
Svatý Kopeček: 
dějiny obce 

a městské části

Jakub Huška



4

Obsah

 7 Úvod
 10 Prolog

 I.  
 15 Období před vznikem obce Svatý Kopeček
 19 Zázračné nalezení milostného obrazu a jeho původ
 22 Neshody mezi Andrýskem a premonstráty
 24 Výstavba chrámu Panny Marie a rozkvět poutního místa
 28 „Zástupy poutníků se tiše sluncem vlekou“
 30 Stavební úpravy chrámu u příležitosti jubilejní a korunovační oslavy
 32 O stoletém výročí a korunovace milostného obrazu roku 1732 

 II.  
 39 „Neumřela děvečka, ale spí…“  
  Zrušení hradišťského kláštera a vznik obce Svatý Kopeček
 41 Vznik obce Svatý Kopeček, nebo Mariánov?
 44 První obyvatelé Svatého Kopečku
 46 Svatokopečtí kramáři a jejich Společnost
 49 Farní úřad Svatý Kopeček: těžké počátky
 52 Triviální škola na Svatém Kopečku
 55 Uvedení strahovských premonstrátů na Svatý Kopeček 

 III.  
 59 Svatý Kopeček v letech 1848–1914
 60 Obecní samospráva a první výkvěty občanské společnosti  
  na Svatém Kopečku
 61 Svatováclavská koruna a tábor lidu na Svatém Kopečku
 64 Návrat dědiců sv. Norberta na Svatý Kopeček
 68 „Povstávají z toho stesky…“ aneb nešváry mezi domkaři a familianty
 69 Obecná škola na Svatém Kopečku
 72 Cesta od vesnice k maloměstu
 76 „Klimatické lázně“ a letní hosté na Svatém Kopečku
 82 Řemesla a živnosti svatokopecké
 86 Předválečný lesk a bída Svatého Kopečku
 90 „Tobě, Matičko kopečská jsem sloužil.“
 90 Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka na Svatém Kopečku
 93 Kongregace sester premonstrátek III. řádu sv. Norberta na Svatém Kopečku
 94 Jubilejní slavnost 1896 a předválečný ruch
 98 Svatý Kopeček ve víru moderní politiky
 101 Zápolení o osud Čtenářského spolku
 103 Aféra kolem „bojkotu“ a politický život v letech 1910–1913



5

 IV.  
 109 Svatý Kopeček a Velká válka
 111 „Držte se Hanáci!“ Svatokopečtí na frontách Velké války
 114 Těžké válečné roky v zázemí na Svatém Kopečku
 118 Vyhlášení samostatného Československa 

 V.  
 121 V Československé republice
 122 Dosavadní autority: břemeno minulosti
 124 „Padly trůny, padají i radnice“
 128 Předválečné pořádky: návrat Lacha a Půdy
 131 Rozvoj společenského a kulturního života ve 20. letech
 138 Za časů starosty Julia Půdy
 141 „Hranice vzplála…“, aneb boj proti „klerizaci“ Svatého Kopečku
 146 Roky „plné krize a sebezáporu, chudé na práci, ale bohaté nezaměstnaností“
 147 Duchovní a materiální obnova svatokopeckého chrámu 

 VI.  
 155 Svatý Kopeček v letech 1938–1945
 156 „Za těch krásných podzimních dnů…“
 159 „V práci a vědění jest naše spasení!“
 163 „S fašistickým pozdravem: Vůdci zdar!“ Změny v obci
 169 Společenský a každodenní život za protektorátu
 174 „Ale násilí nemohlo natrvalo zvítězit“
 176 Květnové dny na Svatém Kopečku 

 VII.  
 183 Od národní revoluce k únoru 1948
 185 Staré problémy
 187 „Všichni pochopili, že by bez kostela Svatý Kopeček nic neznamenal“
 188 Únor 1948: diktatura proletariátu 

 VIII.  
 193 Diktatura proletariátu 1948–1989 „…vůle lidu je nejvyšším zákonem…“
 195 „Aby žili moderně jako ve městě, avšak zůstali na venkově“
 197 Lidospráva aneb „MNV nejsou vrchnostenské úřady…“
 202 Represe a emigrace
 203 Ztráta důvěry, obrodný proces a 21. srpen



6

 206 Normalizace
 210 Společenský život v letech 1948–1989
 215 „V hodině velké zkoušky“
 218 Zabrání svatokopeckého probošství a internace premonstrátů
 220 Akce Ř na Svatém Kopečku
 221 Farnost v 50. a 60. letech
 224 Obnova farního života a chrámu v 70. a 80. letech 

 IX.
  229 Prozatímní epilog 

 X.
 237 Douška Jana Knaibla

 238 Seznam představených obce a městské části
 240 Seznam pramenů
 240 Archivní prameny
 241 Periodický tisk
 241 Literatura
 246 Internetové zdroje
 250 Poznámky 
 
 275 Obrazová příloha



72

domluvit na určitém kompromisu. Jasně si totiž uvědomovali, že osamostatněním 
Samotišek na ně padne většina nákladů za obecnou školu. Všechny snahy však byly 
marné. Od školního roku 1899/1900 docházely na Svatý Kopeček už pouze děti 
z Radíkova.190

Osamostatnění Samotišek na druhou stranu uvolnilo ruce svatokopeckému obec-
nímu výboru v otázce nové školní budovy. V letech 1898 až 1900 probíhala jednání 
v této věci a řešily se zejména finanční náklady. Poté, co bylo vše připraveno, přikro-
čilo se v září 1900 ke zbourání staré školy. Stavbu nové školy prováděl olomoucký 
stavitel Alois Sojka. Slavnostní požehnání novostavby se konalo 1. září 1901. V prů-
běhu stavebních prací našel učitelský sbor a žáci útočiště v domě Josefa Šnajdra 
(dnes č. p. 101/2, ulice Kovařovicova).191 Nová škola tak konečně vyřešila neutěšené 
poměry v místním základním školství. Problémy s nedostatky míst na svatokopec-
kých školách ovšem znovu vyvstaly po skončení 2. světové války, ale o tom až později.

Cesta od vesnice k maloměstu

Další finančně náročnou kapitolou v obecním rozpočtu byla vedle školství údržba 
obecních silnic. Zejména pro obec, která vítala každoročně tisíce a tisíce zbožných 
poutníků a turistů, byla péče o kvalitní komunikační spojení důležitou věcí. Místní 
živnostenské kruhy ovládající zdejší radnici se proto neomezovaly na prostou údržbu 
dosavadních cest, ale šly naproti moderním způsobům dopravy.

Svatý Kopeček spojovaly se Samotiškami a Droždínem, respektive s Olomoucí, 
až do počátku 70. let 19. století čtyři cesty. Většina poutníků a slavnostních procesí 
se vydávala k chrámu přímou a ovšem velmi příkrou cestou po obou stranách lemo-
vanou stromořadím a kamennými skulpturami. Tato tradiční cesta byla krajinným 
pozůstatkem z 18. století a byla původně projektována daleko více jako triumfální 
vstup na zbožné místo, jenž měl poutníka nábožensky vzdělávat, než jako prostá 
komunikace mezi dvěma body. Další cesta na Svatý Kopeček, která je v současnosti 
pouhou polní stezkou, nejspíš vznikla již v 17. století, ne-li dříve. Kvůli mírnějšímu 
stoupání sloužila především běžné dopravě, zejména vozům a kočárům. Počínala 
na jižním konci obce u bývalého zahradnického domku (dnes Dvorského č. p. 5/17) 
vedla kolem kapličky a ústila v Droždíně v dnešní ulici Vítězství. Svatý Kopeček se 
Samotiškami spojovaly rovněž dvě cesty, které dnes již skoro zanikly. První začínala 
na palouku pod chrámem a z levé strany obcházela nejstrmější část stromořadí, na 
které se pak po asi 400 metrů napojovala, v místě sloupu se sochou Panny Marie 
Svatokopecké. Odtud cesta dále pokračovala dolů po vrstevnici k samotišské návsi. 
Druhá komunikace, která vedla dolů kolem samotišsko-svatokopeckého kameno-
lomu (dnes ulička spojující ulici Šlikovu a Krejčího), končila rovněž v centru Samo-
tišek. Kromě těchto cest existovaly ještě dvě stezky přes les Na Ovčačce do Radíkova 
a Lošova.192

K zásadní modernizaci staré silniční sítě došlo v souvislosti s výstavbou fortové 
pevnosti u Radíkova v letech 1872–1874. O rozšíření pevnostního systému olomoucké 
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táborové pevnosti k úpatí Nízkých Jeseníků se začalo uvažovat již v roce 1866. Hein-
rich von Scholl, ženijní ředitel v Olomouci, tehdy navrhl vybudovat na strategických 
kopcích kolem Svatého Kopečku čtyři fortové pevnosti.193 Uvědomoval si, že ovlád-
nutí tohoto prostoru umožní nepříteli snadno kontrolovat situaci v celém prostoru 
olomoucké pevnosti, a pokud by zde bylo rozmístěno nepřátelské dělostřelectvo, 
silniční a železniční spojení by tím bylo váženě ohroženo. Prusko-rakouská válka 
v roce 1867 ovšem na několik let odložila realizaci tohoto projektu. O dva roky poz-
ději armádní velení znovu otevřelo otázku fortových pevností u Svatého Kopečku 
a projekt získal podporovatele ze strany některých vysokých generálů, mimo jiné 
císařova bratra arcivévody Leopolda, generálního ženijního ředitele. Arcivévoda 
dokonce v roce 1870 navštívil Svatý Kopeček, aby se seznámil se zdejším terénem. 
K dosavadním plánovaným čtyřem fortovým pevnostem nově přibyl záměr opevnit 
samotný Svatý Kopeček silnou palisádou se dvěma branami, které se podle dochova-
ného plánu měly nazývat Válečná brána (Kriegsthor) a Mírová brána (Friedenthor).194 
Opevněný Svatý Kopeček měl sloužit primárně jako zásobovací skladiště pro okolní 
pevnosti. I přesto se vůči tomuto záměru objevily v dobovém tisku kritické hlasy. 
Zejména olomoučtí němečtí liberálové, kteří dlouhodobě usilovali o zrušení pev-
nosti, velmi nelibě nesli další rozšiřování pevnostního systému.195 Olomoucké noviny 
již v prosinci 1867 uveřejnily rovněž krátkou zprávu, ve které se dokonce uvádělo, 
že „vláda vyjednává nyní o odkoupení svatokopeckého chrámu poutnického, který za příčinou opevnění 
Sv. Kopečka má býti i s klášterními budovami zbořen“.196

Přes odpor části veřejného mínění a navzdory poplašným zprávám o likvidaci 
svatokopeckého chrámu rakouská generalita prosadila u císaře v únoru 1871 dotaci 
ve výši 300 000 zlatých na výstavbu opevnění na Svatém Kopečku. O několik měsíců 
později se rozhodlo ministerstvo války, že hlavní prioritou bude stavba werku II 
u Radíkova, neboli „šance“, jak mu místní říkali,197 a budování fortu u Lošova se 
prozatím odložilo. Se samotnou stavbou radíkovské pevnosti se začalo nejspíš až 
v roce 1872. V této době bylo zahájeno i budování komunikace spojující pevnost 
s Chválkovicemi, resp. šternbersko-olomoucké silnice. Na stavbě této silnice, jak 
bylo v této době obvyklé, pracovali italští dělníci z Tridentska, kteří byli specialisty 
na stavby silnic, železnic a tunelů. Stanislav Krejčí o „trhanech“ či „barabech“, jak 
je hanlivě titulovalo usedlé obyvatelstvo, vypráví ve svém románě Kramář Martin.198 
První svatokopecký kronikář, řídící učitel Antonín Přibyl a rovněž Antonín Schenk 
vzpomínají, že se někteří z nich usadili v okolních osadách. Na Svatém Kopečku je to 
případ rodiny Tolerů, Jordánů (původně Giordani), Tezzelů (jindy psáno Teszely).199

Dne 5. srpna 1872 navštívil radíkovský fort samotný císař František Josef I. V roce 
1874 byla pevnost a silnice dokončeny. Celkové náklady byly vyčísleny na 634 200 
zlatých, z toho 55 000 zlatých bylo investováno do stavby komunikace. Svatý Kope-
ček tak získal moderní silnici, která umožnila další rozvoj dopravy.200

Ještě před vybudováním vojenské silnice byl 1. září 1870 na Svatém Kopečku zří-
zen poštovní úřad pro Svatý Kopeček, Droždín, Lošov, Posluchov, Radíkov a Samo-
tišky. Poštovní zásilky sem přicházely z poštovního úřadu v Dolanech, odkud je 
denně pěšky nosil poštovní zřízenec. Nevíme, kdo byl prvním svatokopeckým pošt-
mistrem, ale na počátku 80. let tento úřad zastával zdejší lékař Salomon Wasser-
vogel. Kvalita zdejších poštovních služeb byla řadu let pod palbou kritiky. Jeden 
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pisatel si stěžoval v olomouckých novinách na paradoxní situaci, že posílat poštu do 
Vídně, Terstu nebo dokonce do Paříže či Londýna je radost, protože během několika 
hodin je doručena. Naopak doručení do sousedních obcí jako například Nedvězí 
anebo ještě lépe na Svatý Kopeček trvá tři a někdy i čtyři dny.201 Někteří občané ze 
Samotišek si zase stěžovali na to, že „místo co posel sám listy osobně nám doručovati měl, posýlá 
cizí dítky, ano i neznámé a nespolehlivé osoby“.202 Doručování pošty na Svatý Kopeček bylo 
především ztíženo tím, že zdejší pošta neměla přímé spojení s olomouckým nádra-
žím. Na tento nešvar si v roce 1881 stěžovali u zemského ředitelství představitelé 
olomoucké Obchodní a živnostenské komory a požadovali přímé poštovní spojení 
mezi oběma místy.203 Jejich žádosti bylo v květnu 1882 nakonec vyhověno. V letních 
měsících docházela pošta dvakrát a v zimních měsících pouze jedenkrát denně.204 

V roce 1907 byl zdejší poštovní úřad napojen na telegrafní a telefonní síť.205

Obraťme nyní naši pozornost opět k svatokopeckým silnicím. Poté, co armáda 
rezignovala na výstavbu dalších pevnostních objektů v okolí Svatého Kopečku, 
zejména III. werku u Lošova, ztratila armáda pochopitelně zájem o stavbu zpev-
něné cesty ze Svatého Kopečku do Lošova, respektive k místu, kde byl plánován 
lošovský werk. Obě obce tak i nadále spojovala lesní cesta skrze les Ovčačka, zvaná 
„umrlá“, které se tak říkalo proto, že po ní vozili z Lošova nebožtíky na svatoko-
pecký hřbitov.206 Teprve v letech 1904 a 1905 začal svatokopecký obecní výbor jednat 
o možnosti vybudovat silnici do Lošova, později ve spolupráci s představiteli Lošova 
a Velké Bystřice se plánovala cesta až k velkobystřickému vlakovému nádraží. Sou-
časně se uvažovalo o výstavbě silnice do poměrně vzdálených Pohořan. Od tohoto 
finančně náročného záměru se nakonec na rozdíl od cesty do Lošova odstoupilo. 
Výkup potřebných pozemků a nedostatek finančních prostředků ovšem realizaci 
lošovské silnice odsunuly až do roku 1912. V roce 1913 byla cesta předána k užívání. 
Stavba zahrnovala předně průtah obcí od hostince zvaného Hrubá hospoda (dnes 
hospic) kolem Familií, rybníka, „dělnické uličky“ (dnes střední část ulice Radíkov-
ské) až k lesu, a pak v lese po trase staré lošovské vozové cesty.207

Nová komunikace podle Schenkových vzpomínek změnila výrazně okolí svato-
kopeckého rybníka:

„Nová silnice velmi změnila břeh rybníka a ráz uličky, kde předtím úzkou cestu roubily před 
domy po obou stranách zahrádky, někde s vysokými švestkami a jinde s květinovými záhonky, 
před jedním domkem dokonce s malou besídkou. Po vystavění silnice se vyštětěná plocha přiblí
žila k domkům tak, že sotva zbylo místo pro úzký rigol a někde se po zvýšení úrovně komunikač
ního tělesa ocitla okna příliš nízko u země.“ 208

Poblíž rybníka dlouho stávala tzv. ledárna, vysoká dřevěná kůlna, kde si holický 
pivovar uschovával po celý rok led nasekaný v zimě na rybníce.

Nová lošovská silnice nezměnila podle Schenka nejenom venkovský ráz dolní 
části Svatého Kopečku, ale okolní lesy se staly novým místem pro různá dostaveníčka 
zdejší mládeže a v neposlední řadě je tato cesta spojena s osobností Jiřího Wolkera:

„Úsek nové silnice, běžící lesem, až k lošovským polím, vyhledávali zase občané s oblibou pro 
nedělní odpolední procházky a za jarních a letních večerů se tam od Sv. Jana ‚na placu‘ přesu
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nula dostaveníčka mládeže, ať ve skupinách, kde se s potěšením a ne právě špatně zpívávalo, ať 
v dvojících, jejichž vznik a smysl je věčně stejný. Nejedna ‚velká láska‘ se zrodila ‚na lošovské‘. 
Zde se také později Jiří Wolker scházíval se svými dělnickými kamarády (‚lošovská silnice je pro 
ospalý měsíc a neospalé chlapce hlavní promenáda‘). Zpěv národních, ve velké míře slováckých 
a slovenských písní se nesl za tichých večerů od lesa po celém ‚dolním konci‘ a ve mně vyvolá
val vzpomínku na dětství, kdy zase mladí muzikanti chodívali večer na pokraj lesa a v táhlých 
a tklivých tónech trubky vyzpívávali své touhy.“ 209

Souběžně s přípravou lošovské silnice probíhala vleklá jednání o stavbě cesty 
Svatý Kopeček – Radíkov – Posluchov. Dosavadní bývalá erární silnice k radíkov-
skému fortu nevedla přímo do Radíkova, ale „obchvatem“ přes lesní trať Páteř-
nici a zpevněný úsek končil nad Radíkovem u pevnůstky. Nejprve byla zvažována 
varianta vést plánovanou cestu částečně po bývalé vojenské silnici, ale projekt „pro 
nedohodnutí se obcí a hlavních činitelů“ nešel kupředu. Poté byla cesta do Radíkova projek-
tována po stávající lesní cestě skrz les Ovčačka. Neústupný odpor dvou vlastníků 
pozemků na tzv. Planičkách zahájení stavby silnice oddaloval. Na jaře roku 1914 se 
ovšem zdálo, že vše spěje k úspěšnému konci. Ministerstvo veřejných prací povolilo 
státní příspěvek na stavbu této silnice, která byla plánovaná na roky 1915–1916, ale 
zvrat v mezinárodní politice všechny přípravy zastavil. Teprve po 1. světové válce 
došlo k zbudování této potřebné komunikace. Stalo se tak vletech 1919–1921.210 Je 
potřeba připomenout, že i když tyto silnice přispěly k bezpečnějšímu a pohodlněj-
šímu cestování, šlo dosud jen o zpevněné cesty s příkopy. Teprve až na konci 30. let 
20. století byly předlážděny.

Představitelé obecní samosprávy se nezabývali jenom budováním nových silnic. 
V zájmu povznesení místního cestovního ruchu začali na počátku 20. století přemýš-
let o spojení Svatého Kopečku s Olomoucí, respektive tamějšího vlakového nádraží 
hromadnými dopravními prostředky. Zahájení olomoucké elektrické pouliční dráhy 
1. dubna 1899 vneslo do hlav svatokopeckých politiků myšlenku vybudovat obdob-
nou dráhu i na Svatý Kopeček. Již v 1898, kdy probíhala teprve výstavba olomoucké 
pouliční dráhy, přednesl svatokopecký zastupitel Stanislav Hansmann obecnímu 
výboru návrh, „aby činěny byly kroky potřebné k dosažení elektrické dráhy z města na Sv. Kopeček“. 
Že nešlo o pouhé futuristické snění, dokazují jednání mezi zdejším obecním výbo-
rem a vídeňskou firmou Siemens & Halske provozující olomouckou pouliční dráhu 
a firmou inženýra Hänsela v roce 1904. Brzy však přišlo vystřízlivění, poněvadž obě 
oslovené firmy odmítly financovat tento podnik a „jelikož obec taktéž nemůže na toto náklady 
vésti“, věc se odložila.211 V průběhu 20. století se myšlenka tramvajové linky na Svatý 
Kopeček ještě několikrát objevila a byla „evergreenem“ svatokopecké komunální 
politiky.

Daleko realističtějším záměrem byla v očích zdejších politiků podpora tradiční 
dopravy (drožek a fiakru) anebo pomalu se rozmáhající automobilové přepravy. 
Podporu prvně uvedenému způsobu cestování dal obecní výbor v roce 1908, kdy 
souhlasil s žádosti živnostenského společenstva fiakristů v Olomouci o povolení 
koncese na provozování „dopravy osob ze Sv. Kopečka do Olomouce (periodické) a opačně“. Šlo 
nejspíš o hromadnou dopravu, která byla provozována pomocí velkoprostorových 
kočárů, tzv. omnibusů. Levnější variantou nežli jízda koncesovaným fiakristou, byla 
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cesta poštovní dostavníkem, který před 1. světovou válkou jezdil na Svatý Kopeček 
z olomouckého vlakového nádraží dvakrát denně, ráno v sedm a odpoledne ve tři 
hodiny. Většina svatokopeckých ovšem chodila do zaměstnání, školy, na trhy a úřady 
pěšky. Na počátku 20. století provozoval poštovní službu Karel Smékal.212

Před 1. světovou válkou obecní výbor vedený starostou Lachem rovněž vehe-
mentně usiloval o to, aby místo dosud nerealizované tramvajové linky byla obec 
spojena s Olomoucí autobusovou dopravou. První jednání probíhala již v roce 1907, 
kdy obec oslovila mladoboleslavskou firmu Laurin & Klement, zdali by neměla 
zájem provozovat autobusové spojení na této trati. Firma byla ochotna tento podnik 
provozovat, ale celá věc stála na rozhodnutí ministerstva obchodu, protože dosud 
neexistovala žádná koncepce rozvoje autobusových linek. Opatrný postoj státních 
úřadů k rozvoji sítě státních autobusových linek oddaloval konečné rozhodnutí. 
Kromě mladoboleslavské firmy měl zájem provozovat spoje na Svatý Kopeček i olo-
moucký povozník Alois Werner, který žádal u moravského místodržitelství o koncesi 
na „periodickou dopravu osob pomocí automobilu“.213

Na počátku roku 1911 znovu intervenovala obec v této věci u „svého“ zemského 
poslance Okleštka a říšského poslance Jahna, ale v důsledku nedostatků finančních 
prostředků ve státním rozpočtu se načas od toho projektu upustilo. Během násle-
dujících dvou let vedla obec častá jednání s příslušnými státními úřady, při kterých 
vytrvale podporovala zřízení přímé autobusové linky Těšetice – Topolany – Olo-
mouc – Sv. Kopeček. V červenci 1912 se konala na Svatém Kopečku velká schůze, 
na které se projednával tento požadavek za přítomnosti zástupců dotyčných obcí 
a dalších institucí. Stát požadoval po obci roční garanci ve výši 4 880 korun, která 
měla krýt případnou nerentabilitu spojení. Obecní výbor se několikrát jednohlasně 
zaručil, že je ochoten tuto garanci poskytnout. Za to chtěla obec, aby garáž pro 
autobus stála na Svatém Kopečku. Místní hostinský Jindřich Štěpánek k tomu účelu 
bezúplatně poskytl své pozemky u Hrubé hospody. Právě na otázce umístění garáže 
se celá záležitost zadrhla, protože státní úřady preferovaly z důvodu hospodárnosti 
výstavbu zázemí pro autobus v Olomouci. To se nutně nelíbilo svatokopeckým 
zastupitelům, kteří vůči tomu namítali, že všechny garance ponese jenom jejich obec 
a Olomouc ani Hodolany se nechtějí na provozu autobusové linky finančně spolu-
podílet. Dalším důvodem, proč z celé věci nakonec sešlo, byl právě nezájem obcí, 
kterými měla uvažovaná linka procházet.214 Z těchto důvodů na několik let ochladl 
zájem zdejších komunálních politiků o autobusovou linku. Ve 20. letech se znovu 
toto téma dostalo na jednání zdejšího zastupitelstva.

„Klimatické lázně“ a letní hosté na Svatém Kopečku

Svatý Kopeček měl se spoustou řemeslníků a maloobchodníků spíše maloměstský 
ráz. Poklidné a malebné venkovské prostředí s dobrými službami vábilo minimálně 
od 30. let 19. století movité Olomoučany. Někteří z nich si zde dokonce pronajímali 
letní byty, jak nás podrobně informuje ve své topografii Moravy Gregor Wolny:
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„Svatý Kopeček je také v okolí oblíbeným místem, zvláště z Olomouce často navštěvován, 
dokonce i mnohé rodiny z města zde tráví letní měsíce. Příjemným místem se stal v nedávné době 
díky vysazení nanejvýš půvabných a vkusných květinových zahrad, ze kterých můžeme spatřit ze 
západní a jižní části větší část olomouckého kraje s hlavním tokem Moravy.“ 215

Snaha movitých Olomoučanů strávit horké dny mimo město snad souvisela 
i s tamějším nepříliš zdravým ovzduším. Podle dobových zpráv byl na vině zejména 
fortifikační systém Olomouce. Při zvýšení hladiny Moravy došlo k zaplavení příkopu 
a stojatá voda se stala semeništěm komárů, kteří přenášeli nejrůznější nemoci.216

O sezónních návštěvnících na Svatém Kopečku máme rovněž informace ve zdej-
ších matrikách. Zdá se, že nejčastějšími letními hosty byli vážení členové profesor-
ského sboru olomoucké univerzity. Kupříkladu zde v létě 1836 a 1838 porodila své 
dvě děti manželka Karla Johanna Vietze, profesora světových dějin na olomoucké 
univerzitě. I další profesorské rodiny nejspíš pravidelně jezdily na léto na Svatý 
Kopeček, neboť v létě 1839 a 1841 zde dvakrát porodila manželka Hieronyma von 
Scari zu Kronhof, profesora statistiky a politických věd. V roce 1842 zde pobývala 
i rodina olomouckého profesora práv Johanna Koppela. Horké letní měsíce zde trá-
vili také bohatší olomoučtí řemeslníci a obchodníci jako například rodina koželuha 
Josefa Appela nebo obchodníka Karla Antona Kümmerera, měšťana z Frankfurtu 
nad Mohanem.217 Zlatá éra trávení letních měsíců a tzv. letních hostí na Svatém 
Kopečku ovšem spadá do poslední třetiny 19. století a první dekády následujícího 
století.

Na počátku 20. století měl Svatý Kopeček skoro 800 obyvatel a značná většina 
z nich byla živa z poutnického a turistického ruchu. Každoročně sem zavítaly deseti-
tisíce poutníků, další stovky turistů a školních výprav podnikaly výlety do blízkých 
lesů. Především letní hosté z řad movitých obchodníků, profesorů, státních zaměst-
nanců a obecně příslušníků středních vrstev, kteří zde trávili dovolenou, vytvářeli 
na Svatém Kopečku svébytnou společenskou atmosféru, kterou se odlišoval od sou-
sedních venkovských zemědělských obcí. Jak jsme již výše doložili, místní nabízeli 
letní podnájmy již v první polovině 19. století. Šlo ovšem o úzkou skupinu převážně 
profesorů c. k. Františkovy univerzity v Olomouci. Na konci 60. let jeden pozoro-
vatel negativně poznamenal, že „četné rodiny bohatší se sem z Olomouce přinášejí sebou mrav 
velkoměstský se všemi jeho stinnými stránkami.“ 218 

Stejnému pisateli se jevilo zdejší společenské klima jako poněkud dekadentní 
a nedůstojné poutního místa. Zejména mu vadily zástupy studentů, kteří si Svatý 
Kopeček vybírali za místo konání majálesů nebo jako cíl bujarých výletů:

„Ostatně bývá Sv. Kopeček mimo nábožné poutníky častěji navštěvován od Olomoučanů, kteří 
sem přicházejí lokat vzduch zdravý. Ano, zlozvyk učinil zvláště letos tu horu poutnickou pobož
nostem zasvěcenou za pouhou hospodu a tančírnu při známých májových slavnostech či majáles 
všelikých ústavů olomouckých. Od poslouchačů ranhojičské fakulty až k nejmenším žáčkům škol 
nejnižších všecko tu jedlo, pilo a tančilo. A jestli posluchačky kursu porodnického a nájemnice 
obecního domu chudého zde nebyly, vinen tím jen nedostatek prázdného dne, na který tu nějaký 
ústav neb společnost neslavila majáles.“ 219
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Až do konce 19. století sem pravidelně mířili studenti německých školních ústavů 
a německé spolky nejen z Olomouce. Kupříkladu v červenci 1883 se staly zdejší lesy 
cílem výletu žáků německé chlapecké měšťanky. Brzy ráno vyrazili s kloboučky ozdo-
benými dubovou ratolestí za doprovodu rodičů, přátel školy a vojenské hudby. Po 
více než dvouhodinovém pochodu dorazili na Svatý Kopeček. Po svačině se vydali 
do blízkého lesa, kde na lesní mýtině, které místní říkali „zól“,220 zástupy žáků před-
nesly řadu písní a básní. Na oběd se vrátily na Svatý Kopeček do hostinců Menšíka 
a Schwarze, a po něm zamířili do Mariánského Údolí a zpět do Olomouce.221

Zájem německých studentů a turistů o zdejší přírodní krásy dokládá rovněž 
skutečnost, že první značená turistická trasa Svatý Kopeček – Lošov – Mariánské 
Údolí (dnes modrá) byla počátkem 90. let 19. století vyznačena olomouckými členy 
Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgsverein, nejvýznamnějšího německého turistic-
kého spolku na Moravě. Později vznikla další trasa směrem přes Radíkov do Hlubo-
ček (v současnosti žlutá).222

Mezi letními hosty na Svatém Kopečku rovněž dlouho převažovali Němci z Olo-
mouce, z jiných části Moravy a také z Dolních Rakous a Vídně. Na začátku 1881 
byl v olomouckých novinách Die neue Zeit uveřejněn následující německy psaný 
„reklamní“ text:

„Prázdniny začaly! Mnoho rodin, které se svými školou povinnými členy byl až do teď s městem 
spojeny, se nyní odstěhují do přírody, aby blízko či daleko od Olomouce nabrali sil. Z letovisek 
ležících v nejbližším okolí Olomouce jmenujme kromě Velké Bystřice především Svatý Kopeček… 
Vedle rozkošných pohledů, které Svatý Kopeček nabízí, je také jeho okolí samo o sobě skutečné 
pěkné. Blízký většinou dobře udržovaný les se svou aromatickou vůní pryskyřice, květenou, 
chladnými stíny lze rovněž navštívit… Vysoká poloha a s tím související lesy vhodně okysličují 
zdejší vzduch, prostý prachu, nákaz a škodlivých výparů. Ostatně tam nahoře také letní teploty 
nikdy nejsou tak tíživé, jako v Olomouci a okolí. V skutku ukazuje teploměr na Svatém Kopečku 
vždy o několik stupňů méně než dole u Moravy.“ 223

V druhé části tohoto článku se ovšem poukazuje na nedostatky Svatého Kopečku. 
Kromě již zmíněného neexistujícího pravidelného dopravního spojení s městem, 
zdejší letovisko ztrácelo na atraktivnosti díky špatným poštovním službám. V prů-
běhu poslední dekády století ovšem díky iniciativě obecních zastupitelů došlo k zlep-
šení dopravní obslužnosti, a tím také poštovní přepravy. Ale hlavním nevýhodou 
Svatého Kopečku, kterou uváděl pisatel výše citovaného článku, byl nedostatek kva-
litní pitné vody. Problémy s vodou se táhnou celými novodobými dějinami Svatého 
Kopečku a nejednou byly, jak ještě uvidíme, činěny neúspěšné pokusy o vybudo-
vání moderního vodovodního řadu. Jen uveďme, že v rozsáhlém reklamním sdě-
lení o Svatém Kopečku uveřejněném v několika moravských novinách ubezpečoval 
obecní úřad zájemce o rekreaci, že je v obci „dobrá pitná voda, jež byla prozkoumána a za 
výtečnou uznána od c. k. Výzkumné stanice ve Vídni“.224

V posledních dvou dekádách před 1. světovou válkou i navzdory problémům 
s vodou přijížděly každoročně na Svatý Kopeček tři až čtyři stovky letních hostí. 
Máme přesná čísla jen pro rok 1910, kdy zde bydlelo ve 131 apartmánech 394 osob: 
většina pocházela z Moravy – 298 osob (z Olomouce 204), dalších 67 osob z Vídně, 
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15 z Prahy, 11 ze Slezska, 2 z Haliče a nakonec jeden rekreant z daleké Dalmácie. 
Zájem byl takový, že se letní pobyty rezervovaly už v únoru a březnu.225

Pokud nahlédneme do soudobých reklamních brožur inzerujících letoviska z celé 
monarchie, zjistíme, že Svatý Kopeček patřil v této době k nejvyhledávanějším mís-
tům svého druhu na Moravě. V nejvýznamnějším průvodci po letoviscích a lázních 
monarchie bylo inzerováno 90 apartmánů s jedním, či dvěma pokoji a kuchyní 
a 19 apartmánů s jedním pokojem bez kuchyně. Cena nájmu se pochybovala mezi 
50 a 200 korun. Nejdražší podnájmy byly na ulici Olomoucká (dnes Dvorského). 
Kupříkladu Josef Schneider ve svém domě č. p. 102 pronajímal v prvním patře čtyři 
apartmány a Jan Ander v přízemí domu č. p. 103 tři byty. Pro některé byli letní hosté 
hlavním zdrojem obživy. Aloisie Hynková nabízela ve svých dvou domech č. p. 73 
a 74 (dnes Dvorského 73/39 a 74/41) 11 různě velkých bytů.226 To potvrzuje také 
Schenk ve svých pamětech:

„V mnoha jednopatrových domech ponechávali majitelé některé byty jen pro letní hosty. Během 
roku tyto místnosti nepronajímali, letní nájemné vynášelo víc než běžná činže celoroční.“ 227

Schenkova rodina bydlela v celoročním nájmu u Cyrila Hofírka (dnes Radíkov-
ská 88/1), který původně přízemní domek zvedl o patro a v prvním poschodí vyhra-
dil nejlepší byt pro letní hosty a k tomu jim dal k dispozici i zahradu. Schenk po 
letech vzpomíná na některé stálé nájemníky:

„Otcové rodin v týdnu pracovali a přijížděli jen na neděli… ‚U Hofírků‘ letovali o jednotlivých 
prázdninách v té době prostějovský poslanec Reichstädter… majitel octárny v Pavlovicích 
Donath a ředitel olomouckého gymnázia Karel Kořínek… S Kořínkovými hochy, v mém věku 
byli dva, jsem se spřátelil, jejich otec si mne povšiml a poskytl mi pak jako ušlechtilý příznivec 
velkou podporu při vstupu na gymnázium… mimo byty určené vysloveně pro letní hosty sloužila 
k jejich ubytování také téměř každá čistá světnice, ačkoliv domácí obyvatelé měli vesměs byty 
jen jednopokojové. Krátké a teplé letní noci se snadno přespaly v kuchyni nebo i na půdě…“ 228

Některé rodiny sem přijížděly po desetiletí a někteří si okolí natolik oblíbili, že 
se nechali pohřbít na zdejším hřbitově. Jako kupříkladu významný olomoucký advo-
kát a politik Franz Mandelblüh, poslanec říšské rady, moravského zemského sněmu 
a starosta Olomouce. Pravidelně sem zajížděl na dovolenou již vzpomenutý říšský 
a zemský poslanec Rostislav František Reichstädter z Prostějova, továrník Josef 
Donát z Brna nebo ředitel Slovanského gymnázia Karel Kořínek. Některým pravidel-
ným letním návštěvníkům se zdejší prostředí natolik zalíbilo, že se zde buď natrvalo 
usadili, nebo zakoupili či postavili letní sídlo.

Významný český advokát Julius Ambros, funkcionář Matice školské v Olomouci, 
literát a mecenáš umění, si na počátku 20. století postavil pod Hrubou hospodou 
výstavní letní rezidenci s překrásným výhledem na širou Hanou. Vila nesla název 
Libušin a je zachycena na některých starých pohlednicích. Po jeho smrti v roce 1926 
koupilo tuto vilu olomoucké arcibiskupství a vila začala sloužit jako letní rezidence 
arcibiskupa.229 Kromě těchto „těžkých vah“ tehdejšího politického a společenského 
života si zde zakoupila nemovitosti řada vyšších státních zaměstnanců. Kupříkladu 
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ředitel německé chlapecké měšťanky v Olomouci Willibald Dörrich, ředitel německé 
vyšší reálky v Olomouci a dlouholetý městský radní Adolf Thannabauer, olomoucký 
český obchodník Teodor Divina, generál Savzin (nebo též Savčin) a v neposlední 
řadě inspektor státních drah František Ječmínek, který se zapojil do svatokopeckého 
společenského a komunálního dění a dvakrát byl zvolen do zastupitelstva.230

Středostavovští letní hosté přicházející z větších měst a metropolí, kde existo-
val bohatý a pulzující společenský život, toužili i na Svatém Kopečku pěstovat své 
kulturní záliby. Někteří organizovali ve zdejších hostincích různá hudební předsta-
vení. Kupříkladu 30. července 1878 se uskutečnil na Svatém Kopečku velký benefiční 
koncert na podporu místních chudých žáků, který navštívilo, jak sděluje novinový 
článek, vybrané publikum ze zdejší a olomoucké honorace. Akci organizoval žen-
ský dobročinný spolek (Frauen Wohlthätigkeits-Verein) v Olomouci. Jistý Eduard 
Steiner pak zahrál s mistrovskou bravurou skladby od Ference Liszta a Franze Schu-
berta. Po něm vystoupil mužský pěvecký kvartet. Poté co dozpívali árii z Mozartovy 
Kouzelné flétny, „propukla ‚pravá německá srdce‘ v nekončící aplaus“. Na programu byly i dvě 
„velmi krásné“ české písně. Koncert uzavřel přednes básně od jistého Brechera.231

Od roku 1899 se o bohatý společenský život v době letní sezóny staral nově usta-
vený Okrašlovací spolek, jehož dlouholetými funkcionáři byli Čeněk Lach, lékař 
Čestmír Polák a učitel Emanuel Machuta. Spolek každoročně pořádal v hostinci 
Jindřicha Štěpánka velký letní koncert, na kterém vystupovaly pěvkyně z brněn-
ského nebo olomouckého divadla, klavírní virtuosové z Prahy a Vídně. Dne 23. čer-
vence 1911 uspořádal Okrašlovací spolek hudební a pěveckou akademii s programem 
skladeb Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Josefa Nešvery, Johannese Brahmse 
a Pavla Křížkovského. Po jeho skončení následovala taneční zábava.232

Z výše uvedeného příkladu je patrné, že na Svatém Kopečku se každé léto potká-
vali česky a německy hovořící hosté. Dlouho převažovala klientela z německých 
regionů monarchie – „v letních měsících“, vzpomíná Schenk, „bylo slyšet hodně německého 
hovoru. Alespoň trochu německy se proto také snažili naučit všichni, kdo měli co dělat s poutníky a let
ními hosty.“ 233 Svatokopečtí proto posílali své děti do služby do německých obcí na 
Libavsku. Před 1. světovou válkou ovšem začínaly růst hlasy volající po podpoře 
českého turismu. Obdobně jako do jiných ekonomických odvětví a kulturních akti-
vit tak i do turistiky pronikala nacionální rétorika. Při volbě letoviska měl člověk 
přihlížet k nacionálním charakteristikám. Jeden novinový článek o letním bydlení na 
Svatém Kopečku končí přáním, že je „žádoucná větší návštěva českých rodin“. Jiný pisatel, 
pravděpodobně člen Okrašlovacího spolku, si postěžoval, že na zdejší české kulturní 
akce chodí daleko více němečtí letní hosté než Češi. Raději by uvítal hojnější zástupy 
českých výletníků, „aby se zde nerozmáhal v létě tak očividně živel cizí“.234 Realita ovšem byla 
daleko složitější. Svatokopečtí přistupovali k této věci pragmaticky a na nacionální 
hledisko nebrali příliš zřetel.

Někteří čeští „národovci“ z Olomouce však pro tento postoj neměli žádné pocho-
pení. Osten jejich kritiky směřoval hlavně vůči Okrašlovacímu spolku, který pořádal 
kulturní akce jak pro české, tak i německé letní hosty. V tisku byly napadány dvojja-
zyčné pozvánky spolku. Podle neznámého dopisovatele olomouckých Selských listů, 
periodika agrárníků, se každého zmocnil při četbě spolkových pozvánek „nevyslovi
telný pocit hnusu a hanby“. Čtenáře upozorňoval, že „hanba nepadá… na čest národní povahy, 
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ale na funkcionáře kocourkovského Okrašlovacího spolku na Sv. Kopečku, který zapsal se svým husar
ským kouskem do řady těch, kteří pro zlatku dovedou zapomět, že se jmenují Čestmíry a že jsou českými 
inteligenty“.235 Stěžejní motivací tohoto novinového útoku bylo politické soupeření 
mezi agrárníky a pokrokáři, ovládající jak Okrašlovací spolek, tak i samotnou obec. 
Bylo obvyklé obviňovat své politické soky z „národního pokrytectví“ a bezcharak-
ternosti.

Pokud sledujeme novinové zprávy o Svatém Kopečku v německých a českých 
olomouckých novinách z let 1880 až 1914, zjistíme postupný pokles kulturních akcí 
německých spolků a škol na Svatém Kopečku. Naopak v daleko větší míře sem mířily 
české organizace a školské ústavy. Tento trend je nejzřetelněji vidět na pořádání stu-
dentských majálesových slavností. Jak bylo výše uvedeno, každoročně na konci škol-
ního roku pořádaly různé německé vzdělávací ústavy výlet na Svatý Kopeček, který 
byl v blízkém lese zakončen školní besídkou. České školy, kterých bylo v Olomouci 
poskrovnu, si zdejší prostředí oblíbily teprve v posledních předválečných letech, 
i když tradice českých studentských majálesů na Svatém Kopečku sahala do počátku 
70. let 19. století.

Poprvé se zde konala česká studentská slavnost 12. června 1871, „jež napotom… se 
udržovala jako všeobecný národní svátek Čechů olomouckých, který očekávaný a vážený byl“.236 Po 
několika letech ovšem zájem gymnaziálního studentstva o pořádání majálesů upadl. 
Až teprve roku 1909 ho obnovili studenti a profesoři Slovanského gymnázia v Olo-
mouci. Schenk vzpomíná na tuto událost se smíšenými pocity:

„Těchto slavností jsem se jako primán, s nemalou hrdostí na své rodiště ovšem, zúčastnil 
a zapletl se též do rvačky, která se strhla, když nás večer při návratu průvodu do města hned 
v krajních ulicích napadli němečtí studenti kamením.“ 237

Roku 1931 gymnaziální studentstvo uspořádalo na Svatém Kopečku jubilejní 
majálesovou slavnost, která byla zároveň velkým setkáním všech abiturientů gym-
názia.238

Svatý Kopeček byl ovšem především vyhledávaným letoviskem pro jeho blaho-
dárné ovzduší a okolní lesy, jak uvádělo obecní představenstvo ve svém reklamním 
článku:

„Jednou z největších předností Svatého Kopečku jsou nekonečné věru lesy… překrásné to lesy 
jehličnaté, s cestami upravenými jako v rozsáhlém nějakém parku, překrývané palouky a oži
vené zpěvem ptactva.“ 239

Kromě pravidelných procházek do „boží přírody“ mohl návštěvník využít několik 
moderně zařízených sprchových a vanových lázní. První, kdo takové hygienické zaří-
zení vybudoval ve svém domě, byl v roce 1855 Josef Schebesta (č. p. 20). Na konci 
60. let zřídil místní lékař Salomon Wasservogel na Svatém Kopečku syrovátkovou 
léčebnu či lázně.240 Léčba syrovátkou nebo mlékem byla v 18. a 19. století velmi popu-
lárním formou pitné kúry, která se po Evropě rozšířila ze Švýcarska. Při mléčné kúře 
se namísto minerální vody pilo teplé léčivé mléko či syrovátka, která měla pomáhat 
při léčbě plicních chorob, zejména tuberkulózy, dny, dýchacích cest nebo při žalu-



82

dečních těžkostech. Nevíme, jak dlouho tyto lázně fungovaly, ale podle ojedinělé 
novinové zprávy víme, že ve Wasservogelých lázních se podávalo nemocným ovčí 
mléko nebo syrovátka: „Jistý průmyslný pán i místo léčivé či lázeňské, ač bez vody; toliko několik 
ovcí – asi 5 – podává žinčici churavcům očekávaným“.241 Po několika letech Wasservogel své 
malé svatokopecké lázně pro nedostatek finančních prostředků uzavřel. Další vodní 
koupele otevřel v létě 1901 zednický mistr Josef Šnaider.242

Budování těchto primitivních lázeňských zařízení podnítilo zdejší komunální po-
litiky, aby usilovali o získání oficiálního statutu lázeňského místa, s čímž se vázala 
možnost vybírat od letních hostů tzv. léčebnou nebo lázeňskou taxu. V roce 1911 od-
mítl zemský úřad jejich žádost s tím, že se na Svatém Kopečku nenacházelo žádné 
léčebné zařízení či léčebné prameny. Navzdory tomu se usnesl obecní výbor: „…se 
pozeptati některého odborníka v zemské zdravotní radě, zdali bychom zřízením vzdušných lázní byli za
řazeni mezi léčebná místa, by povolena mohla léčebna býti“. Jan Petráš, pekařský mistr a člen 
obecního výboru, k tomu dále podotknul, „že máme zde poblízku jehličnaté lesy, které samy 
dokazují na léčebné místo a bývají každoročně hojně navštěvovány od zdejších letních hostí“.243

Pozitivního vlivu zdejšího lesního prostředí na zdraví si byli vědomi také před-
stavitelé olomoucké Matice školské, kteří si vybrali Svatý Kopeček pro pořádání 
dvouměsíčního letního ozdravného pobytu pro 60 chudých a neduživých českých 
dětí z Olomouce. V letech 1911–1913 byly děti ubytovány na statku č. p. 91/1, kde 
vznikla tzv. feriální osada. Ke spokojenosti činovníků Matice byl „zdravotní stav dětí po 
oba měsíce… velmi dobrý, lesní vzduch osvědčil se býti výborným lékařem, neboť všem dětem zásluhou 
ovšem též dobré kuchyně přibylo na váze“. Matice se v tisku dokonce chlubila, že „přírůs
tek celkový na váze 30 děvčat za měsíc feriálního pobytu obnášel 43,20 kg, přírůstek na váze 27 hochů 

40,15 kg“. Letní tábory finančně podporoval místní odbor Národní jednoty a některé 
soukromé osoby, zejména velkoobchodník a filantrop Josef Ander starší, který byl 
též předsedou komitétu feriální osady.244

Řemesla a živnosti svatokopecké

Desítky tisíc zbožných poutníků, tisíce turistů a výletníků a stovky letních hostů 
představovaly pro místní živnostníky a řemeslníky pomyslné „zlaté dno“. Ve složení 
řemesel, jak bylo již v kapitole o počátcích obce konstatováno, se zrcadlil spíše malo-
městský charakter Svatého Kopečku. Zemědělství mělo spíše okrajový význam. Dle 
sčítání lidu z roku 1921 zde žilo 10 zemědělců, z nichž někteří k tomu vykonávali další 
živnosti – maloobchod, dobytkářství, kamnářství. Výměra polností některých malo-
rolníků nebyla nijak závratná. Kupříkladu největšími zemědělci v obci byli Albín 
Prášil (Radíkovská č. p. 89/6), Ignác Skála (Náměstí Sadové č. p. 33/35) a pochopi-
telně majitelka svatokopeckého dvoru Anna Sedláčková, jejíž výměra se pohybovala 
mezi 8 až 10 ha.245 I další statistické údaje dokládají marginální podíl zemědělské 
produkce: Roku 1913 bylo na Svatém Kopečku v chlévech chováno 19 koní, 37 kusů 
skotu, 85 vepřů a 43 koz. Ostatní vlastníci zemědělské půdy se proto živili nejrůzněj-
šími živnostmi nebo námezdní prací.
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Vyjma 20 kramářek a kramářů provozujících obchod s poutním zbožím a cuk-
rářskými výrobky v boudách při mariánském kostele bylo provozováno na Svatém 
Kopečku nespočet živností. Dle statistických výkazů z konce 70. let 19. století zde 
pracovali tři truhláři, dva malíři pokojů, zámečník, čtyři pekaři, dva řezníci, tři perni-
káři, tři cukráři, krejčí, sklenář, tři knihaři, pět obuvníků a devět hostinských. K tomu 
musíme připočíst nejrůznější drobné maloobchodní živnosti vedené povětšinou star-
šími ženami a vdovami, které zásobovaly místní a zejména letní hosty zemědělskými 
polotovary.246 Později zde byly provozovány dva holičské závody. Typičtí venkovští 
řemeslníci jako koláři, kováři či bednáři se na Svatém Kopečku nikdy neprosadili.

Naopak zde byly dílny pokrývače a truhlářů, kteří „se na Kopečku nejen dobře uživili, 
nýbrž získali si i velmi dobrou pověst pro práce stavební i nábytkové u zákazníků i z okolních obcí“.247 
Schenk vzpomíná, že jeho děda z matčiny strany Ignác Aust, který tuto truhlářskou 
tradici na Svatém Kopečku založil, provedl veškeré truhlářské práce na nové kadetní 
škole v Hranicích na Moravě. „Zlaté dno“ mělo na Svatém Kopečku také pokrý-
vačské řemeslo. Pokrývačskému mistrovi Albertu Dostálovi se natolik dařilo, že se 
vzmohl na středně velkého podnikatele a zařídil si prosperující dílnu a sklad v Olo-
mouci. Naopak další řemeslníci jako tesaři, zedníci a dlaždiči pracovali u jiných – 
„větších“ živnostníků z okolních obcí. Posledním hodinářem na Svatém Kopečku 
byl Ferdinand Dostál, „starý mládenec, přemýšlivý člověk a vášnivý čtenář“.248 Místní chodili 
po jeho smrti do Samotišek ke Spáčilovi, vyhlášenému hodinářskému a zlatnickému 
mistrovi. Ke starousedlíkům provozujícím řemeslo patřila rovněž rodina Axmanova. 
Kramář Vavřinec Axman byl lidovým řezbářem proslavený svými figurkami svatoko-
peckého betlému. Jeho syn Ferdinand Axman, děd proslulého akademického malíře 
Karla Svolinského, byl nejen malířem pokojů a natěračem, ale i tvůrcem hřbitovních 
nápisů a také zručným malířem autodidaktikem, který maloval velmi dovedně jak 
figurální, tak krajinné obrazy.249

V 19. století se nebývale dařilo také svatokopeckým hostinským. Až do poloviny 
20. let 19. století měl pouze vlastník Hrubé hospody právo čepovat pivo a rozlévat 
lihové nápoje. Ve 20. až 60. letech 19. století ho držela rodina Bauerů, která pocho-
pitelně bránila své výsadní postavení. Hostinští z Hrubé hospody si pravidelně stě-
žovali u vrchnosti na nelegální čepování piva, kterého se mělo podle jedné stížnosti 
dopouštět až pět osob. V roce 1821 žádala svatokopecká obec neúspěšně u správy 
panství o povolení otevřít v obci druhý šenk.250

Nakonec vrchnost přes odpor hostinského z Hrubé hospody povolila další výčep. 
Roku 1826 otevřel druhý hostinec vysloužilý voják Friedrich Müller (dnes Chalupa 
Na schůdkách), který musel odebírat pivo a pálenku z dolanského panského pivova-
ru.251 Další hostinec si otevřel v roce 1844 Johann Grauer (č. p. 13, již neexistující dům 
vedle dnešní stanice městské policie). Ve své německy psané žádosti uvedl, že „poutní 
místo Svatý Kopeček navštěvuje zvláště v letním čase velmi mnoho lidí z blízko ležícího města Olomouc 
a také z celého okolí, proto zde existuje velká konkurence o návštěvníky, kteří se chtějí jídlem a pitím 
občerstvit. Existující hostince nejsou ovšem schopny všechny lidi uspokojit“.252

Grauer platil vrchnosti za každý vyšenkovaný sud dolanského piva 52 krejcarů. 
K tomu odváděl jako ostatní místní hostinští roční poplatek ve výši 150 zlatých, což 
kupříkladu bylo 1/14 hodnoty familiantské nemovitosti (viz příloha).253 Další šenky 
si otevřeli v roce 1861 Franz Steiger (č. p. 20) a Josef Chytrý (dnes Dvorského 68/27) 
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a v roce 1868 Franz Körper z Přestavlk (dnes Menšíkova 39/10). Všichni svatokopečtí 
hostinští museli nalévat pivo a kořalku výhradně z panského pivovaru a vinopalny 
v Dolanech. Pokud by hostinský „prodej cizího nepropinačního piva a kořalky zprováděti a nalé
vati – tu sobě vyhrazuje správecký úřad [na Hradisku] právo, cizí nápoje nejen odebrati, nýbrž i tento 
propinační šenk odvolati i docela zastaviti“.254 Právovárečný monopol byl zrušen na Moravě 
až v roce 1869.255 Od té doby mohli svatokopečtí hostinští nakupovat a čepovat pivo 
a lihoviny dle vlastního uvážení.

Na konci 70. let 19. století si mohli poutníci nebo turisté vybrat z devíti hos-
tinců. Před 1. světovou válkou zde existovalo šest pohostinství: Jindřicha Štěpánka 
(č. p. 4/24), Františka Zbořila (č. p. 8/27), Josefa Staroštíka (č. p. 9/28), pekaře Jana 
Netopila (č. p. 66/1), Františky Švarcové (dříve Schwarzová, č. p. 71) a Františky Opi-
lové (č. p. 92/32).256

V meziválečném období zanikl pouze hostinec Františky Švarcové, lidově zván 
U Švorcky.257 V roce 1928 ho koupily milosrdné sestry III. řádu sv. Františka a na jeho 
místě vystavěly druhý trakt mateřské školy (dnes část ZŠ Svatý Kopeček). Štěpánkův 
hostinec Hrubá hospoda, centrum místních „pokrokářů“, koupila v roce 1923 Matice 
svatokopecká, která ho proměnila v Katolický dům s hostincem a později s kinosá-
lem. Zbořilův hostinec, naopak místo setkání zdejších „klerikálů“, zakoupil v roce 
1920 Emanuel Frühauf z Bojkovic. U Frühaufů se scházeli po ztrátě Spáčilovy hos-
pody zdejší sokoli, „pokrokáři“ a sociální demokraté. Starý hostinec na rohu dnešní 
ulice Dvorského vybudovaný v roce 1877 Antonínem Opilou získal v roce 1922 řez-
nický tovaryš František Macek. V roce 1928 otevřel při hostinci masný krám, který 
vznikl přepažením šenkovní místnosti na začátku hostince (v místě dnešního vstupu). 
Na konci hospodářského křídla přistavěl Macek řeznickou dílnu a porážku.258

Hostince v minulém a předminulém století představovaly zejména na vesni-
cích a v malých městech klíčová místa kulturního, spolkového a politického života. 
Postupně se jednotlivé hospody stávaly neoficiálními centry jednotlivých ideových 
bloků, politických stran či spolků. Byli ovšem i takoví hostinští, kteří nějak politicky 
neprofilovali a snažili se, aby jejich podniky byly vnímané jako apolitické. Jedním 
takovým byl snad hostinský Jan Kokora, původem Polák, provozující v 90. letech 
19. století hostinec (č. p. 8/27). Do něj chodila část místních dělníků, sympatizantů 
sociální demokracie. Kokora podle Schenka „neměl ještě odvahu přiznat se otevřeně k jedné 
straně, seděl na dvou židlích a všejijak kličkoval a tím výsledkem, že nakonec neměl hostí vůbec“.259 
Nakonec vykázal Kokora po několika incidentech sociální demokraty ze svého hos-
tince. Socialisté se poté „usídlili“ v hostinci Jana Netopila a Jindřicha Štěpánka.260 

S poutěmi a farním kostelem byla nerozlučně spojena výroba perníků a svíček, 
živnost, kterou bychom v této době hledali spíše ve městech. Ve druhé polovině 
19. století obě řemesla zažívala pozvolný úpadek. V meziválečném období zde fun-
govala už pouze dílna Františka Scholze. Mimo hlavní svátky „jediný voskař a pernikář 
uspokojoval se svou malou dílnou v jedné z ‚bódek‘ veškerou potřebu“. Když se však blížil velký 
svátek a očekávaly se tisíce věřících, pomáhala mu s výrobou celá rodina. I přes tyto 
stísněné pracovní a životní podmínky v malé kramářské boudě se mu podle Schenka 
dařilo dobře a patřil k relativně movitým občanům.

K pernikářům měli blízko výrobci a prodejci cukrářského zboží. Skoro všichni 
zdejší cukráři byli jako majitelé kramářských boud členy Společnosti kramářů. Na 
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rozdíl od svých kolegů pernikářů si nemohli stěžovat na špatný odbyt, i když i oni se 
museli vyrovnávat s rostoucí konkurencí tovární velkovýroby.261 Roku 1890 otevřel 
na Svatém Kopečku svoji dílnu v dřevěném krámku č. p. 3 26letý Čeněk Lach,262 syn 
kramáře a soukenického mistra Eduarda Lacha.263 Roku 1901 rozšiřuje své podni-
kání o výrobu sodových vod a ovocných šťáv. Sodovkárna a cukrářská dílna byla 
v suterénu. Od 30. let začal jako první místní cukrář prodávat zmrzlinu. Byl dlouhá 
léta funkcionářem živnostenského společenstva cukrářů a pernikářů Olomouc.264 Za 
svého života předal řízení své živnosti svému synovi Janu Lachovi, který ji pak v roce 
1938 proměnil v moderní cukrárnu s terasou na střeše.265

Další a dodnes existující cukrářský podnik založil Josef Beneš. Od roku 1928 vedl 
svou živnost jako filiálku přerovského cukráře.266 Kvůli tomu se dostal několikrát do 
sporu s živnostenským společenstvem cukrářů v Olomouci, v němž byl dlouholetým 
funkcionářem Čeněk Lach. Na počátku 30. let se nakonec osamostatnil. K původ-
nímu krámku získal dvě sousední boudy (č. p. 26/16 a 27/17), v nichž pak v roce 1933 
otevřel druhou svatokopeckou cukrárnu nesoucí název Benešova cukrárna. V roce 
1939 Beneš vybudoval novou cukrářskou dílnu v domě č. p. 159/4 (dnes ulice Holu-
bova).267

Dalším sortimentem zboží, které bylo nabízeno mnohými svatokopeckými kra-
máři, byly různé druhy upomínkových předmětů, devocionálií a obrázků. Dle živ-
nostenského katastru v průběhu let 1896–1914 získalo 17 osob živnostenské oprávnění 
k prodeji poutnického zboží a pohlednic, mezi nimi Karel Svolinský, otec stejno-
jmenného malíře. Za první republiky zde existovalo 11 obchodů prodávajících pout-
nické zboží. K tomu musíme připočíst ještě jedno papírnictví Emilie Burgetové.

Většinu těchto krámků zásoboval původně ze Samotišek pocházející Jan Nepo-
muk Derka, který roku 1903 přestěhoval svou dílnu na Svatý Kopeček. V domě 
č. p. 104 si otevřel „prodej zboží poutnického galanterního s úpravou papírových okras“. Derka byl 
vyučený knihař, tudíž ovládal velmi dobře práci s různými řezačkami a tiskařskými 
stroji. Jeho hlavním sortimentem byly tzv. svaté obrázky na skle či papíře v plecho-
vých rámech, pohlednice Svatého Kopečku, růžence z perleťových a klokočových 
zrnek a jiné devocionálie. Před 1. světovou válkou pro něj pracovalo přímo v jeho 
malé dílně nebo ve svých domech osm mužů a 12 žen. Ve 30. letech v jeho dílně 
pracoval jeden či dva stálí zaměstnanci a sedm lidí dostávalo práci domů. Dílna byla 
vybavena ručním knihařským strojem, dvěma ručními řezačkami na lepenku a papír, 
ručním šicím strojem na drát, ručním strojem na ohýbání plechu, ručním strojem 
na zlacení obrázků, strojem poháněným elektromotorem na stříkání barev. Derka 
vytiskl ve svoji dílně také několik drobných tisků. Po jeho smrti v roce 1935 dílnu 
zdědil syn Jaroslav.268

Osoba Jana N. Derky nás přivádí ke knihařskému řemeslu. Mistři knihaři žili 
a pracovali výlučně ve městech, proto je docela unikátní, že právě na Svatém Ko-
pečku bylo provozováno toto řemeslo. Jeho rozkvět v 19. století souvisí jednak 
s ústupem analfabetismu u venkovského obyvatelstva a jednak s novými tiskařskými 
postupy, které snížily náklady na tisk. Svatý Kopeček, cíl desítek tisíc poutníků, se 
stal příhodným místem pro prodej různých náboženských a mravoučných knih pro 
prostý lid. Schenk, jehož otec byl vyučený knihař, se domníval, že zdejší knihaři pů-
vodně prodávali o poutích levné tisky. Po čase se ovšem knížky opotřebovaly, a proto 
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se še třiví venkovani obrátili na ty, kdo jim je prodali, aby jim opatřili novou vazbu – 
„vždyť modlitby uvnitř na hodnotě neutrpěly.“ 269

Prvními knihaři na Svatém Kopečku, o kterých máme zprávy, byli na konci 
18. století olomoučtí cechovní mistři Josef Mader (krámek č. p. 8), Ignác Freund 
(krámek č. p. 6), Josef Langer (krámek č. p. 11) a František Schwegerle (krámek 
č. p. 13). Na konci 70. let 19. století zde působili tři knihaři: Johann Procházka, Fer-
dinand Procházka a Josef Zapletal.270

Knihařská živnost na Svatém Kopečku nikdy nepatřila k těm zámožným. Na po-
čátku 20. století započala v důsledku industrializace výroby knihařská malovýroba 
chřadnout a mnoho knihařů opouštělo své řemeslo. Navzdory tomu ještě na konci 
40. let 20. století pracoval na Svatém Kopečku knihař Vilém Pospíšil. Schenk vzpo-
míná, že někteří bývalí knihaři, kteří začali pro nedostatek obživy pracovat v továr-
nách jako obyčejní dělníci, si nadále udrželi jistou stavovskou pýchu, „tlačili se ke 
kramářům, kteří jim projevovali blahosklonnou přízeň jako chudým příbuzným, rytířům z Nemanic“.271

Tento respekt mezi majetnějšími živnostníky si někteří knihaři vydobyli svou 
sečtělostí a rozhledem. Schenk zejména vzpomíná na Františka Povýšila, otce stej-
nojmenného předsedy Místního národního výboru (dále jen MNV) a dlouholetého 
a pečlivého obecního kronikáře. Jeho otec byl místními považován za opravdového 
písmáka, jenž četl česky a německy, hrál šachy, schovával si výstřižky z novin a byl 
znamenitým hudebníkem. Součástí řemesla bylo putování od poutě k pouti, od ves-
nice k vesnici:

„O poutích postavili ,pod hádkami‘ primitivní krámek, desku na dvou dřevěných kozách a nabí
zeli ke koupi modlitební knížky jako za stara. Stejně pak sháněli výdělek v blízkých ,konkurenč
ních‘ poutních místech v Dubu a na Staré Vodě. Na Starou Vodu putovali přes lesy a kopce pěšky, 
knížky nesli na zádech v uzlu… Když vyrostly školní knihovny a knihovny čtenářských spolků 
na venkově, obcházeli kopečtí knihaři vesnice v širokém okruhu až k Prostějovu a k Litovli 
a nosili si domů práci.“ 272

Předválečný lesk a bída Svatého Kopečku

V průběhu druhé poloviny 19. století se Svatý Kopeček díky nemalému úsilí zdej-
ších komunálních představených pocházejících převážně z řad kramářů a maloživ-
nostníků proměnil v takřka maloměsto. Ač měl Svatý Kopeček ke konci 19. století 
víc než 600 obyvatel,273 jeho sídelní struktura s pravoúhlými ulicemi, náměstíčkem 
a sevřenou zástavbou připomínala spíše městečko. Nejpatrnějším znakem, kterým 
byla demonstrována „městskost“ Svatého Kopečku, bylo pojmenování zdejších ulic 
či spíše uliček orientačními jmény274 a instalování veřejného osvětlení – petrolejových 
lamp.275 Zájem o zvelebování veřejného prostoru dokládají v neposlední řadě opa-
kovaně vydávané vyhlášky zakazující vyhánění hospodářského zvířectva na veřejná 
prostranství – zejména slepice na náměstí kolem sochy sv. Jana Nepomuckého.276
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Svatý Kopeček byl sídlem několika veřejných institucí, které z něj činily spádové 
centrum pro sousední obce. Kromě výše uvedeného poštovního úřadu, farního úřadu 
a obecné školy, zde od roku 1869 působila Rolnická záložna, kterou založili zdejší 
rolníci a živnostníci spolu se sedláky ze Samotišek, Bukovan, Droždína, Lošova 
a Bystrovan. V roce 1900, kdy se ujal po Ignáci Skálovi funkce starosty obchodník 
Josef Ander, pozdější zakladatel významné obchodní firmy Ander a synové Olomouc 
(ASO), podala obec žádost na zemské četnické velitelství o zřízení četnické stanice 
na Svatém Kopečku. Na základě této žádosti v témže roce vznikla nejprve expozi-
tura četnické stanice ve Velké Bystřici, která byla v roce 1904 povýšena na stálou 
četnickou stanici s vlastním obvodem.277

Ještě za starosty Josefa Andera staršího se rozhodl obecní výbor usilovat o vlast-
ního lékaře, a tedy o vyčlenění Svatého Kopečku ze zdravotnického obvodu Dolany. 
Zdravotnictví, respektive „policie zdravotní“ patřila k dalším významným kom-
petencím tehdejší obecní samosprávy. Každá obec musela být součásti tzv. zdra-
votnického obvodu. Obce tvořící tento obvod si volily představenstvo místního 
zdravotnického obvodu, které vybíralo v konkursu „obecního“ lékaře a rozhodovalo 
o jeho mzdě a jiných hmotných příplatcích. Mimo jiné navrhovalo také „potřebný počet 
porodních báb, ježto by bezplatně poskytovaly pomoc chudobným těhotným ženám, a jaký se jim dávati 
má plat“. Podle tehdejších zákonů byl obvodní lékař považován za zaměstnance dané 
obce. Hlavním úkolem těchto obecních lékařů bylo poskytnout potřebnou lékař-
skou péči občanům, kteří si nemohli dovolit návštěvu u privátních lékařů. Náklady 
na léky pro chudé obyvatele byly hrazeny z obecního chudinského fondu, nebo 
z přímo z obecní kasy.278

Na Svatém Kopečku žil a léčil již na konci 18. století ranhojič a chirurg Ignatz 
Groer. V 20. až 30. letech 19. století ranhojič Johann Nowak. V 60. až 80. letech zde 
bydlel ranhojič a vojenský lékař židovského vyznání Salomon Wasservogel, který za-
stával nějaký čas i poštmistrovský úřad a byl členem místního Čtenářského spolku.279

V roce 1902 podal svatokopecký obecní výbor inzerát nabízející lékaři, který se 
v obci usadí, vedle normálního platu ještě každoroční prémii 180 korun a byt. Na 
tuto nabídku odpověděl mladý lékař Čestmír Polák ze Smíchova, absolvent české 
Karlo-Ferdinandovy univerzity, který si již v srpnu 1902 otevřel v obci v hostinci 
Jindřicha Štěpánka lékařskou praxi.280 K definitivnímu ustanovení svatokopeckého 
zdravotního obvodu došlo až na začátku roku 1911, kdy se stal obvodním lékařem 
výše zmíněný Čestmír Polák, který dostával od zdejších obcí vedle 1 400 korun služ-
ného také 143 korun na pracovní cesty, 285 korun jako mimořádný příspěvek obce 
a třípokojový byt s kuchyní.281

V době epidemie záškrtu, neštovic či cholery zřídila obec na Svatém Kopečku ve 
starém obecním domku, kde jinak bydlel obecní sluha, provizorní nemocnici. V roce 
1911 koupila obec za 7 200 korun dům č. p. 61 (dnes Menšíkova 61/18) za účelem zří-
zení chudobince a nemocnice.282 V obecním chudobinci „končili své dny zestárlí a práce 
neschopní obecní příslušníci, o které se neměl kdo starat. Žilo jich tu časem několik zároveň, v dílech 
označených na podlaze křídou, se všemi sváry a zlomyslnostmi, jež taková sociální zařízení plodila“.283 
Po 1. světové válce musela obec kvůli špatné finanční situaci dům prodat.

Ke zřízení samostatného zdravotnického obvodu došlo již za starostování cuk-
ráře Čeňka Lacha, který se ujal tohoto úřadu v dubnu 1904 a setrval v něm, až na 


