 2 x 700 Kč. Zbytek 16 600,- Kč byl novým majitelům ponechán. Za 

to si František Krůpa vymínil doţivotní a bezplatné uţívání výměnkářské světnice a kuchyně, spolu 

s hospodářským zázemím.
64

 

Nový majitel Alois Krůpa svým vzděláním představoval novou etapu ve vývoji celé usedlosti. Byl 

nejen zemědělec, ale i zámečník a kovář. Jeho otec ještě vlastnil starý dřevěný pluh, on uţ pořídil ke 

statku i kovářskou výheň a nakupoval zemědělské stroje, které si po dodání i sám montoval. 

Zároveň zavedl na statku také pěstování travních semen pro roţnovský travinářský podnik a také 

provozoval povoznictví. 

Manţele Alois a Růţena Krůpovým měli tři syny a tři dcery. 

Růţena  zemřela jako dítě 

Jarmila  * 4. 2. 1928 

 Zdeněk  * 26. 2. 1929 

Eliška  * 3. 9. 1931 

Jaroslav * 12. 2. 1935 

                                                 
63  Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 

64 Archiv rodiny Krůpů. Spis notářský, smlouva odstupní, 1928. 
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Alois  * 12. 2. 1935 zemřel ve dvaceti měsících na prudký zápal plic 

Na celý statek dolehly problémy 2. světové války. Museli dodávat předepsané mnoţství ţivočišných 

a rostlinných produktů. Zároveň pomáhali lidem v okolí se zásobováním. 

Po osvobození pracoval pan Alois Krůpa jako předseda Jednotného svazu českých zemědělců.
65

 

Původně uvaţoval o předání statku mladšímu synovi, ale po zjištění, ţe starší Zdeněk má k 

hospodářství bliţší vztah neţ mladší Jaroslav, rozhodl se jinak. Mladší syn Stanislav se vyučil 

nástrojařem a jeho sestry navštěvovaly hospodyňskou školu na Svatém kopečku u Olomouce. 

Zdeněk Krůpa si později doplnil vzdělání na zemědělské škole v Roţnově p. R. Po vykonání 

základní vojenské sluţby se roku 1953 vrátil domů a mimo práci na statku provozoval povoznictví. 

Roku 1955 se oţenil s Miladou Uličníkovou ze Zašové. Ihned v začátku roku 1956 byl zavolán na 

Městský národní výbor v Zašové, kde se ho snaţili přemluvit ke vstupu do JZD. Zdeněk Krůpa 

odmítl s argumentem, ţe statek patří otci. Po celé období byli Krůpovi všemoţně tlačeni ke vstupu 

do jednotného zemědělského druţstva, byla jim vyměněna pole za vzdálenější a hůře obdělavatelné. 

Zároveň museli plnit předepsané dodávky potravin.  

Roku 1958 byl Zdeněk Krůpa, i kdyţ na něj statek právně ještě nepřešel, prohlášen 

kulakem.
66

 Pozemky statku č. p. 24 byly převedeny do uţívání JZD Zašová a hospodářské budovy 

statku převzaly Československé státní statky – Gottwaldov, odd. Tylovice.
67

 Nebyli naštěstí 

vystěhováni mimo Zašovou a mohli zůstat ve svém domě. Zdeňkovi Krůpovi bylo řečeno, ţe je to 

jen pro manţelčin proletářský původ. Majitel statku Alois Krůpa nastoupil jako dělník ve Státním 

statku ve Valašském Meziříčí. Jeho manţelka odešla pracovat do národního podniku Tesla jako 

uklízečka. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu nakonec Alois Krůpa z práce odešel a byl mu 

vyměřen velmi malý důchod. Zdeněk Krůpa musel odejít pracovat mimo Zašovou, do 25 km 

vzdáleného Státního statku v Kelči. Po třech měsících se mohl vrátit a přejít do Státního statku v 

Zašové. Po jeho zrušení odešel pracovat do Státního statku v Krhové jen proto, aby nemusel 

vstoupit do místního JZD. I jeho ţena paní Milada Krůpová byla ze začátku zaměstnána ve státním 

statku a její pracovištěm byly stáje u č. p. 24, které statek vyuţil pro chov dobytka. Později 

pracovala ve výrobním závodě Lipta. Kdyţ byly koně ve Státním statku v Krhové nahrazeny 

traktory, odešel Zdeněk Krůpa pracovat jako kočí do Lesního závodu Roţnov. 

 

 

 

                                                 
65 Státní okresní archiv Vsetín, MNV Zašová inv. č. 33. Pamětní kniha obce Zašové. 

66 Státní okresní archiv Vsetín, Inv. č. 216, karton 23. Rada místního národního výboru v Zašové. Prohlášení za kulaka. 

24. 6. 1958. 

67 Archiv rodiny Krůpů. Rada místního národního výboru v Zašové, Rozhodnutí. 
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Roku 1962 rodiče Alois a Růţena Krůpovi převedli zbytek svého majetku na manţele 

Zdeňka a Miladu Krůpovy,
68

 kterým se narodilo šest dětí:  

Zdeněk  * 2. 8. 1956 

Miloš   * 20. 12. 1957 

Stanislav * 9. 9. 1959 

Alena  * 17. 9. 1961 

Milada  * 5. 2. 1963 

Jana   * 5. 11. 1964 - 20. 11. 1964.  

Větší byt v domě č. p. 24 aţ do odchodu sourozenců Zdeňka Krůpy staršího vyuţívali jeho rodiče.  

Pak si obě rodiny byty vyměnily. Prarodiče se nastěhovali do výminku a Zdeněk a Milada Krůpovi 

do větších místností. Později manţelé dům zmodernizovali i přes prvotní nesouhlas Aloise Krůpy.   

Roku 1968 se Zdeněk Krůpa starší domáhal prošetření případu svého vyhlášení kulakem a 

následného převedení rodinného majetku na státní organizace. Aţ roku 1970 přišla odpověď ze 

Severomoravského krajského národního výboru, ţe není přípustné, aby správní orgán přezkoumával 

podobné případy.
69

 Roku 1969 pan Alois Krůpa zemřel. Jeho manţelka ho přeţila o 21 let.
70

 

Díky svému tzv. původu měly děti i přes své nadání velmi ztíţený přístup ke vzdělání. Pouze syn 

Miloš mohl vystudovat vysokou školu a dnes pracuje jako veterinář. Dcera Milada navštěvovala 

střední zdravotní školu, Stanislav se vyučil kovářem a dcera Alena se vyučila v oboru pekař, stejně 

jako její bratr Zdeněk. Zdeněk Krůpa mladší vystřídal dvě hlavní povolání, pracoval jako pekař a 

také jako kočí, nejprve v Lesním závodě Roţnov, později i jako soukromník. Jako jediný ze 

sourozenců zůstal bydlet v rodném domě. Roku 1981 se oţenil s Dagmarou Pospíšilovou z Nového 

Jičína. Spolu mají dva syny: 

Zdeněk  * 29. 4. 1982 

Ondřej  * 24. 5. 1984 

Roku 1983 byl na tyto manţele převeden zbytek statku
71

 a o rok později začali dům 

upravovat pro své potřeby. Nástavbou vznikl v patře domu třetí byt.  

Po změně politických poměrů v tehdejším Československu po roce 1989, poţádali o 

navrácení celého majetku. Protoţe však ţádný ze sourozenců nespojil své povolání s obděláváním 

půdy, nikdo z nich o vzkříšení zemědělského podnikání na statku č. p. 24 neuvaţoval. 

                                                 
68 Archiv rodiny Krůpů. Notářský protokol, smlouva odstupní. 29. 12. 1962. 

69 Archiv rodiny Krůpů. Severomoravský krajský národní výbor Ostrava. Ţádost o prošetření odnětí uţívání 

zemědělského majetku a označení kulakem. 7. 8. 1968. 

Archiv rodiny Krůpů. Severomoravský krajský národní výbor Ostrava. Ţádost o prošetření odnětí uţívání 

zemědělského majetku. 18. 8. 1970. 

70 Krůpa, Zdeněk (nar. 26. 2. 1929). 

71 Archiv rodiny Krůpů. Notářský zápis, kupní a darovací smlouva. 16. 8. 1983. 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, kopie z pozemkové knihy. Vklad. 
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Dnes, kdy i synové Zdeňka Krůpy mladšího zakládají své rodiny, došlo ve vyuţití obytného stavení 

k dalšímu posunu. Nejmladší ze Zdeňků (nar. 29. 4. 1982) upravuje pro sebe byt v patře, Zdeněk 

Krůpa mladší se s manţelkou Dagmarou přestěhoval do většího bytu v přízemí a staříček Zdeněk 

obývá výminek. 

 

Konec historie statku č. p. 24 vede k zamyšlení a nabízí otázku: „Jak by pokračoval vývoj 

statků bez socializace vesnice?“ 

Po celé sledované období generace Krůpů svou usedlost neopustily. Nevyuţily ani moţnosti 

statek prodat a o peníze se rozdělit. Vţdy se snaţili, aby hospodářství převzal jeden z potomků. 

Ostatní sourozenci byli vyplaceni anebo se vyučili řemeslu, aby i po opuštění domova našli 

uplatnění.  

Vstupem Aloise Krůpy na pozici majitele došlo k rozvoji celé usedlosti. V době, kdy nebylo rodině 

bráněno v samostatném zemědělském podnikání, byl statek postupně modernizován a úzce 

provázán pracovními vztahy s obyvateli obce. Po celé sledované období přijímali sice v určitých 

dobách na statku i námezní síly, ale práce zde byly hlavně záleţitostí členů rodiny. Pouze při 

pracích, které rodina nemohla sama zvládnout, byli zváni na výpomoc obyvatelé obce. Tento 

pracovní vztah měl reciproční charakter, kdy za odvedenou práci na statku byla provedena práce 

(například orba) na hospodářství těchto pomocných sil.  

Zvětšení a modernizace majetku za hospodaření Aloise Krůpy není vidět příliš na budovách, daleko 

více je rozvoj statku patrný v soupisech hospodářských zvířat a v konečném soupisu znárodněného 

majetku.
 
Zatímco otec František předával Aloisovi 2 koně, 2 krávy s 1 jalovicí a zastaralé nářadí,
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bylo ze statku roku 1958 odvedeno 6 krav, 4 jalovice, 2 býčci, 4 prasata, 2 koně a 2 ovce a odvezen 

ţací stroj travní, secí stroj 17. řádkový, stříkačka 1 proudnicová ruční, krouhačka na řepu, pluh 

ţelezný obracák, pluh jednoradličný ţelezný, elektrický motor s kabelem, mlátička a souprava 

bran.
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 Přesto, ţe se jednalo o velmi pohnutou dobu, kdy se stát snaţil o likvidaci celého 

soukromého zemědělství, je rozdíl v počtu chovaného dobytka a strojního vybavení víc neţ patrný.  

Zabráním tohoto zemědělského hospodářství státními organizacemi došlo k přetrţení vývoje 

usedlosti i k přetrhání jak pracovních, tak i často sousedských vztahů. 

Rodina Krůpů nebyla ze svého domova vystěhována a tak alespoň kontinuita domova přerušena 

nebyla. Dnes generace rodičů a prarodičů na své předky ráda vzpomíná. Vzpomínky nejsou 

nekritické, dokáţou ukázat i na chyby. Přesto jsou to vzpomínky plné hrdosti, pochopení a lásky k 

předešlým generacím. Dnes o podnikání v zemědělství v rodině není zájem. Výměra pozemků 

                                                 
72 Archiv rodiny Krůpů. Spis notářský, smlouva odstupní. 1928. 

73 Archiv rodiny Krůpů: Soupis a ocenění ţivého inventáře a části mrtvého inventáře, který převzalo JZD v Zašové od 

p. Krupy Zdeňka, Zašová č. p. 24. 
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patřících k usedlosti není dostatečně velká pro fungování rodinné farmy. Zároveň podmínky, které 

dnes v zemědělství panují, od rozhodnutí ţivit se zemědělstvím spíše odrazují. 

 

 6. Závěr 
 

  V této práci jsme zaznamenali stavební vývoj dvou zemědělských usedlostí po dobu sto 

sedmdesáti let, od roku 1848 po současnost. Sledovali jsme je v období, kdy na kaţdém z těchto 

statků nepřetrţitě hospodařili členové jednoho selského rodu a kdy se od 2. poloviny 18. století 

prosadily ve výstavbě budov obou usedlostí místo původních dřevěných konstrukcí, konstrukce 

zděné.  

 

  Obě usedlosti mají ve sledovaném období zpočátku podobný stavební vývoj. K výstavbě 

prvních zděných budov v hospodářství došlo přibliţně ve stejnou dobu, i kdyţ pokaţdé z jiného 

důvodu. Na usedlosti č. p. 22 celý dvůr vyhořel a na usedlosti č. p. 24 došlo k velké degradaci 

roubeného obytného stavení. Majitel statku č. p. 22 tak musel postavit dům i hospodářské budovy 

téměř současně. Zatímco majitel statku druhého stavěl nejprve jen budovu obytnou, při ještě 

existujícím roubeném stavení.  

Nevíme, v jakém sledu postupovala výstavba dvora v č. p. 22. Rodinná paměť zachovala 

pouze vzpomínku na poţár, následující události nejsou známy. Je několik moţností, jak výstavba 

dvora tehdy postupovala. Vlastníci mohli nejprve přikročit k výstavbě obytného domu a pokračovat 

hospodářskými budovami. Tento přístup je nepravděpodobný. Poţár vzplanul v roce 1864 a na 

obytném stavení je vročení 1866. Obyvatelé statku, ţivotně závislí na hospodářských zvířatech, se 

museli v prvé řadě postarat o dobytek a o uskladnění úrody. Proto vycházím z předpokladu, ţe 

nejprve byly postaveny hospodářské budovy. Na objekt pro chov dobytka byly pouţity první 

domácky pálené cihly, které pro jejich počáteční nedostatek stavebníci doplňovali kamenem. V 

průběhu této stavby mohlo pálení cihel pokračovat aţ do mnoţství potřebného na stavbu domu.  

Na obou usedlostech jsou obytné domy vystavěny z domácky pálených cihel a oba vykazují 

podobný vnější vzhled. To je dáno obdélníkovým půdorysem, osazením v terénu, stejným druhem 

oken a podobným zdobením fasády lisénami (lizénami), jednoduchými šambránami okolo oken a 

třemi okénky ve štítě. Tyto prvky byly do lidového stavitelství přeneseny z architektury oficiální, 

kde se lisény objevovaly uţ v románském období. Ozdobné dělení fasády bylo pouţito pouze na 

třech stěnách domů, na stěně čtvrté, ze dvora, pouţito nebylo. I kdyţ mají obytné domy na obou 

statcích podobný vnější vzhled, jejich půdorysné členění vykazuje rozdíly. U č. p. 24 je dělení 

podobné trojdílnému, kdy síň spolu s komorami rozděluje dům na dvě části. V tomto případě ne na 

světnici a komoru, ale na dvě samostatné bytové jednotky. Zatímco půdorys domu č. p. 22 z členění 

trojdílného vůbec nevychází.  
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Z původní stodoly u č. p. 22 se dochovala pouze část jednoho z podpěrných kamenných 

sloupů a původní zdivo stodoly v č. p. 24 bylo po roce 1945 nadezděno a byl zde vyměněn krov. 

Tím, ţe neznáme původní podobu ţádné ze stodol, nezjistíme, zda byly stodoly na obou statcích ke 

konci 19. století stavěny podobným způsobem, nebo se jejich konstrukce lišily úplně. Původní 

stodola v čísle 22 nemusela mít stejný konstrukční systém jako stodola vedlejšího statku. Pokud by 

totiţ zůstaly po destrukci střechy zachovány sloupy a zděné stěny, mohly být majiteli začleněny do 

stavby stodoly nové. Domnívám se tedy, ţe pokud tak majitelé neučinili, nebyly stěny vyzděny a 

konstrukce tak nebyla pro novou stodolu dostatečně pevná, a byla zbourána. Kamenné sloupy i 

výplně polí cihelnými a kamennými zdmi u č. p. 24 mohly představovat určitý mezistupeň mezi 

roubenou stodolou a stodolou celozděnou. Nová stodola s cihelnými pilíři u č. p. 22, představuje 

způsob modernější, který se udrţel aţ do 1. poloviny 20. století.
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 Je tedy spolu s kolnou nejnovější 

stavební vrstvou na sledovaných dvorech. Jak zděné stodoly, tak i stoly s cihelnými pilíři se dodnes 

v Zašové dochovaly. 

Také budovy se stájí a chlévy vykazují vnější podobnost a liší se hlavně ve způsobu klenutí. 

Tady ovšem víme, ţe stáje a chlévy u č. p. 22 byly uţ v roce 1872 postaveny, zatímco u č. p. 24 byly 

dosud roubené a dostavovaly se postupně. 

Obě usedlosti měly ve dvoře vlastní rumpálové studny. Později, začátkem 20. století, byla v 

č. p. 22 studna vybavena trkačem pro rozvod vody. V čísle 24 po roce 1928 nejprve rumpálovou 

studnu osadili betonovými skruţemi a přidali ruční pumpu. Po roce 1945 si zařídili domácí vodárnu 

s rozvodem vody v zinkových trubkách zalitých asfaltem. Voda tak byla dovedena přímo do domu i 

do stáje a chlévů. 

Je zřejmé, ţe vlastníci obou sledovaných usedlostí přejímali nové modernizační podněty a 

upravovali si je podle vlastních potřeb. Proto se uţ od prvopočátku liší jak ve způsobu stavby a 

členění objektů, tak i v uspořádání dvora. Naopak společné mají usedlosti to, ţe se rozvíjely v rámci 

podmínek a zvyklostí své obce a hlavně v rámci svého pozemkového vlastnictví, finančních 

moţností a potřeb svého hospodářství. Podoba a členění nových hospodářských budov byla v obou 

případech podřízena funkci, pro kterou byly určeny a jejich velikost a konstrukční systém byl dán 

potřebami a ekonomickými moţnostmi usedlosti. Stavby také zcela odpovídají sociálnímu a 

ekonomickému postavení vlastníků, které aţ do roku 1948 můţeme počítat k lépe sociálně 

postaveným příslušníkům obce.  

Je zvláštní, ţe k velkým rozdílům v rozvoji obou usedlostí dochází právě aţ s nástupem 

socialismu, kdy se přístup jejich majitelů ke vstupu do jednotného zemědělského druţstva liší. 

Zatímco v č. p. 22 do JZD sice neradi a z donucení vstoupili, syn vlastníků č. p. 24 byl úředně 

                                                 
74  Škabrada, Jiří: Lidové stavby Architektura českého venkova, c. d., s. 110. 
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označen kulakem a majetek byl rodině odebrán. V jejich vlastnictví zůstal pouze obytný dům. Svou 

pracovitostí a rodinnou soudrţností dokázali uchránit hospodářské budovy před celkovou devastací 

a jejich domov od té doby prošel několikerou modernizací. Naopak v č. p. 22 došlo vyuţitím 

hospodářských budov zemědělským druţstvem k celkové degradaci zděného objektu a dům zůstal 

po dlouhou dobu ve stavu z roku 1958. Aţ přechodem na nové vlastníky začaly po roce 1990 jeho 

opravy. Poslední majitel usedlosti č. p. 22 se zemědělství nevěnuje a v domě nemá stálé bydliště. 

Postupně opravuje obytný dům a uvaţuje o strţení objektu chléva a stájí.  

Usedlost č. p. 24 se naopak stále obměňuje v souvislosti s potřebami majitelů. Nikdo z nich 

uţ v zemědělství nepracuje, ale hospodářské budovy jsou stále vyuţívány a udrţovány, dům je 

upravován a na dvoře jsou dostavěny objekty potřebné v dnešní době - garáţe a přístřešek s krbem 

pro odpočinek rodiny. Na úpravy obytné budovy můţeme mít různý názor. Takové hodnocení ale 

není účelem této práce. Jisté je, ţe vlastníci vţdy svůj rodný dům upravovali podle svého nejlepšího 

svědomí a podle moţností, které byly dány dobou a společenským uspořádáním v jejich vlasti.  

 

  Přirozený vývoj usedlostí daný po staletí, byl násilně přerušen převodem majetku do 

zemědělských druţstev. Kolektivizace tak přerušila růst obou zemědělských rodů. Jejich tradice se 

zpřetrhaly, rodiče nedokázali bez půdy předat další generaci své znalosti a zkušenosti s 

hospodařením.  

V dějinách selského rodu Krůpů je zaznamenáno, jak ze závislého postavení před rokem 

1848 rostl rod silný a samostatný, vzdorující i státní moci. Jeho růst můţeme pozorovat na 

soupisech dobytka, na stavbě nových objektů, na pracovním vybavení. Jen těţko v soupisech 

majetku zachytíme rodinnou tradici i lásku k rodné půdě. To, co generace otců přenášely na své děti, 

můţeme hledat jen v osobních vzpomínkách. Nikde v úředních datech tento druh informace 

nenajdeme. 

 

6.1 Summary 

The BA thesis The Construction and Historical Development of Homesteads No. 22 and 24 in 

Zášová deals with the construction development of residential and farm buildings in these 

farmsteads from 1848 until today. The main focus is on documentation of current state and 

reconstruction of individual building stages in the development of these buildings. In this way, a 

transition from wooden to brick structures of residential and farm buildings in Zašová, in the region 

of Moravian Wallachia, is demonstrated. Apart from the construction development, characteristics 

of the village settlement and historical development of the region are studied. 
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8.2.1   Rozhovory s respondenty 
 

Příloha č. 1 

Vzpomínky pana Zdeňka Krůpy staršího, narozeného 26. 2. 1929, přepis rozhovoru 

Hospodářské budovy jsou kdy postavené? 

 Stodolu to postavili ti moji staříčci 1879. Postavili zděné ty kraje, sloupy a stěny, aby to tak 

nehořelo. Ţe jim to zhořelo stavit museli, aby úrodu měli kde dávat. Tehdy teho bylo 10, 12 hektarů 

tady toho pásu, 5 hektarů bylo dolu. Bylo to aji nade zděné. To já pamatuju. Sem vozíval z Kunína, 

zpoza Jičína, tašku. Hned po válce. Vazba je nová. To co je nad tyma vratama, to je nové. Tam je ta 

slůpková vazba. Tady co sů ty okénka v tem, to bylo dělané schválně, aby tam šel vzduch. Aby to 

větralo a třeba sláma aby netuchla. A z druhé strany je to téţ. Stěny, tam je hodně kameňa. Pilíře sů 

kamenné a mezi tým, jak je to dozdívané a jak sů ty okénka, tam je cihla, taká měkká.  

Ten první chlév, jak máme topení, je stavěný k temu stavení. Téţ je to klenuté s tů chalupů 

dohromady. A ty druhé dveří, ten zadek, to uţ stavěl můj staříček, ten František. Tak tam uţ sů ty 

traverze, do tých oblůků. Prvej sa to klenbilo aji kvůli ohňu, byl tam dobytek, a kdyby hořelo z 

vrchu, tak by přišli o všecko. Zatým, chvála bohu, tady nehořelo. No, ale tatínek, my sme hodně 

mlátili aji lidem a kolikrát chtěli mlátit v noci. Tatínek tak to ne, já sa chcu negdy vyspat. 

Nepotřebuju aby sa ně něco chytlo ve stodole. Dělali sme ve dně, ale v noci byl klid. To dycky 

tatínek říkal: přičiň sa přes deň, nemusíš dělat v noci. 

K temu stavení. Tam jak se jde na druhou stranu, byly dvě místnosti pro výminkáře starého. 

To bylo vţdycky tak nachystané, po několik generací? 

 No tak. My s manţelkou jsme tam bývali po dva roky. Jak sa sestra vdala, tak sme šli z tuoty. 

A býval tam s nima bratr, co býval na nádraţí - Slávek. No, tak sme sa přestěhovali tady a ti dva 

kluci se narodili tam, eště na tej výmince a ty tři další děcka, čtyry, se narodily uţ tady. Děvčata se 

vlastně narodily na Vsetíně v nemocnici. 

Kolik vy vlastně máte dětí? 

 Měli sme jich šest. Tři chlapce a tři děvčata. Poláchová, Vaculínová, ta dělá v dětském 

domově, taková sporší paní a ta najmladší nám umřela, měla 20 dní - malučká, ta Jana. Takţe 

vychovávali sme tých dětí pět.  

To mě nenapadlo, ţe jich bylo tolik. 

 Šak nás bylo taky šest a tatínek byl z osumnácti dětí. Staříček měl najmladšího syna a měl 

osmapadesát roků. 

A to měl pořád jednu manţelku? 

 Dvě. On si vzál tu druhů manţelku o dvaadvacet roků mladší. S  jednů ţenů měl třináct dětí, 

no a potom sa oţeníl, vzal si vdovu a ta měla dvě. A eště měli spolu tři. Dvě dcery a jedného syna. 
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Moji prastaříčci to tady postavili a staříček hledal bohatů nevěstu. Tak sa dostál do Podlesí. Tehdy 

sa to menovalo Křivé. Tam byla poměrně mladá vdova ještě a měla dceru sedmnáct. Ale ta sa 

nechtěla vdávať. Měla sedmnáctiletou dceru, ta sa staříčkovi líbila a bylo tam velké hospodářství.  

A tak nakonec svolil k temu, ţe pět roků hospodařil tam, v tem Křivém a za pět roků potem přišel sa 

vrátit. 

S tou sedmnáctiletou dcerou? 

 Jo, prvního teho strýca měla a neměla ani osumnáct roků, jak sa jí narodil. A tých prvních 

pět roků tam býval a měl tři děti. 

A pak tady spustili vodopád. 

 Všeci byli přičinliví. A pak přišli tady. Kdyţ měl tolik dětí, stačil akorát splácat úroky a 

nestačil splácat tu jistinu, ten dluh, co prastaříčci udělali. 

Aha, to ani nevím. 

 To jak prastaříček Michal to postavil na dluh. A potem to synovi předal, chalupu postavenů, 

ale s tím dluhem. Tak sa musely platit úroky. 

Stačil splácet úroky, ale nezvládal splatit celý dluh. 

 A kdyţ to měl tatínek. Staříček měl sedm synů. Nejstarší co tu měl byt, v světovej válce měl 

průstřel plic a dostal záduchu. A po něm hned co byl ten druhý, za půldruhého roku, tak ten dva 

měsíce před koncem války přišel o nohu po koleno. Tak taky tu nemoh být hospodářem. Tatínek, 

kdyţ byl ten třetí, tak nepočítal, ţe tu bude. Tak se vyučil strojní zámečník a kovář, tady ve sklárnách 

v Meziříčí. Pak všeci na něho, ať to vezme, protoţe jaksi všeci dbali na to, aby tady zostal Krůpa. 

Kdyţ sme tady od konce šestnáctého století pořád enom Krůpi. 

 Potem to staříček uţ předával tatínkovi, jenomţe přišlo sa na notářství a notář přišel na to, 

jaký dluh tady na tem je. Uţ ten přepis nechtěl povolit. Takţe sa to musí vyplatit a teprv potem. 

Tatínek si po kamarádoch a tak všelijak popučoval peníze. A tak těch šedesát tisíc zaplatil v tom 

čtyřiadvacátém roku. Tak to jako moh potem převzít. A zase všecko splácal. A zase horší bylo to, ţe 

všeci ostatní, oni nevěděli jak to je, tak oni mysleli, ţe kdyţ to tatínek vyplatil, ţe dostanů peníze téţ 

ti sourozenci. Jenomţe staříček šel na výminek eště s tů mladů ţenů. Měli spolu ty tři malé děti, ještě 

z toho prvního manţelství tam byli třé s nima, tak jich tam bylo myslím devět. Co tatínek splácal, ty 

peníze z teho hospodářství, tak staříček to s rodinů stačil proţit. A ti ostatní, prostě sa na ně 

nedostalo nic. 

Tak byli naštvaní? 

 Byli kravále, ţe tatínkova sestra povídala, ţe všecko zeţrál, ţe jich okrad a kdesi cosi. Tak si 

tatínek nechál dycky od staříčka podepsat tehdy a tehdy tolik peněz sem dal. Tak jim to všecko 

ukázal a ti ostali hledět jak z jara, ţe je to tak. Tak sa stalo, ţe děcka z velkého gruntu nakonec 
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dohromady nedostaly nic. Tatínkovi zbylo akorát ty dluhy, co splácal. 

 Tady k temu gruntu je ten pás polí. Jak to bylo aţ na tu krhovskou hranicu. To byly také pásy, 

ţe kaţdý měl svůj pás a po boku cestu. A krom teho patřilo k našímu hospodářství, jak sa odbočuje 

do Veselej, je taková špica. Tak tam to celé a ještě bylo po druhej straně, od starej cesty po dráhu. A 

to dal staříček tomu druhému bratrovi, bez tej nohy, aby měl nějaké ţivobytí. Ještě mu tam postavil 

stodolu. A on sa přiţenil do Veselé a tam hospodařil. Ta stodola stála blíţ k cestě, tam kde ten 

Hruban bývá. Potem přišla jedenkrát hrozná vichřica a ta stodola sa vyvrátila. Z teho neostalo nic. 

 No a potem uţ tady tatínek hospodařil. Tak ten to pozvedl, to hospodářství, opravdu moc. 

Nakoupil stroje. On kdyţ byl kovář a zámečník tak třeba dovezl stroje, spravil si. 

Dovezl nějaké starší a spravil? 

 Ale aji nové, ale on objednával přímo podle katalogu z fabriky a doma si to montoval. 

Takţe mohl pomáhat i sousedům a přivydělávat si tak. 

 Ale to on tak nedělal. Tady byl nejaký Novosad, zámečník. A potom, kdyţ byl tatínek 

kovářem, koupil si polní výheň, kovadlinu a kuli sme si sami. Svařoval, řetaze. Chodili sme do lesa, 

moc, celé zimy. Sváţeli sme dřevo do Mezříča na pilu, nebo tady do Hamer a tak sme sa ţivili, no. 

Tak to šlo pěkně, postupně. Jak sem vyšel školu, tak sem byl na zemědělskej škole v Roţnově. Ale ne 

tam co je u Bečvy, ale tam za nádraţím ta stará původní hospodářská škola. To byla dvouletá zimní 

rolnická škola. Na konec teho druhého ročníka sme museli mít aj řidičský průkaz na traktor, to byla 

součást výuky.  A tak to šlo, aţ sem přišel potom z vojny v třiapadesátém roku. To sem byl eště 

svobodný. Sem si hleděl něco vydělat. A ve čtyriapadesátém roku sem začal chodit s manţelků. 

A to uţ jste měli problémy? 

 To uţ tady byly problémy. A jak sem sa oţeníl, to uţ národní výbor okamţitě, uţ 1. ledna 

1956 uţ to napsali na mňa… přestoţe sme u notářa nebyli.   Tak sem sa temu bránil. Tady byl 

nejaký Schüller, předseda, takový bachratý chlap a povídá: „No“ on byl hrozný soudruh „No, vy na 

tom poli pracujete, tak je pole vaše.“ A já pravim: „Pane přecedo, není to moje.“ Potem, jak to 

začalo, víte, do teho druţstva, ja pravím: „Já nemoţu do druţstva s tým co nemám.“ No potem uţ 

po nás začali jezdit. No a nakonec, přestoţe sme měli dodávky splněné, daně zaplacené, všecko. 

Nakonec ňa vyhlásili jako kulakem. Takţe já jsem dodneška kulak. A přitom sem nic neměl. 

Větší legrace byla, kdyţ jsme přišli, ve dvaašedesátém roku ně to naši dávali - chalupu. To uţ bylo 

všecko pryč, ţe. Tak akorát chalupa. Nejaký pořádek s tým musel být udělaný, právní. Tak sme přišli 

na notářství a notář říkal tatínkovi: „Tak pane odstupiteli, občanský průkaz.“ Tatínelk podal průkaz 

Krupa Alois. Se na to podíval, podíval se na něho, zase se na to podíval. Povídal mně, vy mně dejte 

občanský průkaz. Tak sem mu dal svůj, Krůpa Zdeněk. „Tak to souhlasí, ale tady to mě nesouhlasí.“ 

A tak oni ti blázni na tej obci zapomněli, tehdy museli dávat povolení k přepisu, a oni kdyţ mňa tam 
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vedli - Zdeněk Krůpa, majitel, tak oni to napsali pro to notářství. Jak kdyby já to předával sám 

sobě. No toţ trvalo to myslím tři měsíce. Nejdřív nás chtěl dát zavřít pro pokus machinací s 

majetkem a tak dále, jak to bylo ty paragrafy. Pak to šlo na krajskou prokuraturu do Ostravy. No a 

tam sa to nakonec vyřešilo. A potem řekli na národním výboře, no tak to zavinil tajemník špatným 

přepisem jmen. Byla z toho patálija, ale jim sa nestalo nic. 

 My sme nesměli být jinde zaměstnaní, jak ve státním statku. No a tady v Zašovej udělali ten 

státní statek. Nás tu bylo deset zlikvidovaných zemědělců. Trochu ti lepší a větší hospodáři. Tak 

všeci dohromady. Bylo tu toho 110 hektarů. Nejdřív jsme museli jezdit do práce do Kelče tři měsíce. 

Nesměli sme být v obci zaměstnaní, aby sme ty druhé neočkovali, nebo něco tak. To byl tady nejaký 

Trčka, tam co je ten Blaţek, to veliké hospodářství. Starý Opálka ten byl téţ kulakem a já. A s 

tatínkem vůbec nejednali. Protoţe tatínek měl tři infarkty a dvakrát mozkovou mrtvicu, protoţe oni o 

takového člověka nestáli. Dali mu 130 korun důchod, potem jak uţ nemoh. A kdyţ nám říkal doktor: 

„Poţádejte si z ceny teho majetku, ať vám druţstvo přispívá.“ A to nám odpověděli, ţe má Krůpa 

dost děcek, ať sa o něho postarajů. Ţe má čtyry děti výdělečně činné, ať sa o něho postarajů. Téţ 

mu nedali nic. Takţe měl z teho tu desetikorunu na den. Maminka ta šla potem dělat uklizečku do 

Tesly, tam dělala moc roků.  

V kolika letech tam začala pracovat? 

 To uţ měla přes padesát roků. Ona byla rozená 1907 a v padesátém osmém roce nás 

zlikvidovali. Všecko sme to přeskákali a ţijem. 

 No a potom jsem jezdil ve statku tady v Zašovéj šest roků. A oni chtěli, ţe nás musá za kaţdů 

cenu do teho druţstva dostat. Tak ten statek v Zašové zrušili. A mysleli, ţe my nepůjdem negde jinde. 

My co sme v tom statku zašovském byli, sme všeci přešli do Krhovej, do statku. Takţe oni dostali 

těch 110 hektarů polí a dobytek, ale pracovní sílu ani jednu. Byli vzteklí jak čerti, ale toţ co.  

Tady jak sem dělál, tak my sme nesměli vydělat víc jak 600 korun za měsíc. To správec, jak sa dělaly 

výplaty, prv musel jít na národní výbor a tam sa škrkalo. 

To nevím, ţe to tak bylo. 

 To tak bylo. Tehdy si mohli opravdu ti soudruzi dělat, co chtěli. No a potem sem sa dostal do 

tej Krhovej. Tu sem jezdil šest roků a to sem pořád naváţal krmení do chlévů s koňma. Tak sem sa 

dostal do tej Krhovej a potem uţ to rostlo. Hneď na druhý měsíc, jak sem tam byl, sem měl 2 300 a 

tak sem si pravíl, o kolik…. Byl tady Holzer správec a to byl téţ takové kvítko. No a on mě potem 

povídal, ţe museli chodit na ten národní výbor a tam sa ty platy rovnaly. A všecko sme přeţili. 

Manţelka, ta tehdy měla porodnicu krav. 

To bylo tady u vás? 

 Tady u nás. V tem chlévě zadním, v tem velikém. Tam to bylo ináč, koryta byly po stranách a 
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krávy stály zadkama k sobě. No a včil, jak sme se Zdenkem zčali jezdit v lesy, tak sme si tam udělali 

stání pro čtyři koně. 

 Tak sem přešel tu porodnicu. Tady ty telata hodně zdychaly, po tych drobných chlévoch. 

Samozřejmě ti krmiči a dojiči byli placení od litra. Tak sa počítalo šest litrů na tela. A oni mu dali 

třeba enem čtyři a připisovali si. No a tela nevydrţelo. Tak byl hrozný úhyn. On ten Holzer byl 

mazaný a celkem jako odborník zemědělec. Takţe přišel a povídá, on ně dycky říkal Zděňku. „Co 

říkáte, kdybychom tu udělali porodnici.“ Já pravím: „Zkusit to moţem.“ Potem začala moja. 

Tatínek měl porodnický kurz uţ udělaný, eště jako spěšej. My sme chodili spolu, kdyţ se komu telila 

kráva, přiběhli a šli sme telit krávu, ţe. Takţe ta zkušenost jakási byla. Potem sem si ten kurz aji já 

udělal, pro formu, aby byl klid. Takţe sme si to doma sami telili a  

Paní se starala. 

 Milada sa starala. 

To nebylo lehké. 

 Lehké to nebylo, ale měla prácu celých tych šest roků. Byla doma tady, rodinu, děcka si 

zaopatřila. Mezi tým třikrát pokludila. Potem jak sa to převzalo, ty krávy odvedli do Krhové. A kdyţ 

chtěli, tu sa jim to líbilo, ţe jako to klape a přírůstky byly. Tak nám tady dali dvacet býků. Tam bylo 

čtrnáct hore a tam jak máme to topení, tam jich stálo šest. Dvacet býků tady měla na krmení. 

Přírůstky měla velice pěkné, tak pokud to mohla znášat, tak to bylo. No a potem si náš pan ředitel v 

Meziříčí spomněl na ředitelství, ţe sa musá koně všecky prodat. Ţe sa musí dát mechanizaci. Koně 

mně prodali a já sem šel téţ. Navrhli mně, ať si udělám rekvalifikaci na traktor, řidičák. A já sem 

jim neřekl, ţe uţ ho mám. 

Ţe uţ ho máte dávno. 

 Jenomţe já sem ho neobnovovál. Tak sem odešel a právě potřebovali v Zašové někoho do 

lesa s koňma jezdit. Tak sem začal jezdit tady. To uţ nevadilo, protoţe kdyţ sem měl tam 2,5 tisíca 

měsíčně, tu sem měl 3,5 aţ 4. Tým sme si potem pomohli a spravili sme tu chalupu. Hlavně ty okna 

vyměnit a tak dalej všecko. Tady jak je ten oblůček zezadku, tady zepředku, za tyma dveřama, byla 

taková průchozí síň aţ na zahradu. Tam sme to přezdili. Tady doprava je kůpelka, tady záchod a 

doleva byla komora. To sme si jako zbudovali. Potem uţ jak sme si tady udělali v tem štítě, tam byla 

podkrovní světnica veliká pět krát pět metrů. Tam měli kluci svoje bývání. 

To v té době ţili ještě vaši rodiče nebo ne? 

 To uţ byl tatínek moc nemocný. Jak to naši mladí nastavovali, to byla enem maminka, 

tatínek mezitým umřel. Ale jak sme toto spravovali, tak naši bývali tadyk, tu v tem okně. Tatínek byl 

hrozně proti temu. On chtěl, kdyţ ta chalupa se chce spravovat, musí byt tajak vypadala. Měl sem aj 

známého stolaře, ale on mě povídal, to vám uţ ţádný nebude dělať, takéto oblůčky. Tak sem nakůpil 
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traverze, okna, vrata sme měli, dveří, všecko. Tatínek to nesměl vědět. Potem to prasklo tak, ţe on 

chodil k bratrovi opatrovať děcka a cosi potřeboval, měl plenky na hůře, či co. Tak tam šel a přitom 

viděl ty narovnané okna, dveří a všecko. Bylo z toho zle. Odstěhovali sa s maminků pryč, bývali 

dolů, ţe uţ nikdy do té chalupy nevkročí. Tak my sme udělali tu jejich výminku celů, aj sme jim to 

vymalovali, aji všecko dali. A Slávek aji se sestrů říkali, ať neblbne. Tak přišel domů a nakonec se 

mu to líbilo. On byl taký staromilec, on to chtěl mít, jak to bylo předtým. 

 Stará chalupa byla, jak jsou ty garáţe. Tam byla taká ta dřevěná. Staříček vykládali, ţe uţ to 

bylo podepřené kůlama vevnitř, tak jim nezbývalo neţ začít stavit. 

 No, staříček kdyţ z teho Křivého přišel, dostal od jeho tchýně páru koní. Tak si pořídil vůz a 

dělal formana. A tady v Zašovej pod nádraţím, přímo jak tam byla chalupa s tými velkými smrky. Za 

tými je taková dílna. Tam sa dělaly vinné sudy. Staříček to vozil třeba na Slovácko. To vţdycky 

naloţili celý sud a to příslušenství k temu. A jak to tam měl navezené tých sudů víc, tak tady to 

zavřeli a všeci ti bednáři jeli, protoţe ty sudy se skládaly vevnitř v tých sklepoch. Protoţe to byly 

sudy stopadesáti, dvě stě hektolitrové. 

Takţe on pobral celou tu dílnu a odvezl je tam. 

 Dokud mohl tak jezdil. Pak začly sem tam ty auta nebo vlak. Uţ to nakládali na vagony. 

Takţe to uţ přestalo. Tak se jezdilo hlavně do lesa, celé zimy. Sa sváţalo dřevo. Buď ke Křiţanovi do 

Mezříča, tam k nádraţí nebo tady do Stříteţe, nebo aţ ke Kantorkovi za Roţnov. Tam byla pila. Jak 

se jede na Bečvy, aţ za tů čerpací stanicu. Taká pěkná vilka a za tým byla pila. Aji tam sa vozívalo 

dřevo. Tam sa řezalo dřevo pro soukromníky, stavebníky. Na tej velkej pile to nechtěli dělat. Tam to 

šlo všecko podle plánu. Protoţe tady Baţantovu a Hřivovu pilu zavřeli soudruzi. Jakoţe podnikatele 

zlikvidovat, tak je zlikvidovali. 

 A já sem hlavně potom, kdyţ uţ ani do lesa sa nedalo, protoţe začaly byt traktory, potom 

sem pár roků rozváţel uhlí po dědině. 

S koňmi? 

 S koňma. Krom teho sme měli dva takové obrovské voze, jak jsou na řeziny, na piliny. To sem 

jezdil do Mezříča nebo aji na tu Bečvu.  

A taky na topení? 

 Téţ na topení to měli. Měli takové plechové bubny a to nacpávali řezinama. Také kamínka. 

Řeziňák nebo piliňák tomu tady pravili. To sa postavil jeden kůl na spodek, jeden sa fiknul, taký 

špalík z tů odsud a jak to dobře natlůkli a kolíky sa vytáhly. Tu sa to zapálilo a to pěkně hořelo, 

třeba dvanáct hodin. Moc tým lidé topili. Hlavně ti staří lidé. Dyť já sem vozíval takých šedesát, 

sedmdesát fůr kaţdý rok do dědiny, takých řezin. Protoţe uhlí bylo pět a půl metráka na rodinu. 

Tady ze začátku. Nebylo uhlí. Aţ potem bylo deset a potem nakonec patnáct. Nebo z lesa. Chodili 
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sami do lesa a dělali si dřevo. Fořtovali, vyčistili a to sem vozíval. Takţe sem měl pořád práce dost. 

Potem sme měli i předpis odvozu dřeva 150 kubíků kaţdý rok. To sa muselo splnit, jináč byla 

pokuta. Kdyţ sme splnili, byly daně, kdyţ sme nesplnili, byla pokuta. Kdysy sme ty poslední, co sme 

měli pro tu fůru jet, sme měli uţ nachystané dřevo. To eště u Křiţana v sobotu do dvanácti brali. A 

my sme sa vypravili brzo ráno, ţe uţ enom naloţíme a odvezem. Přijeli sme do lesa k hromadě, uţ 

tam stál četník s hajným. Nesmíte naloţit, musíte jet po prázdnu dom. Tak uţ ani to sme nesměli 

potem dělat. Mě ten Schüller řek: „My vás musíme zničit. My vás zničíme, kdybyste sa jak bránili. 

Ale my vás zničíme.“ 

V kterém roce to bylo? To jste ještě sami hospodařili? 

 To já sem přišel z vojny. V tem to začalo. Takţe sme............. A tak přeţili sme všecko. 

Takţe vy jste po vojně tady byl na statku s tatínkem a ještě jste si přivydělával tím vozem. 

 Na tých formankách. Platili sme daň z příleţitostného povoznictví. Přivýdělek k temu 

zemědělství. To tehdy bylo povolené. Já fakt, já sem vydělával hodně, protoţe sem zapříhal ve čtyry 

ráno. Kolikrát luďom sa to nezdálo, jenomţe třeba na tych Bečvách, tam kdyţ sem o půl šesté nestál 

na tom mostě před tů pilů, tak uţ sem třeba nenaloţil. Kdo by ně platil hen půl druhej hodiny cesty, 

kdyby tym luďom řek. Vrčeli kolikrát, ţe pravím: „Hleďte, mě je to jedno, ale buďto vám tam 

nepojedu, dyţ nechcete přijít ráno, zavčasu.“ No tak kdo byl rozumný, tak to uznal. Protoţe ano 

hnát koně aţ tam s dvuma vozama. Potem uţ sme měli, kdyţ sem pěkně vydělával, potem sem si 

kůpil eště jedem gumák na gumových kolech a to uţ byl větší. To sme třeba aji do lesa jezdili na 

něm, kdyţ měl dvoje brzdy - přední, zadní. Místo třoch kubíků naloţilo sa šest. O tem jedném samém 

jetí byl výdělek raz tolký. Musel člověk myslet trochu kotrbů, jak sa říká. 

Potom, kdyţ jste musel jít pracovat do toho statku, tak jste dělal tam a pak jste se zase vrátil do 

Zašové a zase jste pracoval v lese. 

 Napřed jsem do lesa jezdil jako soukromník a potom jako zaměstnanec lesního závodu. Ty 

koně uţ nebyly moje, byl to reţijní potah. To bylo všecko jejich, já sem je akorát krmil a jezdil. 

A staral se o ně jako o vlastní. 

 Jináč to nešlo, protoţe kdyţ si chtěl člověk něco vydělat, musel ten potah mít v pořádku. 

Já sem míval, moţu říct, dycky pěkné koně. To sa muselo svítit. Postroje, všecko spravené. Šak eště 

se Zdenů sme měli kůpené ty pevné niti a přes kalafunu sme je táhli. Udělali sme si dratvu na to šití. 

Protoţe kdyţ sa ta oprata začala párat a kdyţ sa to hned večer zašilo, nešlo to dál. Ale kdyţ to 

nechal byť a vás v lesy chytlo, udělalo to škrk, bylo po opratách. To člověka nutilo. Ty postraňky, to 

muselo byt. Šidlo a temu sa říkalo klama, takové to sa mezi to stisklo, ty pobočky a propichovalo 

dratvů. Já sem úplně vyučený dráteník. 

 Ledakomu nebylo vhod, ţe sem si vzal děvčicu z chalupy, bez peněz. Tych děvčat tady po tych 
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gruntoch bylo. Kaţdý ten tatínek by třeba tu dceru rád viděl. Mě sa líbila, já sem dal dycky na 

povahu člověka. Mě můţe vykládat kaţdý, co chce. Já věřím tomu co sa přesvědčím a vím. A nikdy 

sem nehleděl na to velikášství. Na tých gruntoch ledakde sa ţilo, vystupovalo sa já nevím jak, ale 

škudlila sa kaţdá koruna. Kdyţ měli chlapi výdělek měsíčně. Tam sa ţilo jinak jak na tých gruntoch. 

Protoţe na tých gruntoch kdyţ ste nevyrobili, nevychovali, neprodali - nebylo. Kaţdý pořádný 

hospodář aspoň třetinu co sa vydělalo vracal zpátky ve formě strojů, hnojiv, něco postavit, zbudovat 

a tak dále. Třeba já sem to viděl, kdyţ sme měli šest vozů, tři na gumových kolech tři na ráfoch. 

Jaký to byl rozdíl, kdyţ se na ţňa daly čtyři ţebřiňáky a ne jak na jedném vozy a eště horko. My sme 

naloţili čtyři fůry, pohlo sa to na humna. Ráno sme si skoro vstali za chládku a dali do pořádku. Při 

co najmenší námaze udělat co najvěc práce. Ne sa nadřít. Pěstovaly se tady travní semena. To sme 

sa přihlásili. První rok byla jetelotráva. První rok byla aji s jetelinů, druhý jetelina celkem vyhynula 

a uţ nastala ta travička. No a jak uţ to bylo potem, ty trávy kvetly, přišel z Roţnova, z tej travní 

stanice odborník, který přešel to pole a viděl jak je to čisté a tak dále. To hodnotil a pak podle toho 

bylo placené. To eště bylo za tatínka. Tady sme to akorát tři dělali. Ten Opálka, Trčka a my. A to byl 

dobrý výdělek. Za kilo teho travního semena nám platili tehdy 60 korun. To bylo peněz. A krom teho 

za kaţdý metrák toho travního semena dostal zpátky odkupit čtyři metráky otrub. A kdyţ my sme 

měli pět metráků travního semena, toţ bylo za to 30 000 a estě sme měli dvacet metráků jaderného 

krmiva pro čtyry, pět krav. 

 A proto já sem ani do teho druţstva nešel, já sem neviděl ani u tých mladých hospodářů a 

chodili sme všeci do Roţnova, já sem neviděl opravdu, ţe by ti chlapi to trochu hleděli rozjet. Prostě 

aby to hospodářství nejak šlo dopředku. Akorát Pospěch, ten Karel Pospěchů uţ byl lepší. Ale jináč! 

Šak já sem jim to potem řek, dyţ ňa zavolali, proč nejdu do JZD. Tak sem jim to řek. No jó, dyţ ty 

jezdíš a vyděláváš. Ten přeceda Maliňák taky měl páru koní. Sem mu pravil: Lojzku dyť téţ sis moh 

kúpit ze tři, čtyři voze. Taky si moh ráno skoro stávať. Taky si moh vydělávat. Kdo ti drţel ruky? Já 

by sa vysrál. Prší, padá sněh. Samozřejmě práca byla slíbená, moselo sa jet, ţe. Obul sem sa, dobře 

sem sa oblek, na koně celty. A jelo sa. Jim to nevadilo. Mě taky ne. A peníze jakésy byly. Dyť dneska 

taky ti lidé, všeci sa hádajů o peníze. Tady my sme sa nehádali, ale člověk dycky musel dělat tak aby 

si vydělal. Aby pro tu rodinu bylo. Dyţ sem věděl, ţe tady mám pět děcek, takţe musí z domy něco 

dostať. My sme měli ty tře kluky a moja chtěla furt děvčátko. A já pravím, tady sůsed Vachník měl 

šest ogarů kvůli děvčátku a nakonec teho nechali. Já pravím ty, ale hleď, jak to bude zasej ogar. Ale 

neboj se, já tomu věřím, včil to bude děvčátko. Tak velká sláva byla. 

Tak to člověk pospomíná, ty staré časy a je to. 

 Napřed sa pochovávalo na starém hřbitově vedle kostela. Tam byla enom taková úzká cesta 

a ten hřbitov ten byl uţ hodně k tej cestě. A kdyţ chtěli dělat ten park, teho asi 6 metrů ubrali. 
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Tatínek to vozil, odváţali to pryč. Tak ty větší kosti sa vybíraly a potem, na tem novém hřbitově, tam 

na zadku, byla vyházená hluboká jáma, tak tam všecky ty kosti co nasbírali, dali. Dřív tam byl 

dřevěný kříţ, teď tam není nic.  

 Manţelka toho prastaříčka byla pochovaná na eště starém hřbitově a ten Michal potem na 

novém. Sů tam pochovaní staříček s manţelků, s tů Barborů, moji rodiče, cérečka naša, včil je tam 

moja, přídu tam i já. Manţelka chtěla uţ spěš ten pomník udělat. Spomněla si neskoro koncem října. 

Já pravím: „To děvče uţ ti nikoho nezeţenu. Ale neboj sa, já to hned na jaře začnu.“ Ale ona, v tem 

únoru, umřela, 27. února. Já sem měl 26. jedenaosmdesát roků a ona na druhý deň zemřela. A 

potem hneď jak umřela, potem sem sa kolem teho staral. Během pěti měsíců byl pomník hotový. 

Kdyţ sem opravoval pomník, všeci mě radili, ať tam ty rodiče a prarodiče nedávám. Ať si udělám 

svoje. Já pravím ne, pokud já ţit budu, tak tam budeme všeci. Já tam ty rodiče, tu rodinu chcu mět.  

Tady máte starou fotografii. 

 Toto mám fotku staříčka Františka s jeho první ţenou. Je tam aji jeho matka, ta Barbora 

Krůpová Hřívová ze mlýna. To právě měla pohřeb tatínkova sestra. Ona sa polekala kominíka a 

utekla na hůru a tam měli takovů sklápěcí truhlu na obilí a ona sa chcela schovat a zavřela sa tam. 

Oni ju hledali a našli ju tam aţ za tři dni a ona uţ byla mrtvá. Ţe měla vlasy bílé, úplně jak mléko. 

Zešílela tam.  

Ona se zavřela a nemohla se dostat ven? 

 To bylo takové na záklopku, zevnitř sa to zavřelo, ale klíč byl venku. Tak jí to zaklaplo a ona 

uţ sa nedostala ven. 

 Tady sů ty staříčkovy děcka. Najstarší byl František, potem byla ta Emílie, potem byla Anna, 

Barbora a potem byli eště ti tři ogaři. Josef Krůpa, ten sa oţenil do Veselé. Ten přišel o tu nohu a 

ten František měl ten průstřel plic. 

František si nakonec jak vydělával na ţivobytí?  

 On sa oţenil tam na chalupu. Choval dvě krávy. Negdy to šlo, negdy nešlo. Taký chalupník. 

Kdyţ sa mu dařilo dobře, vtedy něco dělal. Tehdy nebylo toho kyslíku jak dneska. Ten v tej Veselej 

měl nohu po koleno pryč. On měl takovů galošu, normální hůlku a nakonec byla guma, aby to tak 

netřískalo. On měl to pole, co sme měli pod Zapadlým. 

 Staříček měl jako voják úraz. Měl rozdrcenou píštěl. On bral praţsků hojivů mast a dycky to 

měl zavázané. To mu celý ţivot teklo, tak ten do války nemusel. Ti dva starší chlapci, ti uţ museli jít. 

Staříček František hledal bohatů nevěstu. A v Křivém byla vdova bohatá a ta měla dceru. Tu si 

staříček vzal. Ta vdova měla eště dva chlapce. Ten starší synek měl mysím třináct. Staříček se jí líbil 

jako hospodář. A toţ mu řekla: „Františku, co kdyby si šel k nám na čtyři, pět roků hospodařit.“ Tak 

on sa na to dal a pět roků býval v Podlesí. Hospodařil na tem gruntě.  A co zhospodařil, tak ona mu 
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ta panímáma jak sa stěhoval do Zašovej, tak mu dala. Dala mu páru koní a jakůsi krávu. V Křivém 

sa narodili tři najstarší během pěti roků. Přišli domů a bylo osm dalších. Ty tři děvčata umřely, ta 

Liduška, ty dvě Mařenky. Teta Boţa byla najmladší. Ta první stařenka měla sedumačtyřicet roků jak 

umřela a měla třináct dětí. Ta najmladší teta byla narozená 1912 a na tom pohřbu měla myslím 

necelý rok. Já sem vám to ukázal, ţe kdyţ o tem rodě mluvíte, abyste věděla, jak to bylo dál. 

 A potem jak sa staříček s tů druhů ţenů rozved, tak mu sůd nařídil, ţe jí musí dát hektar polí. 

Tak jí dal hektar od tej špice po bříţek a jednu krávu. 

Proč se s ní rozvedl? 

 To byl poprask v dědině. Ona byla skoro o dvaadvacet roků mladší. Staříček s ní měl dceru 

Štěpánku a Miladu a syna Ludvíka. Staříček měl padesát devět roků, kdyţ sa mu narodil poslední 

syn Ludvík. Nevím přesně kdy sa narodil, ale byl třiadvacátý ročník. On dělal na dráze. Staříček 

musel pak pomoct postavit stařence tu chalupu, kde Vrbíci bývajů. No, proč odešli. Ona viděla, ţe 

by tým děckom nebyl konec. Tak prostě radši sa zebrala a odešla. Ona pak nevychodila s tyma 

všeckýma děckama, protoţe byla tak stará jak moja tetka z pasek. To bylo zajímavé, ona měla 

Janoška a tatínkova sestra si téţ vzala Janoška. A to byli bratři. A jak sa vdala sem, to uţ byla její 

matků. 

Jak jste vy začínal? 

 Staříček ňa učil. Tatínek míval kolik roků po sobě zápal plic. Dycky koncem března, v dubni. 

Tak byly jarní práce, tak co zbývalo. Koně sem měl rád, všímal sem si jak sa co dělá. V tych čtrnácti 

rokoch uţ sem sám oral. Ňa strašně sedlačina bavila 

 Tatínek mě chtěl dát do učení, protoţe Slávek je o šest roků mladší. Tatínek si prál, tak budu 

o šest roků delej hospodařit. Jenomţe Slávek, on je dobrý, on aji rád pomoh, ale on měl ty kolečka a 

šrůbky. On je vyučený nástrojařem. Kdysi ně povídal: „Zdeňo, ani nevíš jak sem rád, ţe ty si ostal 

doma. Třeba by sem to musel dělat, ale... .“ Tatínek byl dost ostrý, kdyţ se něco nedařilo. Nešel, 

kdyţ sme byli menší, pro tu facku daleko. On měl z něho strach. Kdyţ chtěl tatínek hospodařit dél, 

toţ mě našli místo kdesi v ţelezničním učilišti v Ostravě. Já sem prál: „Nepůjdu“. Seděl sem mezi 

koňma, chytil sem sa jich kolem krku a staříček šel okolo a povídal: „Sa ti Lojzku divím, kdyţ sa ti 

ogar narodí s bičem v hrsti tak z něho nic jiného jak pacholek nebude. Netrap ogara a buď rád, ţe 

bude doma.“ A bylo rozhodlé. 

 Tatínek viděl, jaké to bylo pro něho těţké, kdyţ tady přišel a nic neuměl. Nic o tem 

zemědělství nevěděl, kdyţ byl od ogara pryč. On zasej potem odbíral ty zemědělské časopisy: Selské 

listy, Selka - ta byla pro děvčata, Milotický hospodář, Rádce z Předmostí. Z teho sa potem učil. On 

to měl hrozně ztíţené. To já sem měl tu hospodářskou školu, uţ to bylo jasnější. Ze začátku téţ, kdyţ 

sem něco chtěl po tem novém způsobu. „Ale, dycky to tak bylo dobré.“ Ale potem párkrát: „Ale víš, 
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nemáš ten nápad najblbější, šak to zkusme“. Tak sme to zkůšali. A tak sa to pomaly stávalo, takový 

pomalý přechod. On končil hospodaření, já sem začínal. Tak sme si to tak nenáročně předávali. 

Špatné to měli, jak sem byl ty dva roky na vojně. Potem sem sa oţenil. Pak byla s něma eště ta 

Eliška, svobodná byla, potem sa vdala. No, ale jak sem sa oţenil a přišla tady Milada, my sme tady 

na ten grunt mohli mít čtyři pracovní síly. Tak ona musela okamţitě nastoupit do Tesly. No a moja 

zasej, kdyţ sme sa 22. října vzali, tak potem přišla, měla eště jakůsi dovolenů, tak přišla do práce. 

Zavolali si ju do kanceláře. Tak paní Krůpová vzala jste si soukromého zemědělce, my vás nemoţem 

 zaměstnávat. Tak na hodinu propuštěná. Sotva sa stačila s děckama v dílně rozlůčit. A tym právě 

neměla ani mateřsků. Potem jak nás zlikvidovali, půl roku sme nedostávali rodinné přídavky, ţe 

jako kulak nemám na to práva. Potem tady přišel ten odborový, nejaký Mikuláštík Franta z Vidče. 

Sem mu říkal, jak na tom sme. On povídá: „To není moţné. Jste zaměstnanec státních statků, tak 

vám ty přídavky patřá, musíte jich dostat.“  Tak kolem toho chodil. Lidi na národním výboře byli 

steklí, ţe na ty přídavky mám právo. 

Tady dole ve sklepě je hliněná podlaha? 

 To bylo vyloţené šledama. Enomţe za ty roky, jak sa tam dávaly zemáky, kolik hlíny na to 

napadalo. Šlo by to oškrabat a hlínu vyvézt a je tam pěkná podlaha. V tom sklepě byly ty rampuchy, 

jak je ta kůpelka včil. Aby sa nemuselo se všeckým po schodkoch. Napřed sa sypalo ze zahrady tým 

rampuchem. Kdyţ to bylo plné, začlo sa sypat z vrchu. 

Tady ve výminku byla ta prostřední stěna vţdycky? 

 Tu byla dycky, jenomţe byla hodně širší. Jak Zdeňa kopal ten sklep, to sme museli všecko 

vybůrat aţ po štít.  

Tak kdyţ tu byl ten původní výminek, tak v té kuchyni nebylo okno, jenom dveře. 

 Ne nebylo. Okno bylo v tych dveřách. Jak malučký si pamatuju, jak to naši staříčkovi 

spravovali, tady v rohu byla ďůra a tam bylo ohniště a na tem vařili. A potem staříčkovi sa to cosi 

nelíbilo, tak toto potem všecko zbůrali aji tu zeď. Pak sme to stavili, aţ měl Zdeňa všecko postavené. 

Dali sme traverze. Silnů traverzu, aby to přeneslo, protoţe nad tým sů další zdi. Tam byl komín a 

taká černá kuchyň. Ten komín sa zbůral a ten komín sa přestavil na druhů stranu. Pak Zdeněk tady 

postavil úplně nový komín.  

A okna tu byly jaké? 

 Okna tu byly dvě. Jeden rám z venku, jeden ve vnitřku a spojené plechem. A otvíralo sa to 

ven. Takové rámové okna, mezi tým byla vyzditá stěna. To uţ bylo, myslím sto dvacet roků, ty okna 

my sme nesměli ani otevřít. To úplně hrálo. Babi, jak sa k nám přivdala, ty Zdeňo, já mám strach 

otevřít okno. Já sem to otevřel zlehůčka, ale ona měla strach to chytit. Kdyţ si to pokazíš ty, si 

doma. Ale kdybych to pokazila já. Tady ve výminku byly dveří a chodili přímo ze dvora do kuchyně. 



 

100 

Toto byla kuchyň a vedle byla izba. Ty vnitřní dveří tu byly dycky, protoţe měli půdu a patřil k tomu 

sklep. Potem sme to dělali, tatínek byl v nemocnici, tak sme ty venkovní dveří zazdili a dali sme tam 

to okno. A staříček, kdyby moh trochu, tak by nám aji nařezál. Ţe sme zmršili chalupu, jak to všecko 

vypadá, je to hranaté. Jemu sa ty oblůčky líbily. Tady dycky chodívali ven. Potem na zimu tatínek 

vzal desky a z oboch stran obil to deskama do dřevěných futer a do teho řeziny. A do vesna bylo. Sa 

dycky myši prohryzly z venku, cítily teplo. Tak na vesno sa to rozbíralo. Museli napřed z venkovní 

strany, aby ty myši utekly tam. Aby neutekly do chalupy. 

Kamna sme tu nechali postavit. Tady a kachlové kamna byly za zďů na tej druhej straně. Tak sme 

jim to udělali všecko. 

Z čeho je ten dům stavěný? Kupovaly se cihly? 

 Tady pod chalupů byla obrovská jáma. Tam kopali, měli hneď kozla a oni z teho kozla brali 

přímo. Dycky jak ho dobrali, tak udělali druhý a pokračovali dál. Tady je to všechno z ruční cihly 

dělané. Proto je to takové suché. Třeba tady toţ základy nejsů. To je enom na hlíně. Je tady všade 

sucho. Ty hakle, ty velké čtverce, ty byly opracované ve Skále a dovezené tady. Za tým, po druhej 

straně, sa vyzdily ty sklepy, zasej uţ tyma neopracovanýma a mezi tým sa dávaly ty zbytky teho 

kamení a zalívalo sa to horkým vápnem. Jak říkal staříček. Neznali cement, tak sa nahasilo vápno a 

zalévalo sa tím horkým vápnem. Jak to ztuhlo, je to jak ciment. Sme vrtali ďůry pro vodovod a sme 

sa přes tu zeď nemohli dostat. 

A z čeho je stavěná ta stodola? 

 To bylo eště jináč. Tady byly dvě stodoly. Polovičku bylo tady k temu gruntu a polovičku k 

vedlejšímu. A to kdysi při jakési obrovské bůřce splanuly a vyhořely všecky dvě. Tak staříček potem 

postavil to tu stodolu. Stodola měla vyzděné štíty aţ do vrchu cihlama. To byla taková nízká. Je tam 

taková slůpková vazba a na ní je všecko zvedlé - pozednice, vaznice. Oni jak to stavili, tak tu druhů 

stodolu postavili dál. Nejaký Menšík, tam jak je Hyjánek. Staříček měl tu moţnost s koňma, tak si 

navezl kameňa a postavili to zděné. Potem je tam takový čtvereček a je tam napsané 1928. To ty zdi 

začaly sedat a toţ to tatínek podbetonoval, ty základy. Potem jak to nastavovali, potem uţ štíty obili 

deskama. Má to průvan a seno neztuchne. Je to o metr padesát zvedlé. Tam, jak je ten pes, tam byla, 

temu sa říkalo plevňa. My kdyţ sme mlátili, tak sme otočili ty růry z tej mlátičky, co sa fůkaly ven ty 

plevy. A kdyţ bylo třeba, ovesné a pšeničné plevy sa daly na krmení. Sa krmilo řepů a zemákama. To 

byla z venku dřevěná kůlna. Vrch střechy byl pod střechů stodoly, tak zešika.  

Ty zdi s větracími otvory jste dostavěli vy nebo to bylo vyzděné uţ ze začátku? 

 Ne, to stavili zrovna. Ty otvory nejsou přímo. Jsou zalomené, aby tam třeba někdo nestrčil 

sirku. 
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A co ty chlévy? 

 Ty chlévy stavěl staříček. Jak začal jezdit a vydělávat, tak viděl jak uţ sa to klenulo do tých 

traverzí. My sme tam do rovna udělali ten škvárobeton. Máme tam ty hůry, všecko je tam čisté, dá 

sa zamést. Vzadu ten dřevěný přístřešek je novější. To stavěl tatínek. Protoţe jak začal kupovat 

hospodářské stroje tak to nebylo kde dávat. Tam byly chlévce pro prasata, ale tam jim asi tři 

prasata ukradli. Tak tatínek z toho prvního chléva udělal pro ty prasata a tam postavil kolňu na 

nářadí a stroje. 

Odkud jste měli vodu? 

 Ze studně. Chodilo sa pumpovat. Je na dvoře zrovna před tou pergolou. Uţ tam není pumpa, 

kdyţ sme dali vodovod. Proto sem sa snaţil tak vydělávat. Já sem za rok na vagónoch uhlí vydělal 

na celý ten vodovod. Udělali sme vodovod, napáječky do zdi, všecko. Potom takový ogárek , jako 

Slávek, otočil kohůtkem a napojil všecko, ten dobytek. To byla dřina aspoň pětadvacet, třicet kýblů 

vody na kaţdé krmení. Ty krávy kaţdá vyzunkla dva, tři kýble, jak nic. Potem sme udělali ten 

vodovod. Potem jak sa dostal, sme měli v komoře darling (domácí vodárna). Ten kotel byl 

třistalitrový a silný motor a čerpadlo. Nikdy nám nechybělo vody. Máme silný pramen. Nejdřív byla 

studna jen vyzděná kamenem. Tatínek potem kůpil ty skruţe a sů zapuštěné tam. A jak byla voda v 

komoře, tak sme jenom udělali průraz do kuchyně, dal sa kohůtek a uţ maminka měla vodu doma. 

Kdyţ sme tam s Miladů přešli, tak sme uvaţovali jak na tu teplů vodu. Tak sme to zadlabali do zdi. 

Tam je ohřívač skovaný, nikomu to nezavazá. Včil si Dáša chválí. Otočí kohůtkem a hned horká 

voda teče. Kdeţto tady kdyţ já pustím, neţ přiteče… 

Vy máte celé přízemí napojené na váš vodovod? 

 Na náš. Na vrchu nebyl takový tlak a tak tam je obecní voda. Mně to tady pěkně spravili, 

mně sa tu dobře ţije.  

Tady máte závěrečné vysvědčení z hospodářské školy. 

 Kdyţ sem měl vyznamenání po ty dva ročníky, tak ředitel Šamšula povídal tatínkovi, jestli 

bych moh jít na tu vyšší do Opavy. Tatínek byl pro to, sice by to měli ztíţené, kdyby ty čtyři roky byl 

zas pryč z tuoty, povídal tak běţ. Na to vzdělání tatínek drţel opravdu. Aji ty děvčata byly v kurzoch 

v Olomúci obě dvě. No, jenomţe uţ potem v tem osmačtyřicátem začali komunisté tak vystrkovat 

rohy. Od Opálky syn, můj spoluţák, ten sa tam dostal, ale za dva roky ho vyhodili a musel dělat do 

dolů. Takţe bych si zas nepomoh. My sme v Roţnově měli opravdu výborné učitele. Téţ to 

travinářství začlo. To já sem tym chlapom zazlíval, ţe neměli zájem něco měnit. Proto já sem do 

JZD nešel. Jednak sem nic neměl a jednak sem věděl, ţe s nima ţádný nepohne. Dyť nás vyšlo 

během pěti roků deset mladých zemědělců. 
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Přitom jste ty novinky zaváděli jen u vás. 

 Akorát skutečně my s tatínkem. Byly voze, byly stroje, bylo všecko. Ne, ne, ne ţádný ne. Ale 

potem sa závidělo. Dycky sme hleděli, aby sa ušetřila ať ta práca lidí, tak práca dobytka. 

Co by se stalo, kdyby statek nezabralo JZD? 

 Toţ bysme hospodařili dál. My sme s tatínkem měli velké plány. Chtěli sme to tady přestavit, 

zbudovat jinak. My sme to měli tak rozdělené. Já sem si hleděl výdělku s koňma, tej formanky. On sa 

staral o ten provoz hospodářství. Samozřejmě, kdyţ bylo třeba zostal sem doma. Ale my sme 

normálně pouţívali koně poměrně málo. Třeba na krmení zajet, to sa s koňma nejezdilo nikdy. To 

krávy. Dycky sme měli tři krávy, které uměly tahat. Kdyţ ty staré krávy odešly, hned sme měli další. 

Nabízeli nám i pole Janoškovy. Měli na panském pod hřbitovem sedm měřic pola, co obdělávali. 

Oni chovali dvě krávy. A strýček uţ byl starý a tetička téţ. Děcka o to neměly zájem. Tak strýček 

povídá, ţe by nám to pole prodal. Jenomţe my sme měli poměrně málo místa ve stodole. A tak sme 

počítali, ţe na pravé straně dvora postavíme kolňu na voze. A nad tým, ţe budů eště patra na to 

seno, slámu a tak dále. Tak by sa tam úrody z páru hektarů zas vešlo. Plány sme měli dost velké. 

Plány na tu kolňu sme uţ měli, všecko nakreslené, probrané. Enomţe to dopadlo všecko jináč. 

Akorát co ňa mrzí, jak sem dělal tu prácu ve škole, tu disertační prácu. To sem dělal od chalupy 

celý ten pás pole aţ po samý zadek k temu potoku. Tam bylo všade - přesná výměra tých rolí, kde 

hranečníky byly. Tatínek s tým kdysi šel na obec. Oni nechtěli furt věřit, ţe máme všecko tak přesně 

zaměřené. Tak s tým šel, nechal to tam a uţ sa to nikdy nevrátilo. To ňa hrozně mrzelo. Tak sa stalo, 

ţe z teho  jedným šmahem sešlo. Během půl hodiny všecko bylo jináč.  

První co sme skutečně chtěli spravit, tu stodolu. Ten vrch to je všecko nové. To sme o metr třicet 

zvedli. A na to vešlo hrozně moc úrody. To bylo kubíků. Prvej ty staré stodoly byly zrovna jak je ten 

poval. Teho prostoru bylo málo. Kdyţ sa to zvedlo, vznikla obrovská prostora. To bylo opravdu 

třeba. Potem sme chtěli udělat, nad tyma kolňama tamto, na to seno a krmení. Na tej straně, jak má 

Zdeňa to dřevo, sme počítali udělat takovů šrotovňu a s tým udělat sýpku na obilí. A zrovna ţe by sa 

sypalo do šroťáka. Prostě zjednodušit si prácu. A toto sem právě nechápal, ţe ti chlapi se nesnaţili 

prácu si ušetřit. Radši dřeli jak koně, ale něco do teho dať, buďto rozum nebo aji tyma rukama. K 

tomu sem byl vedený. To mě staříček kolikrát věc poradil jak tatínek. Ten, kdyţ se zemědělstvím 

nezabýval, musel se moc naučit. Musel na to přijít. Kdeţto já uţ sem měl od teho staříčka základ, 

kdyţ ňa to zajímalo. On dycky povídal: „Synku, kdyţ přijedeš na pole, eště neţ začneš orat, musíš 

vědět, jak ta rola bude vypadat, aţ pojedeš s tu odcáď aţ skončíš.“ A to člověk uţ tu představu měl a 

podle teho potom pak dělal. Kolikrát sa musela změnit práce i během teho co ste dělali. Přišla 

sprška a bylo po práci. Tak uţ zas byla nachystaná inší práca, která sa dala dělat aji v tem nečasu. 

O to šlo, aby lidi uměli hýbat tým rozumem. Kdyţ hýbá rozumem, nemusí dřít rukama.  
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 My sme s tatínkem, kdyţ sme chystali na řepu, to sa hnojilo. Zem byla vysílená. Třeba sem 

podmítal a kdyţ to začalo trošičku zarůstat, tak honem skoro ráno, kdyţ měl být pěkný den, horko, 

rozvláčit to úplně. To nám do večera uschlo, ty rostlinky a bylo to čisté. Kdyţ to člověk udělat 

čtyřikrát pětkrát za to léto, bylo čisto. A potem všeci říkali, jak to ţe Krůpě zeberů tu řepu a majů 

pole čisté. Ţádná tráva, ţádný plevel. Toto sa musí dělat dopředku. To je právě to myšlení, dotlačit 

to tam kde to chcu mět. 

Kde se to dnes mají lidi naučit? 

To mě ogaři vyčítali, ţe sem je nic nenaučil. Já pravím:  „Ale ogaři, kdy? Vyjel sem ve čtyři, 

v pět hodin do Krhové a celých deset roků sem byl prakticky z domy pryč. Jak sem vás to mohl 

naučit?“ Stroje, nářadí to všecko odešlo pryč, protoţe my sme nesměli mět nic zamklé. Nic krom 

obytného stavení. Všecko muselo byt otevřené. Oni jak chodili, brali si, co chtěli. Co my sme měli 

motyk, hrabí, všeckého dost. Nemoh čekat, zlámaly sa hrabě a jít si kůpit. To muselo být furt 

alespoň šest. Aji do kaţdého voza musely být dvě rezervní oje. Podařilo sa, zlámalo sa, přehodilo 

sa. A jelo sa dál. Prostě neuměli to ti chlapi. Jak uţ přišla ta Růţa Solanská Pospěchová. Oni měli 

velký statek v Tylovicách. Ti Solanští byli podnikaví hospodáři. Vtedy sa tady začalo rozmáhat to 

travinářství. Téţ to nemohli ti chlapi pochopit, kdyţ sem pravil, ţe sme sa na to dali. Aby sél trávu, 

aby trávu mlátil. Toţ nám to přinéslo páru pěkných tisíc a bylo to. Kdyţ nechápete a rači sa 

povalujete. To seno nebylo o nic lepší, kdyţ oni to sekli neskoro a eště to šůlali po tej zemi. Ty 

travičky, ty lístky z teho všecky opadaly, enom ty hůlky sváţali. Kdeţto v tých travičkách to bylo 

zabalené v tej panence a z toho sa to vymlátilo. Všecko ostalo v tem seně. Takţe toto seno nebylo o 

nic horší jak to jejich. Dyť my sme mívali takých dvacet pět tisíc za travní semena. To bylo tehdy 

peněz. Za to sme kůpili dva gumáky, dva vozy na gumových kolech. 

Ale pak přišla měnová reforma. 

 Našim nejak aţ moc peněz nezebrali. Protoţe tatínek furt cosi podnikal. Oni nám to zebrali 

potem. Naráz. Dopadlo to jináč. Ale to nebyl náš plán, s tým nikdo nepočítal. 

 Já na rodiče a staříčky v dobrém vzpomínám, protoţe já sem sa od nich naučil hodně. Aj sa 

snaţili, na to ţe byl tatínek enem kovář zámečník vyučený, tady udělal kus práce. Nakonec sme měli 

třináct kusů. Měli šest dojnic a sedm kusů jalového, páru koní, prasnicu, pět prasat. To všecko šlo 

pryč.  

Měli jste i nové stroje. To váš staříček neměl. 

 Aţ tatínek to budoval. Tatínek dostal od staříčka, kdyţ staříček formanil, jeden těţký vůz do 

lesa a jeden taký, on temu dycky říkal kuřinčák, taký lehký vozík na to zváţání. A kdyţ nás rabovali, 

tak uţ bylo pět vozů. Ten jeden gumák sa nám podařilo prodat tak čtrnáct dnů před tou likvidací. S 

tým vozem sme utekli. Ostatek čert zebrál. 
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 Kdyţ sme jezdili do lesa, v zimě na saňách sa nedalo, to sa sypaly cesty štěrkem uţ potem. 

Na ráfových koloch to nešlo, to sa lepilo na ty ráfy ty kule snihu. Tak sme sa dověděli o tych 

gumákoch. Tatínek zajel do Milotic, tady ty vozy dělali, tak kůpil vůz. Sme sa domluvili, ţe kůpíme 

těţký s dvoma brzdama. Předníma, zadníma. Tak sme mohli celý rok jezdit do lesa, zatímco oni stáli 

s koňma doma. Eště sa nám posmívali. Nó, ty gumy brzy odděláte, roztrháte to v lesy. A neměl sem 

ţádný malér. Dyť ty gumy byly pevné, byly velké, sedm na dvacet. No a místo třoch kubíků sa 

naloţilo šest. Místo devadesáti korun uţ bylo sto osmdesát. Tak sa dělaly peníze. Kůň je najdraţší 

potaţní síla. Kdyţ máte ty voly, tak to aspoň přinese. Dycky sa říkalo. Vůl vyleţí a kůň vyběţí. 

Prostě kůň musí jet, aby na sebe vydělal. Tatínek taky, nebylo jeden čas práce pro koně, ţe koně 

prodá a ţe bude tahat kravama. To kůpil ty postroje na ty krávy. Enomţe na tatínka s kravama. To já 

si nedovedu představit. On byl hrr a to muselo jít ty koně, to muselo být otočené. Eště naštěstí, uţ 

měl ty koně domluvené, měl také hřebce hnědáky, uţ měl přijet chlap pro ně. Tatínek mu napsal, ať 

pro ně nechodí. Chomůty sa daly kravské na hůru a potem sme to pouţívali, kdyţ ty krávy sa občas 

zapříhaly. Bylo třeba zajet na pole pro fůrku nečeho. Tak proč koně, tak sa zapříhly krávy. 

Vaši sousedi šli dobrovolně do druţstva? 

 Oni jich zlikvidovali jako nás, ale on si to potem rozmyslel. Tak do teho druţstva vstůpil. On 

nechtěl jít. Oni to brali podle abecedy, Bartek Blaţek.......přešli aţ k nám. Nás bylo jedenáct 

zlikvidovaných. Akorát my tři to byl takový monstrproces. Ţe to přijelo, aby to buchlo. Nás, Opálky 

a ty Trčky za jedno odpoledne zlikvidovali. To přijely dvě auta esenbáků, zplnomocněnci z okresu. 

Vyskákali z auta, dali do chléva a odváţali dobytek tam za stodolu tam tů bránů. A za stodolů čekali 

druţstevníci a odváďali to k temu Malinovi přes Hyjánkovo. Tam to všecko odvlékli. Tady po kaţdej 

straně stál jeden esenbák, my sme sa nesměli ani hnůt. Ţádný. Já sem drţel na rukách Zdeňu, 

Milada drţela Miloša, vedle nás stáli rodiče moji. Po jednej straně stál nejaký Vlček z Bečvy. To 

vím, ţe sa menoval Vlček. Po druhej straně stál nejaký Janiš Ludva. To byl takový monstrproces, co 

ten kulak všecko má. Dyť to byla enem sluţba temu polu a temu dobytku. Sem povídal temu 

Schüllerovi: „Vy ste blázni, já sem chodil na pohřby starým zemědělcom, ale eště sem neviděl, ţe by 

mu dali krávu do hrobu, ţe by mu dali prasa nebo něco.“ Dyť záleţelo na tem, jaký byl hospodář, 

jak to předal dalej. Kdyţ kaţdy něco zlepšil, tak za tých osm, deset generací sa to muselo negde 

dostat. 

 Nás tyma dodávkama hrozně ubíjali. Třeba Trčka neměl splněné zemáky, tak ti přijeli a 

vyčistili sklep. Měl na jaře sadit a neměl jednoho zemáka. A jich to nezajímalo. To bylo cíleně. 

Vy jste měli štěstí, ţe vás nevyhnali z domu. 

 No šak právě proto, jak ně bylo potem naznačené, ţe manţelka byla dělnického původu. Tak 

proto nás nevyvézli. Mě předseda Schüller řek, kdyţ ňa tam volali, přesvědčovali. Uţ byl tak steklý. 
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Uţ bylo k půlnoci. On chtěl jít domů, já téţ domů. Ale furt mňa memohli k temu podpisu dotlačit. 

Vyskočil a povídá, prásknul tu pěstů. „Kdyby sme vás zabili, nám sa nic nestane. Je revoluční doba. 

Vy sa nemusíte z tej kanceláře vrátit domů.“ Já pravím: „No toţ pane předsedo, budete sa muset 

postarat o ty dvě malé děti“. Zařval: „Ven.“ Já sem sa pomaly zdvihnul a šel. Aní dobrů noc sem 

mu neřek. Byl hrozný. A potem ten Novák téţ. To byli ti dva. Jak nás tady likvidovali, ten Novák 

chodil tady. Rajtky, vysoké boty. Průtkem si šlehal po tých botoch a brigadýrku měl. Přišel a povídá: 

„Kurva a přecaj sme ťa dostali.“ Já povídám: „Ne, ne, Oline, nedostali ste mňa.“ 

Právě na vašem rodě je moţné sledovat, jak jste vytrvali stále na jednom gruntu, udrţovali půdu a 

dům a jak vţdycky tady jeden z vás zůstal. 

 A všeci byli vyplacení. Ono to nebylo lehké, kdyţ měl tatínek tolik sourozenců. 

Chci říct, ţe to dalo těm lidem strašnou práci, ten grunt udrţet.  

 Šak proto můj otec ten grunt vzal. On byl vyučený, uţ měl dílnu. Uţ začínal dělat. Uţ měli 

váţnou známost s maminků a ta dělala v pletárnách v MOPu, jak moja. Téţ staříček uvaţovál, ta 

rodová čest jakási byla. Nekomu na tem nezáleţelo, prostě propil - propil. Šlo sa dál. U nás tady se 

kaţdý snaţil furt, aby to šlo. 

Pro tu rodinu bylo moţná jednodušší ten grunt prodat, rozdělit peníze a kaţdý si šel po svém. Ale 

vy jste to nikdy neudělali. 

 Neudělali, záleţelo na tom tým lidem. Kór tady. Dyť my máme ty páse. Třeba jinde měli ty 

pole rozházené po tem katastru, ale tady to bylo od chalupy aţ na tu hranicu krhovsků.  

Snáď ti Krůpě nebyli nikdy blbí, ţe to tak udrţeli tolké staletí a furt kaţdý hleděl to zlepšit. Já 

trůfám, ţe bysme s mojů eště taky z teho něco udělali. My sme věděli za čím idem. A to je potem to 

najhlavnější. 

Minimálně od roku 1834 je váš rod zapsaný tady na tom gruntě. 

 To eště moţná jak sa dělaly ty zábory. Všecky ty grunty stavěli od cesty dál, kdyţ si všimnete. 

A pozemek předtým buďto nechali. Staříček to dal své dceři, tým Macháčkom. Kaţdý uţ to měl na 

výminek nebo pro jejich děcka. A tak sa potem zastavovalo kolem tej hlavní silnice.  

Oni ty nejstarší grunty nikdy nestavěli tam, kde mohla přijít voda.  

 Staříček téţ povídal, kdyţ tady idete, je před náma kopec a všude je tu ten břeh. Tak ta voda 

opravdy kdysi chodila aţ tam. Nebo podle starých pověstí Bečva od Veselej aţ po starů cestu, jak sů 

ty břehy. Ta Bečva chodila jak sa jí chtělo. Aţ potem začli lidé trochu spůtávat tu přírodu. Staříček 

povídal, jak byla ta hrozná povodeň, tak jak byla ta chalupa, to uţ je zbůrané ti Nohavicovi před 

naším. Tak ţe jim voda tekla oknama do chalupy. Tehdy byla jakási obrovská průtrţ, zebralo to 

mostky a lavky, ţe sa jezdilo potokem normálně. Tu bylo tych brodů, pomalu ke kaţdému gruntu. 

Jezdilo sa přes potok, nebyly mosty. Toten most sa postavil, jak staříček říkal, aţ biskup Stavěl kůpil 
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ten grunt. On kůpil ty budovy u kostela na ten ústav svatého Josefa. A aby měli ti chovanci něco, tak 

kůpil aji tady ten statek. To patřilo k sobě. Tak oni byli osvobození za války od dodávek, ale všecko 

co vyrobili, museli dávat do teho ústavu. Ten biskup Stavěl to všecko skůpil tady. To byly vlastně dva 

grunty. To měli jacísi dva Hegarové. Oni potem prodali to a odešli do Ameriky oba dva. Eště jeden 

bratr byl na Opálkově gruntě a oni sa všeci zebrali, odešli a uţ o nich ţádný snáď neslyšel. Nebo 

tam co sů Borovičkovi, to bylo téţ jedno hospodářství kdysi. Potem pan Borovička kůpil ten předek 

a oni si aji tu zahradu rozdělili aţ po potok. Já právě toto všecko od staříčka vím, co si tak 

pamatuju. Protoţe ty jeho vrstevníky sem všecky znal, ty staré sedláky. Tatínkovy rovestníky taky 

sem všecky znal. Nakonec my sme tu třé, co sme z tých gruntů. Já, ten Špůrek a Růţa Pospěchová. 

Co to trochu pamatujem. 

 O tých všeckých gruntoch sem věděl. Protoţe toten grunt byl, ţe sa nikde nic nezměnilo. 

Třeba přiţenil sa, hospodář umřel, přišla jiná rodina, jiné jméno. Akorát u nás a Ţlebčíci u školy 

starej. Ale ten poslední Ţlebčík něl jenom tři dcéry. Včil je tam ten Randus. Já sem znal i ty súsedy. 

Toho najstaršího Čeňka. On si nechal vyplatit výminku a kůpil si na Hrádkoch domek, takový pěkný, 

vilku. On to měl enom přes potok a uţ byl na tych poloch. Choval dvě krávy, prodával mléko a tak. 

On kaţdý deň tých pět litrů mléka nosi ltým luďom do Mezříča v konvičkách. Často jako kluk sem 

ho potkal, kdyţ sem jezdil s koňma. On sa dycky hlásil „Vítaj, Zdeňo.“ 

Pamatujete si, kdy sousedi z čísla 22 stavěli stodolu? 

 Tu stavěl eště staříček toho dnešního majitela, otec jeho matky. To stavěli koncem války 

nejak. Tam byla stará stodola dřevěná a jim sa ta střecha propadla. Takţe oni ať chtěli nebo 

nechtěli, tak museli stavět. Dělali to před samýma  senama a ţňama. To aby měli nejdřív střechu a 

to uţ potem to dodělali. Tady jak je ta nová stodola, je tam takový starý pilíř, slůp u tej samej 

chalupy. Kdyţ to chtěli zvýšit, nad tým postavili další slůp a nad tym udělali střechu. Stavěl to asi 

dva roky. Měl sem asi jedenáct roků.   

Kde měli sousedi studnu? 

 Oni mají studnu před dveřama. Jsou na ní takové kamenné kvádry. Oni měli takovou pumpu, 

měli tu růru tak ze šika a ve chlévě na zdi měli ten trkač. To sa kývalo a voda jim tekla. 

 On ten starý Čeněk, staříček říkal, ţe on byl velice podnikavý člověk. Proto synovi taky 

majetek zanechal. Jenţe se podruhej oţenil a šel pryč. Ona mu pak umřela a tak býval sám na tých 

pasekách. Já sem ho potkával a on sa dycky znal. Téţ dycky přišla řeč na takové ty staré věci, aji  si 

postěţoval, jak to syn vede. Ten jeho syn chtěl ty zadky u Krhové prodat. A jak sa tam on odstěhoval, 

tak si ty pola aţ po hrachovecků cestu nechal a choval tam ty dvě krávy. Kdyţ umřel tak to zase 

přišlo zpátky. Jak staříček říkal, byl to velice dobrý hospodář. Mně sa líbily ty jeho fůsy.  Byl taký 

kmet, dlůhé fůsiska, špicu aţ tady, dycky pěkně načesané. Byl to dobrý člověk a dobrý hospodář. Jak 
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sem slýchal od tych hospodářů, tak hlavně staříček, mluvili o tych dobrých. Dycky povídal: 

„Špatného koňa nenaučíš stejně táhnůt, tak dycky hleď po tem dobrém.“ Oni dycky to přirovnávali 

tak k dobytku. Nebyli to ţádní vzdělaní lidé. Prostě měli ten svůj rozum a podle teho sa řídili. A 

hlůpi akorát nebyli, kdyţ sa všecko dokázalo. 

Všechno se strašně rychle změnilo během jednoho ţivota. 

 Najvěc sa to změnilo po tej válce. Začli ti komunisti po osmačtyřicátém roce. Pak to vzalo 

strašně rychlý spád. Jak tady přišel ten Schüller, ten řek: „My sme tady, my vás musíme zničit a my 

vás zničíme.“ Jak mě říkal: „Vy sa budete plazit, prosit jezedáky, aby vás vzali.“ Já pravím, toţ na 

to si počkáme. Jich právě zlobilo, ţe já sem byl ve statku druhý rok a uţ sem byl najlepší pracovník 

tady na farmě a za tři roky sem byl najlepší pracovník státního statku Tylovice. Nejdřív to byl státní 

statek Tylovice, pak to všecko zabrali a udělali státní statek Vsetín. Ten měl ředitelství v Meziříčí. 

Téţ sem měl problémy s kamarádama, se všeckýma lidma, s tyma selskýma. Ţe si beru holku z 

chalupy. Já, kdyţ sem si moju bral, toţ sem věděl, ţe si neberu selskou holku, ţe sa bude muset 

jednak hodně učit a ţe budeme muset mět všeci trpělivost. Naši ně nebránili, vemte si, koho chcete, 

to bylo jedno, ale pořádek v chalupě být musel. Taky moja mohla přijít za tatínkem, za maminkou, 

kdyţ nevěděla, kdyţ sem já doma zrovna nebyl. Nebo Eliška byla, sestra, tady. Mohla sa dycky s 

kaţdým poradit. Šak za dva roky by nikdo nepoznal, ţe není z gruntu, ţe je z chalupy. Všecko uměla.  

To je dobře, kdyţ spolu lidi mluví, kdyţ nechodí kolem sebe naštvaní. 

 Tady bylo pár tych gruntů, jak staříček vykládali. Kradli si úrodu, protoţe prvej kaţdý ten 

výminkář aby měl z čeho ţit, si choval aspoň tu krávu. A toţ chmatnul ten temu a ten chmatnul hen 

temu. To uţ sem jezdil ve statku. Tady, u Plandorů, poklůzaly dvě. Měly tam čtyřiadvacet krav, kaţdá 

dvanáct. Já sem přivez fůru, toţ si nadávaly, ţe to háţu na jednu hromadu, ţe jich mám rozdělit. Tak 

sem poctivě to dělil. No ale já sem večer zhazoval poslední a ta uţ z tej hromady tahala. Já 

povídám, proč já to mám dělit, kdyţ vy mě toto děláte. A proto sem viděl, ţe ti lidé nedorostů k tomu 

aji v tem JZD, ţe budů všeci dělat poctivě, ţe budů všeci dělat stejně. Ţe budů mět všeci zájem na 

tem, aby ten podnik šel. To sem zase ty lidi dobře znal. Kdyţ sme aji do té školy chodili, nekeří ogaři 

sa uléli a šli k Janíkom do hospody. A to sme byli vlastně staří chlapi. Ta škola za války byla 

omezená a po tej válce tam starší chodili. 

 Já sem šel na vojnu a měl sem jedenadvacet roků, skoro. Já sem si dal ţádost o náhradní 

zálohu. Ti chodili enem na jeden rok. Enomţe tehdy to zrušili. A já, uţ starý chlap sem musel jít na 

dva roky. Z vojny sem přišel, měl sem víc jak třiadvacet roků. Já sem chodil na zábavy, ale moja 

byla první, co sem doprovodil z muziky. Všímal sem si jí uţ spéš, jak sem přišel z tej vojny. Tam byla 

aj ta obava co naši ně řeknů. Děcko z chalupy. Naštěstí naši byli moc rozumní lidé. Tatínek ně 

povídal: „Nehleď na peníze, nehleď na krásu, hleď na povahu, ať spolu dobře ţijete. A doveď nám 
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taků děvčicu, aby sme  aji my s ňů tady dobře byli.“ Tatínek nikdy neklad důraz na peníze. To musíš 

vyţenit. Bylo pár tých případů, co uţ já sem znal. Vzali si ogaři selské dcery a nakonec to 

neklapalo. My sme byli spokojení s babi. Pokud sme ţili, hleděli sme ţít dobře, děcka vychovat.  

Myslím, ţe aji Dáša tu je spokojená. Je šikovná. 

Viděla jsem ji, ţe se starala o vás oba. 

 Pokud sme mohli, tak sme jim pomohli. Třeba se sušením sena. Babi, to byla její radost, 

sušit otavu. Šak ona uţ tak těţko chodila, ale neodpustila si, aby eště nešla zahrabovat. Na to pole.  

Tak sa jí to líbilo. Ona povídá: „Najpěknější podívaná je, jak sa sveze to seno a ta lůka je taká čistá, 

uhrabaná. To byla její radost. 

Kde jste byl na vojně? 

 To já mám obchoděné kolem Přerova - Bochoř, Troubky, Henčlov a na druhů stranu - 

Předmostí u Přerova. My sme byli v kasárnách hned u nádraţí za podjezdem. Sem přišel do té 

poddůstojnické školy a tam byly chlévy a byl tam jezdecký pluk, koně. Z tých chlévů sa dělaly 

učebny. Tam sem zaţil téţ takovů jednu chvilku. To sme byli právě v tých Troubkách. Pantáta s taků 

dívčinů tam kladli obilí. Nebyla ta fůra nijak velká. My sme akorát šli po tej cestě. Ona mu podala 

ten pavůz. On jak na tem pavůze hupsnul, tak sa to dřevo zlomilo a on naznačky spadnul na zem. A 

ta holka začala strašně křičet. Já pravím, ogaři cosi sa stalo. Tak sme tam utíkali. Hned tomu 

jednomu pravím, utíkaj do kasáren zavolat sanitku. Tak sme tam počkali. Dali sme ho na bok, strýc 

sa potem přebral, uţ to bylo dobré. Oni měli tři dcery.  To byla najstarší, děcko tak šestnáct roků. 

Potem sem sa za tým pantátů byl aji v nemocnici podívat. Ţe by ňa chtěl vidět. Toţ sem tam šel. 

Dostali sme pochvalu. Přišel tam na to pole aji náš poručík a co s koňma? Kdo s tym umí jezdit? Já 

pravím, toţ já. Tak jeď, no. Tak sem vzal koně, odvez sem jim fůru do dvora. Šli sme tam za čas, uţ 

to bylo posváţané. Ten pantáta se z toho brzy dostal. My sme měli strach, jestli třeba nemá ţebra 

zlámané, jak spadnul. To uţ byl starší pán, tak k padesáti rokom. Tam sa chlapi nejak mladí 

neţenili. Dokáď chtěli staří hospodařit, tak hospodařili. Aţ mu udělali místo tak měl ogar třicet, 

pětatřicet roků.  

V těch Troubkách měli sedláky furianty. Jeden v hospodě prohrál v kartách pár koní. 

 To bylo u sůsedů. Nechal tam aj pacholka s koňma. Všecko prohrál. Pacholka nemoh 

prohrát, ten utek. On strašné peníze probaslovál. Proto ten jeho otec sa odstěhoval od něho. Nemoh 

sa na to hospodářství dívat. On mu předal hospodářství opravdu v prvotřídním stavu a ten za chvilu 

začal pole prodávat. A koně prodal a zas kůpil nové. Handloval a tak to bylo. Ale jeho syn to byl 

pracant. Chtěl obchodovat s ovocem. Eště spravili tu střechu, dali tam ten nový krov. A co staří 

umřeli, je to furt stejné. Oni si to všecko vzali zpátky. Kůpili traktor, jakýsi pluh a hospodařili dva 

roky. A viděli, ţe to bez dobytka nejde. První rok měli pěknů úrodu, druhý uţ to bylo horší a na třetí 
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rok tam nasel ovsa a dohromady tam nebylo nic. Je třeba hnojit tu zem. Tak toho nakonec nechali. 

Já bych vám to ani neříkal, ale kdyţ sme to všecko přebrali a já sem ten poslední hospodář co sem 

tady byl. 

 Děcka sů velká radost, ale je to negdy sakramensky těţká starost. Ono to bylo najhorší jak 

sa rozmysleli čím sa učit. Na co by měli chuť, zas sa nemohli dostat. Ta doba byla taková. Zdeněk sa 

vyučil pekařem, Alena sa vyučila pekařků. Staňa, ten sa mohl v Benešově učit tym kovářem. Miloš 

byl v Kroměříţi. Tak sme to měli rozlétané po světě. Zdenka ta pekařina bavila, ale on sa dostal do 

Mezříča do pekárny a tam s tyma učňama vymetali všecko. Měli se dostat k tym strojom, toţ tam 

čistili plechy. Jeho to dopálilo, tak přebyl ty tři roky a šel do lesa. Zdeňa toto postavil, vyplatil 

sourozence. Všecko napřed vyplatil a potem se dal do stavby. On je pracant a všeci ogaři. Miloš se 

dobře učil, potem šel do Kroměříţa na střední veterinu. To právě téţ ten ředitel si nás zavolal, jak 

tehdy tatínka ten roţnovský. Ţe sa výborně učí, ţe by bylo škoda, abychom ho pustili na tu veterinu. 

Já pravím: „Ale pane řediteli, my to máme politicky velice špatné. Já nevím. On sa tam nedostane. 

Praví, to není humanitní obor, na tu veterinu to zkusíme. Tak ho tam nahlásil. Více méně on ho tam 

dostal. To Milada chtěla jít na doktorku. To bylo její, doktorka. Nedostala sa nikde. Tak šla aspoň 

na tu zdravku do Vsetína. 

Máte děti pojmenované po sobě. 

 Tatínek měl téţ po svojem. První byla ta Růţenka po mamince, tak ta jim umřela malunká. 

Potem byli ti dva ogaři. Takţe jeden téţ byl Alois po tatínkovi, ten naneštěstí umřel. Ostal Slávek, 

tak sme dva. Sestry téţ uţ umřely obě. Tak sme ostali dva ogaři. Pokud budem, budem. Toţ Slávek 

má sedmdesát devět, on je ode mňa o šest roků mladší.  

 Mám tady s nima opravdu dobré ţivobytí. Dáša je šikovná holka. Na to, ţe tu přišla z města, 

chovali aj ty prasata, ty býky měli a třeba aj ty koně pokludila. Dobře sa tu ţije.  

 Na takovů řeč by ani nedošlo, ale si pravím, kdyţ sem ten poslední z těch zemědělců, kerý 

eště ví jak sa hospodařilo, co sa jak dělalo. 

 To sem chtěl jít na tu vyšší hospodářsků do Opavy. Já sem chtěl enom proto na tu školu jít, 

aby člověk doved to hospodářství vést lepším způsobem jak ti rodiče. Aj po téj ekonomice a po tem 

všeckém. Aby měl jakýsi rozhled. Přišel osmačtyřicátý a uţ to šlo všecko pryč. Oni byli sami proti 

sobě. Kdyţ měl zemědělec to vzdělání, cosi by pro to zemědělství, zasej, udělal. 

 Kdyţ oni pořád - my vás musíme zničit. Zničili nás a toţ je to. Pravím, já sem sa snaţil dělat 

dobře na potvoru tým soudruhom. Aby viděli, ţe sa ten Krůpa nestratí aji bez nich. To sem sa potem 

dovídal, jak sem byl vyhodnocen jako najlepší pracovník. Ten? Zuřil. U nás nemoh dělat, v JZD 

nemoh dělat, na státním dělá. Já sem si myslél, měli ste jednat s lidma trochu lidsky a ne jak s 

otrokama. Jediný způsob přesvědčování k lepšímu způsobu hospodaření ve velkém je přijít na dvůr 
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vykrást vám všecek dobytek, všecko. Toto já neuznávám, nejaké přesvědčování k lepšímu. Gór kdyţ 

člověk viděl ty rodiče, ty staré lidi, jak jich to vzalo. To bych v tu chvilu nekoho praštil. A toţ zasej, 

co by si pomoh. Skončil bych negde henkaj v Jáchymově a co děcka a manţelka tady doma a rodiče. 

Člověk musí mít dycky  nejaký svůj rozum. Kdyţ máte vedle sebe dva esenbáky se zbraňů, co moţete 

dělat. To jak chlapi kolikrát. Já by sa bránil, já bych jim ukázal. Ale houby byste ukázali. Přešli tam 

všeci, eště nekeří šli opravdu jak ovce. Sklonili hlavu a šli. 

 Já zase sem byl, jak sem znal ty lidi, teho přesvědčení, ţe ti kulaci, aspoň co sem okolo znal, 

to byli skutečně najlepší hospodáři. Za kaţdým bylo něco vidět. Protoţe ti, ti sa snaţili. Pole nám 

vyměnili. Toto nám všecko zebrali. Dostali sme ty paseky aţ u Malinů, Pavlínků a tak dále. No a my 

sme stejně splnili všecko, dodávky. A tak oni kdyţ viděli, ţe nás opravdu nepoloţá, no tak naráz 

poslali tady dvě auta četníků a uţ to bylo vychráněné. S tím nemoţete nic dělat. Aji třeba to nářadí, 

to náčiní. Já sem potem začal druhým rokem zváţat krmení, si pravím, co tam v lese je za mašinu? 

Nakonec sem přišel na to, ţe ti chlapi, co tu mašinu odvlekli, seli tam pod tým lesem. To byli 

Krhovjané. Zatáhli mašinu do lesa. Obilí to rostlo z teho kaslíka. Kdyby to aspoň přivřeli. Do teho 

napršelo, všecko rezavé, člověk by nad tym plakal. Co ste mohla dělat. Nic. Nahlásit správcovi, ţe 

je tam v lesy mašina. Od podzima snáď. A to bylo všecko. A proto sem šel na to naváţání krmení. 

Jednak to bylo dobře placené a jednak ţe sem toť takové věci ani neviděl.  

Jak uţ mi koupili ty těţké koně, ty hnědáky a tu vlečku sklápjací, to uţ bylo. Jejdarači. Člověk otočil 

kliků a šup byl vůz prázdný. Ušetřilo nám to. Najprv tam jezdily tři páry koní a chlapů pět. Nakonec 

sme to dělali s pomocníkem sami. To záleţelo jak si člověk tu prácu zorganizoval a nehnat koně tam 

a zasej zpátky. Kdyţ tam jedu, udělat ty práce při jedném. Třeba tady, kdyţ sme měli eště grunt 

pohromadě, sa jelo na pole a tam sa udělaly třeba tři práce. A tak to potem šlo. Myslet, myslet, 

myslet. Já říkám, ţe hodně lidé si udělajů starosti, ţe nemyslá. Buď aţ je pozdě, nebo aţ z toho majů 

škodu.  

 Po první to bylo také divné. Ale uţ posledně sme sa rozvykládali. Nevím, jestli ste sa 

dověděla, co ste sa chtěla dovědět. 

Já mám vţdycky jednu otázku a potřebuji, aby se člověk při té odpovědi rozpovídal a vzpomněl si 

na spoustu dalších věcí. Mnoho věcí se dovím jen tak, ţe mi o nich sám řeknete. Pokud je neznám 

nemůţu se na ně ptát. 

 A to já zase nepřeháňám nic. Já dycky co říkám, skutečně tak bylo. To pamatuju, tak to bylo, 

tak sem to proţil. 

Byl jste někdy u sousedů uvnitř domu? 

 Byl sem u nich jako malý a pak jak nám umřela ta Janička, tak nám soused klepal na pomník 

jméno. To sem to byl zaplatit. To sem byl u nich v kuchyni. A eště jak sa jim syn zabil, tak tam dělali 
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pohoštění. To sme byli za mládence. 

Měli tam klenby?  

 Majů tam klenby. To ty staré chalupy to bylo všecko klenuté. A nad tyma dveřama majů ten 

letopočet. 

Vy jste neměli napsané nic ani na trámech? 

 Měli sme tam na trámě. Právě to vím, ţe to bylo. Ten jeden tesař, nejaký Ţitník tam vysekal: 

Alois Ţitník, Krhová a ten rok 1871. No a potem staříček, kdyţ sme vykládali. Staříček prál, byl sem 

malý ogar. Pět roků, jak to stavili, on měl. On měl staříček úţasnů paměť téţ. Aţ ho ta mrtvica 

klepla. Měl sem aji ten trámek skovaný. Sem to dlůho skovával. Nebo ty hlavní dveří tady byly dlůho 

skované. Staříček si jich skoval. To bylo takové vyřezávané, obkládané, umělecká práca by sa řeklo 

na tehdejší dobu. Byly tam na hůře. Dobře jich pamatuju. To byly krásné dveří, vyřezávané dubové. 

Prvej to eště nebyly ty panty kuté, jak to potem začlo. Ty dveří byly jak vrata. To mělo na vrchu 

takový ten točák, taký slůpek. To sa zasune do tej nadvratnice. A tam byl nad dveřma téţ taký silný 

trám, to bylo strčené ze spodku a na spodku to bylo v tem kameni. Zatluklo sa takové ţelezo a na 

tem ţelezy sa to točilo. Ty dvéří. Delalo sa to jak bylo zvykem. Staříček pravil, jak strašně drahé 

bylo ţelezo. Tehdy eště ze začátku. Staříček říkal, ţe ten první chlév byl stavěný rovno s tů chalupů. 

To byl ten první, to měli ti staříčci. Staříček si přived ten dobytek z teho Podlesí, z teho Křivého, tak 

potem musel hned postavit ty chlévy. Aby bylo kde dobytek dát. Tady, v tem prvním chlévě, měl koně. 

Měl dva staré koně a kobylu s hříbjatem. Pak staříček postavil ten menší chlév. Tam měl staříček ty 

dvě krávy svoje a naši měli v tem velkém. No a potem jak je ta šopka včiléj, tam byly dřevěné 

chlévky. Tam dycky prasata ukradli, tak tatínek udělal ten chlév z teho prvního. Udělaly sa tam ty 

chlévky a vybetonoval to tam.  

Kdy se v těch dalších chlévech dělaly betonové podlahy? 

 To dělal asi, já sem byl malý. Esli sem měl čtyři, pět roků. Do čtyřiatřicátého roku. To dělal 

ten Macháček, zedník. On byl ve světě. To začínaly ty betony. On to tak uměl vyspádovat, aby ta 

močůvka spod tych prasat tekla. Udělal to velice pěkně. Jak tam máme v rohu topení, tam býval 

kotel. Tam sa vařily zemňáky. Tam je komín. Ten sme vydlabali, aby nemuseli komín stavět vedle do 

místnosti. Tatínek vydlabal komín ve zdi, dali tam růru. Potem to zedník zasej, obezdil. Pěkně, tak 

do rovna. Tak rozumně to všecko bylo dělané. Ten komín tam udělali naši, aţ sa ty prasata 

přestěhovaly. No a potem, kdyţ sme chtěli mít ten kotel a měli sme tam aji kotel na smaţení trnek a 

švrlák na motor. Tak to sa míchalo furt samo. Stačilo topit pod kotlem za týma dveřma. Tak to sme 

postavili komín co je vedle. Ten vysoký. Tam je azbestová růra aţ po vrch. Prv sa tam třeba i 

právalo. Babi tam prala, vyvařilo sa tam. Prv sa enem vyvařilo, aţ začly ty pračky s tym ohříváním. 

Anebo kdyţ sme to eště všecko neměli a byl tam ten kotel postavený, tak sa tam zatopilo, děcka sa 
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okůpaly, přenesly sa domů a uţ to bylo. Nebo jak zedníci to Zdeňkovi stavil, tu bývali. Tak sa tam 

zatopilo. Večer sa chlapi okůpali. 

 My sme byli zvyklí, kdyţ uţ to je, aby to přineslo nejaký ten uţitek. Nejenom ţe to mám, ale 

aby z teho něco bylo. Mrtvá věc není k ničemu. Takţe sa to pořád pomalu, ale jistě modernizovalo. 

No furt, furt. Říkám, jak ten staříček viděl, ţe není zbytí. Tak eště měl dluh, ale musel ty chlévy 

postavit. To je základ. Kde tu úrodu zhodnotíte leda přes ten dobytek. Nebo jak on sa věnoval tým 

formankám, jak byli ogaři větší deset, jedenáct, dvanáct roků uţ nechal tu starů kobylu doma. A 

ogaři museli obdělávat. Začít sa starat. Poradil, eště byl jeho otec, ten Michal. To prý byl téţ velice 

hodný člověk. On tatínek na něho vţdycky v dobrém vzpomínal. Téţ tak hleděl tym ogarom poradit. 

Jel s nima na to pole a uţ jim to ukázal. Co tak sme sa trochu dověděli v tem rodě, kaţdý hleděl 

něco na tem gruntě udělat. Něco zlepšit aby to nejak vypadalo. Já musím být aspoň tolik tym 

předkom vděčný, ţe to udrţeli. Kolikrát všelijaké ty problémy byly, války a takové věci. Museli 

chlapi narukovat a ostala tady roba as tolikatima děckama. To nebyl záviděnihodný ţivot. Byli lidé 

skromnější, obešli sa ledačím, ale to všecko dycky přeţili. Taky sme museli všecko to přeţít. 

 Samozřejmě dneska sa ţije modernější. Co máme dneska my, otočíte kohůtkem, mate vodu. 

Stařenka musela jít k studni s putnů. Eště neţ byla pumpa, to měli rumpál, co sa ten provaz motal. 

Pustit kýbl dolů, zatíţit, aby se nabrala voda. Kdyby sa nezatíţil, on by vám potem plavál. To jak 

bylo to úško, tak tatínek měl takové kilové závaţí s uchem. To bylo uvázané na tem boku. Jak to 

přišlo dolů, to dolů táhlo. A jak sa potem ten kyblík postavil plný vody, tak točil, točil. Najhorší kdyţ 

negdy to kolo utéklo, to musel od toho utíkat pryč, protoţe to sa tak rychlo odmotávalo, ţe vás to 

chytit, tak vám to ruku zlámalo. Aji to vylévání do tých puten, protoţe to bylo na tem provazy, to 

musel sa nahnůt přes tu zárubeň a musel to vylét do tej putny. A zasej podruhé. A kdyţ měli napojit 

tolik dobytka, to si dovedete představit, co to bylo. Potem uţ tatínek kůpil pumpu. Tu na to kývání na 

to čerpání. Uţ to bylo dobré. To dycky ten najmenší, nebo holky, pumpoval. A to sme nosili s 

tatínkem a napájali. Muselo byt tych kyblů věcej. Nebylo to, jak uţ byl ten vodovod. Jak sem věděl, 

ţe budu doma, to uţ sem viděl, to by sa dalo spravit. Tatínek ze začátku nebyl pro to. Ty furt cosi 

mudruješ, furt cosi mluvíš.  No ale potem, kdyţ šly pěkné penízky to to vození uhlí. Pravím, tak včil 

si uděláme ten vodovod. To byla první práca na čem sme sa s tatínkem domluvili. Slůţí to do 

dneška. Ta trubka co je tady v zemi, ta sa nezanášá, protoţe čerpadlo co chvíla spustí. To protéká 

pořád. To byly prvotřídní pozinkované trubky, a aby nám to nerezavělo, tak sme udělali takové 

kaslíky. Do teho sme dali tu trubku a zalilo sa to asfaltem. Jako izolace. To sa dalo kůpit, taková 

bečička. Tu sme rozehřáli a zalili to potrubí. To bylo hodně nebezpečné. Na to tatínek dbal a děcka 

hnal aby sa jim něco nestalo. Nebo kdyţ byla otevřená ta jímka tady. To sa nasadilo čerpadlo, to 

všeci museli pryč. Chraň vás pánbů. Protoţe tam, kdyby nekterý spadnul tak ho nevytáhnů. Kůpilo 
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sa čerpadlo, měli sme taků veliků voznicu. Tam vlezlo třináct hektolitrů, to bylo přes celý vůz. 

Postavilo sa čerpadlo a vozilo sa na pole. Zahrady, lůky, cesty všecko sa ulélo. A bylo kaţdý rok o 

dvě fůry sena víc. Tak sa to vyplatilo. Mohly sa nechat dycky ze tři, čtyry teleta. Neţ ony urostly 

zeţraly do tych dvěstě padesáti kilo. My sme nejak nepásli, protoţe tatínek chtěl dycky nadělat 

hnoja, aby bylo do zemáků. Na podzim, v létě, po tych otavách neco přepás zeleným. Jinak sa 

krmilo doma. 

To hnojiště bylo tak veliké uţ za vás? 

 Napřed to byla enem taková díra. Tyma kameňama obloţená. To byly také zídky kolem 

dokola. A potem tatínek, jak sme to dělali, tak sa to všeckovytrhalo, dávalo sa to tam na bok. Aţ to 

bylo všecko udělané, si uloţil ty dlaţby a to všecko. Tady na to sme si zehnali obkladača, který celů 

tu dlaţbu poloţil. To sme kůpili v Mezříču v betonárce. To uţ bylo po válce. První sa dělala ta 

stodola s tym vodovodem a potem uţ to šlo. To sem vozil z Kunína tu tašku na střechu. To byly 

štreky. Stával sem ráno ve čtyry hodiny.  

Kudy jste jezdil? Po hlavní cestě nebo jste si mohl cestu někde zkrátit? 

 To nešlo, ta fůra byla těţká, to sa muselo po hlavní. Aji kdyţ sme vozili z Kelča lavice do 

kostela. Téţ sme to naváţali. Dřív byly v našem kostele na předku čtyry lavice, ta jak první díl stojí. 

Ale jináč to bylo všecko prázdné. Enom kolem zdí byly takové menší lavičky. Tam sů myslím dvě u 

tej svatej Otýlie a naproti. To měli lidé skůpené soukromé lavice. Přišel pan farář Boháč a nechal 

udělat ty lavice. A zháňal nekoho, kdo by to odvozil. Kerle tu měl auto, ale lavice byly delší. My sme 

měli dva voze za sebe. Na tom prvním jich bylo šest a na druhém taky šest. Dvanáct lavic sme táhli 

naraz, tých dílů. Týdeň sme to vozili. 
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Příloha č. 2 

 Vzpomínky pana Zdeňka Krůpy mladšího, narozeného 2. 8. 1956, přepis rozhovoru 

Podle tvého otce měla být stodola postavená roku 1879 Františkem Krůpou, ale ten měl teprve 13 

let? A v indikačních skicách z roku 1872 je zděná stodola uţ zakreslená. 

  Já nevím, já si to nepamatuju. František se odstěhoval do Křivého. Tady ten grunt měl zdědit 

jeho bratr. On zemřel na zápal plic. Byl takový trošku do světa. Přišel popitý, lehnul si na sníh a 

chytil zápal plic. Je moţné, ţe bylo víc sourozenců a chtěli ještě hospodařit. 

Proč jsi tady zůstal, mohl jsi péct chleba v pekárnách. 

  Kdyţ jsem dával v pekárnách výpověď, tak mně předseda ZO KSČ říkal, Zdeňo zůstaň tady, 

postaví sa pekárna na Vsetíně, dostaneš byt. Já v ţádném případě do bytu. Tady to nikdo nechtěl. 

My jsme si udělali takové posezení. Všichni do toho mohli mluvit, včetně snach a zeťů. Já jsem jezdil 

s koňma a tak jsem nakonec rád, ţe jsme to tady vzali. Bydlíme se staříčkem, kaţdý máme svůj byt. 

To není špatný výsledek. Tady je ideální bydlení. Dva elektroměry, dva plynoměry, jeden je společný 

a z toho se platí. Pak jsme si koupili kaţdý jeden, abychom věděli kolik, kdo propálí.  

Po roce 1989 jsi nechtěl hospodařit? 

 Nechtěl, hospodařit ne. Já jsem chtěl kousek pole pro sebe, ne pro potřebu spíš jako zálibu. 

Ale staříček mi to rozmluvil a nakonec jsem rád, ţe jsem to nevzal. V osmdesátém devátém uţ jsem 

koně neměl. V osmdesátém osmém uţ jsem skončil s koňama v lesy a dělal jsem na vrátnici ve 

Stříteţi. Zakázali mi tu práci dělat ze zdravotních důvodů.  

Kde ve Stříteţi? 

 Jak je ten dřevosklad u nádraţí. Pak jsem dělal v pekárně MAPE, tam odsaď jsem přešel do 

pekárny k Vachníkovi. Samé noční, furt hledět do pece, tak jsem teho téţ musel nechat. A tak kde jít 

pracovat? Měl jsem koně kůpeného, nedospělého. V devadesátém sedmém jsem si ho kůpil. Roku 

devadesát osm jsem začal v lesy od prvního dubna soukromničit. Do muzea jsem nastoupil roku dva 

tisíce sedm. Do posledního března dva tisíce sedm jsem byl v lese. Devět roků.  

Kdyţ jsem začal podnikat, měl jsem jednoho nedospělého koňa a tři tisíce na účtě. Abych si mohl 

kůpit druhého a abych mohl mít nářadí a postroje, tak jsem dělal čtvrtek, pátek u Vachníka noční 

směny a mezi tím jsem jezdil do lesa. Já jsem neměl ještě tu klientelu a všechny partnery. Neţ jsem 

tu prácu zehnal. 

Takţe teď ti to v zásadě vyhovuje. V práci si uděláš svoje, tam děláš s koňmi i pečeš chleba. Pak 

přijdeš domů a uděláš práci se svými koňmi. 

 Toto uţ je pro radost a na starost. Teď uţ je to taková pohoda. Sednu na vůz a vím, ţe 

nemusím slézat a nemusím do teho hrba pro dřevo. Mám čím se bavit. V muzeu zúročím všechno, co 

jsem dělal. To byla ta pekařina, nebo v lesy s koňma, nebo na pole, kdyţ jsem jezdil na ty fušky - sét, 
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orat. S pilou jsem dělal téţ.  

Pořád se ptám na ty dva bratry tvého dědečka. Jeden dostal pozemky na luhách a ten druhý?  

 Ten se jmenoval František a ten se přiţenil, nebo to tam kůpili. Měli tři krávy, hospodařili, 

ale v malém. 

Neměl nějakou práci? 

 Kdesi dělal, ale co já nevím. To hospodářství by ho neuţivilo. Měli myslím pět dětí nebo ještě 

víc. To dycky stařenka říkala. Nejlepší bylo těm kovozemědělcům. Chlap chodil do práce, kaţdý 

týden donesl pravidelnou výplatu a ţenská se starala o hospodářství. Kdyţ byli šikovní a rozumní 

byli i s tím sedlákem domluvení. Jak taťka říkal. Byl první máj a devátý květen, sadily sa zemňáky, 

vyváţat hnůj, zaorat. Můj je doma, přistav ně vůz uţ večer, naloţí. To šlo. Měli to zavedené tak, kdyţ 

tu chodilo hodně ţenských do zemáků, kdyţ se kopaly. Kdysi to bylo tak, ţe vyoral dvě, tři brázdy a 

postupně. Pak kdyţ těch ţenských bylo dost, taťka s nima domluvil, dneska vyořu vám na večer. 

Všecky půjdete pomoct. Přijel večer a všecky ty vyorané zemňáky dovezl aţ domů. Měli to 

zorganizované tak, ţe byl na tom dobře ten hospodář, co měl ty koně, ale aji ti nádeníci co chodívali 

pomoct. Potřeboval jeden druhého. Naši pěstovali ty travičky. Do traviček se muselo jít brzy třeba 

ve čtyři ráno. Protoţe kdyţ vylezlo slunko, tak se všechno otevřelo a semena padaly na zem a nebylo 

z toho nic. Kdyby tu lidé byli nespokojení, tak by nepřišli. Byla to jediná práce, která se musela 

dělat třeba v nedělu. Jak začly ty travičky, staříček byl odborník na ty stroje. V nečem byl moderní, 

pokrokový ale některé ty moderní metody si taťka vyzkůšat nemohl. Aţ budeš hospodařit, tak si to 

potem dělaj. 

Něco se staříčkovi nelíbilo? 

 Něco muselo být po staru. Byla kůpená sečkovica. To kůpil staříček Alois a jeho otec kdyţ 

měl ještě výminku a v prostředním chlévě měl dvě krávy, jalůvku, ten kaţdý den tu dlůhú reţnů 

slámu po staru sekyrů sekal. Ale posekat to na té sečkovici nedovolil. Já jsem jezdil s koňma taky. A 

taky jsem jezdil kvůli výdělku. Kůň je drahý koníček, nechať ho stát. Kdyţ mám býka, tak kaţdý den 

na něm přibude třeba čtyřicet korun, kilo přiroste. Kdyţ mám krávu, vydělám víc, protoţe prodám 

mléko. Ale uţ kolem ní musím chodit třikrát denně. Kdyţ mám koňa, musím ho nakrmit, musím si k 

němu pořídit postroje, nářadí, vůz. A musím s tím koněm chodit ať v lesy nebo na poli. Teprve potom 

vydělám. Kdyţ ten kůň stojí v sobotu, v nedělu, tak mi nepřinese nic. 

Jak to zvládáš teď, kdyţ koňmi nikam nechodíš? 

 Říkám, ţe je mám na radost a na starost. Mám moţnost nachystat si dřevo v lesy, a pokud 

celý rok topím dřevem a nemusím topit plynem, tak se mi ty koně taky vrátí. Kdyţ má člověk doma ty 

koně, tak ví, ţe na něho vţdycky doma někdo čeká. I ti blbí králíci stojí u vrátek. Měl bych i teď 

moţnost tahat to dřevo, ale při tom zaměstnání to nejde. Jsou tam termíny. Třeba zase časem. 
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A co synové, jaké mají plány? Přemýšlí co s těmi pozemky? 

 Ne. Zatím to nechávají tak. Rozhodně to nechtějí prodat. Přišel přípis z druţstva, ţe 

kdybychom to chtěli prodat, ty pozemky, ţe to koupí hned. Pak ještě jsou nabídky od těch, co si našli 

pozemky na internetu. To jsou spekulanti. Není třeba to prodávat. 

Takţe chlapci nebudou dělat nic v hospodářství. 

 Já jsem se ptal Ondry, jestli bude něco chovat, třeba kury, králíky. Prý: „Budem chovat 

jeden druhého.“ Nemají čas. 

 Dřív, za války, za minulého reţimu byla obdělaná kdejaká píď. Sa to obdělávalo a ti lidé z 

toho ţili, protoţe ty důchody měli tak mizerné, ţe radši měli krávu, chovali prasa. Kury měli. Bylo 

obilí, byly zemáky, mléko. Toto všecko sa vyuţilo. Co je z teho dnes. Dneska to mají rozparcelované, 

nakůpené pozemky spekulanti. Kdo chce stavět, neseţene stavební místo. Jen tam dvakrát do roka 

přijede traktor a zmulčuje to. Chtěl jsem říct to. Kdyţ by ty potraviny nebyly, tak si ti lidé najdů aj 

čas a budů chovat a pěstovat. Stěţují si, ţe jsme smetiště Evropy, ale si něco vyrobit, ne. No 

samozřejmě kdyţ má nějaký dobytek a stačí ten králík, ta kura musí kolem toho chodit. Kdyby bylo 

víc takových sedláků, jako Blaţkovi, kteří by prodávali přímo lidem. Tak lidi mají kvalitní plnotučné 

mléko. To aji staříčci, ještě před zlikvidováním, téţ k nim chodili lidé na mléko. Byli to stálí 

zákazníci, a kdyţ kráva náhodou přestala dojit nebo se stalo nějaké neštěstí, staříčel kůpil okamţitě 

novů krávu, jenom proto, aby ti lidé to mléko měli. A to se dostáváme k temu jak to ti mocipáni 

tehdejší všechno obrátili. Jak mají ty lidi omotané kolem prstu. Toto záleţelo všechno na tom, jak si 

hleděli jeden druhému vyjít vstřict. Vzpomínali naši i za války, kolikrát uplatili teho, co ten šroťák 

blomboval, aby mohli nějak pomoct. Nebo lidé chtěli mléko aji tak na černo, kdyţ vylo věc. Tehdy za 

stodolů byly nastavjané konvičky. Lidé si chodili pro to potmě a nestalo se, ţe by jeden vzal 

druhému. A to byla bída. Dneska - zle.  

Musím se tě zeptat taky na tu starou chalupu.  

 Nad těmi světnicemi na výminku aji u nás byly trámové lakované stropy. Později jsme je 

podbili palachem a omítli. Zbytek jsou klenby. V kuchyni, v tom výklenku, bývaly kuřata a housata, 

hned vedle pece. U komína byl sporák a pec. Ta byla nejdřív stavěná na osmnáct pecnů chleba. 

Kdyţ toho nebylo třeba tolik, tak ji přestavěli na šest pecnů. Bylo před tou pecí i sníţené peklo. 

Otvor do pece byl v kuchyni a pec byla ve světnici. Teď uţ je zbouraná. I to peklo jsme zadělali. 

Kdyţ jsme ten byt opravovali, našli jsme v kuchyni aji zazděný výklenek. Nic v něm nebylo. 
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Příloha č. 10 

 

 

Detail Zašové v mapě III. vojenského mapování. 

III. vojenské mapování – Františko - Josefské. Dostupné z: http://www.env.cz, cit. 30. 5. 2013 

 

Příloha č. 11 

 

 

Osídlení oblasti kolem toku Roţnovské Bečvy do poloviny 16. století.. 

Výřez z mapy: Struktura osídlení horního Pobečví do poloviny 16. století. 

Janiš, Dalibor - Jiří Kohutek: Středověké osídlení. In: Nekuda, Vladimír (red.): Okres Vsetín, 

Roţnovsko - Valašskomezříčsko - Vsetínsko. Valašské Meziříčí - Brno - Vsetín: Hvězdárna 

Valašské Meziříčí - Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Okresní úřad Vsetín, 2002, s. 132. 
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Příloha č. 12 

 

---------- zaznačení usedlosti č. p. 22 ------------ zaznačení usedlosti č. p. 24 

 

Zakreslení pozemků ve středu obce náleţejících ke sledovaným usedlostem v indikačních 

skicách Stabilního katastru obce Zašová z roku 1834. 

Stabilní katastr - indikační skici Zašová 1834. Mapa zakoupena od: Moravský zemský archiv 

Brno, v digitální podobě. 

   Sever 
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Příloha č. 13 

 

---------- zaznačení usedlosti č. p. 22 ------------ zaznačení usedlosti č. p. 24 

 

Zakreslení pozemků v dolní části katastru obce náleţejících ke sledovaným usedlostem v 

indikačních skicách Stabilního katastru obce Zašová z roku 1834. 

Stabilní katastr - indikační skici Zašová 1834. Mapa zakoupena od: Moravský zemský archiv 

Brno, v digitální podobě. 

  Sever 
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Příloha č. 14 

 

 

Usedlosti č. p. 22 a č. p. 24 na letecké mapě z roku 1950. 

Kontaminovaná místa, letecká mapa z let 1950. MO ČR 2009. 

Dostupné z: http://kontaminace.cenia.cz, cit. z 7. 2. 2014 
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Příloha č. 15 

 

 

 

Výkaz o vymazání naturální dávky z roku 1850 s usedlostmi č. p. 22 a č. p. 24, str. 1. 

Státní okresní archiv Vsetín, Archiv obce Zašová, Inv. č. 138, signatura VII/5, karton 7.  

Výkaz. Umazali kaţdý osedlý obce Zašová. 
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Příloha č. 16 

  

Titulní strany práce: Organisace statku č. p. 22 v Zašové na Moravě, 1934 

Archiv rodiny majitele č. p. 22. 

Příloha č. 17 

 

Kudělka, Bohumil: Statek č. 22 Zašová, 1939. 

Archiv rodiny majitele č. p. 22. 
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Příloha č. 18 

  

Sedlský grunt čís: pop: 24, Vklad. 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, kopie z pozemkové knihy 

Příloha č. 19  

  

Listina C. K. Okresní soude! ve Val. Meziříčí, výmaz břemen z 22. 2. 1873. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 20 
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Notářský spis. Dodatek k svatební, odstupní a dědičné smlouvě z 22. 9. 1889. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 21 

 

matka F. Krůpy 

Barbora Krůpová, roz. Hřivová   

    

manţelka F. Krůpy Barbora Krůpová,          František Krůpa (nar. 1866) 

roz. Bartková s nejmladší dcerou Boţenou 

 

Rodina Františka Krůpy na fotografii pořízené na pohřbu jedné z dcer, přibliţně rok 1913. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 22 
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Spis notářský, smlouva odstupní. 1928. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 23 

 

  

 

 

 

Absolutorium a řidičský průkaz Zdeňka Krůpy staršího, 1947. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 24 

 

 

 

Prohlášení za kulaka 

Státní okresní archiv Vsetín, Inv. č. 216, karton 23. Rada místního národního výboru v Zašové. 
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Příloha č. 25 

  

Notářský protokol, smlouva odstupní. 29. 12. 1962. 

Archiv rodiny Krůpů. 

Příloha č. 26 

 

 

Svatba Zdenka Krůpy s Miladou Uličníkovou. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 27 

 

Tři generace rodiny Krůpů. Alois a Růţena Krůpovi, Zdeněk a Milada Krůpovi s dětmi Zdeňkem, 

Milošem, Stanislavem, Alenou a Miladou. 

Archiv rodiny Krůpů. 

Příloha č. 28 

 

Zdeněk Krůpa starší s manţelkou a dcerami ve valašském kroji. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 29 

 

Koně ve stáji. 

Archiv rodiny Krůpů. 

 

Příloha č. 30 

 

Kůň před původními kůlnami na dvoře. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 31 

 
 

 
 

 

Přestavba obytné budovy, duben 1985 
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Přestavba obytné budovy, duben 1985 

 

 

Přestavba obytné budovy, 1986 

 

Přestavba obytné budovy. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 32 

 

 

Zdeněk Krůpa starší v roce 1998. 

Archiv rodiny Krůpů. 

 

Příloha č. 33 

 

 

Zdeněk Krůpa mladší při práci v lese, rok 2004. 

Archiv rodiny Krůpů. 
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Příloha č. 34 

 

Zdeněk a Milada Krůpovi v roce 2005. 

Archiv rodiny Krůpů. 

 

Příloha č. 35 

 

Pomník rodiny Krůpů na zašovském hřbitově. 

Foto M. Bahounková, 2013. 
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Pomník paní Emílie Krůpové na zašovském hřbitově. 

Foto M. Bahounková, 2013. 

 

 


