
I. Arcibiskupské gymnázium v době 

protektorátu 
Školní rok 1938/1939 byl zahájen ve stínu hrozící německé okupace. 22. a 23. 9. 

1938 byly všechny učebny zabrány vojenskou správou a pět profesorů bylo 

mobilizováno. Vyučování bylo v plné míře obnoveno až 3. 10. 1938. Žáci z Hlučínska 

se již do školy nevrátili. 15. 3. 1939 byl zbytek Čech a Moravy vtělen do prostoru 

Velkoněmecké říše. Začal život v Protektorátu Čechy a Morava. 

Po 15. březnu se změnily učebnice, především v dějepisu bylo zakázáno vyučovat 

oblast historie, která by mohla podporovat národní uvědomění. Místo toho se 

vyučovaly dějiny s akcentem na význam německého osídlení Čech. Studentům byla 

vnucována myšlenka, že Čechy a Morava byly vždy přirozenou součástí německého 

kulturního a sociálního prostoru. Tomu také odpovídala koncepce vlastivědné výuky 

s důrazem na osobnost a dějinnou úlohu Adolfa Hitlera. Byl popisován jako osoba 

osvobozující ujařmené národy z osidel západní plutokracie. 

Veřejné budovy a instituce byly opatřeny dvojjazyčnými nápisy, stejně tak tomu 

bylo i u arcibiskupského gymnázia. Vztah okupantů k církvi byl rezervovaný, ale 

opatrný, protože poměrně dlouhou dobu nebylo jasné, jak se oficiální německá 

politická garnitura s církví vyrovná. 

Profesoři a žáci si však vesměs zachovali české smýšlení a vycházeli z toho, že 

nacismus byl odsouzen i nejvyššími církevními autoritami. Sbor i žactvo byli 

především Češi, české a moravské národnosti a jako takoví museli nový režim strpět, 

ale nemuseli s ním souhlasit. 22. 5. 1939 bylo všech 91 žáků starších 17 let povinně 

přihlášeno do Mladého národního souručenství.142 

V letech 1939–1942 se tedy nejednalo přímo o uzavření školy a ukončení její 

existence, ale ze strany vedení školy probíhal zápas o záchranu budovy před 

vojenským záborem. Kroměříž byla podobně jako za 1. světové války shromaždištěm 

nejrůznějších typů vojsk, a to i díky důležitému železničnímu uzlu v Hulíně. Profesoři 

a ředitel si uvědomovali, že by se lehce mohla opakovat situace, do které se kdysi 

dostal ředitel dr. Segeťa. Totiž hrozící zábor vojskem by znemožnil výuku. Němečtí 

okupanti ovšem byli daleko důraznější než rakouské vojsko v první válce a zábor 

budovy byl aktivně připravován. V roce 1939 a 1940 školu opakovaně navštěvovala 

tzv. „záborová komise“, která vždy sepsala zprávu. Ta obsahovala technické údaje, 

kapacitu budovy a její vhodnost pro umístění konkrétních jednotek německých vojsk. 

                                                           
142 Nacisty jediná povolená politická organizace Protektorátu Čechy a Morava. Soudobá historická literatura ji 
vesměs hodnotí jako kolaborantskou, ale sdružovala prakticky všechny mužské státní příslušníky protektorátu. 
Její odnož pro mládež nebyla výjimkou a pro studenty v ní byla účast povinná. 



Zpráva byla postoupena příslušným úřadům s rozhodující pravomocí a čekalo se na 

verdikt. 

Do roku 1940 byly v budově celkem sedmkrát krátkodobě umístěny jednotky 

wehrmachtu. Výuka tím samozřejmě značně trpěla, ale pro zmenšený počet studentů 

se dalo provizorně vyučovat. Škola, žáci i profesoři byli ovšem nejenom pod dohledem 

oficiálních okupačních úřadů, ale také státní policie. V roce 1940 budovu šestkrát 

přepadlo komando gestapa a jak seminář, tak gymnázium bylo důkladně prohledáno. 

Hledaly se protistátní materiály, důkazy, že jsou profesoři nebo žáci zapojeni v odboji. 

Jak členové sboru, tak někteří žáci byli gestapem sledováni. Nikdy se nic nenašlo, a tak 

Němcům stále chyběla záminka k definitivnímu záboru a následnému uzavření školy. 

Prodlužování termínu záboru si profesoři vysvětlovali především obavou z možné 

reakce Vatikánu. 

Profesor Zeno Jockl odešel na odpočinek a jeho nástupcem ve vedení semináře byl 

jmenován dr. Josef Zmeškal. 

V roce 1941 se tlak německých orgánů zvyšoval. V lednu navštívil školu vysoký 

vládní komisař a zachoval se s veškerou zpupností vítězných okupantů. Shromáždil 

pedagogický sbor a v projevu vyhrožoval všem přítomným okamžitým zastřelením. 

Budova byla definitivně zabrána 3. 2. 1942. Ještě téhož dne museli všichni profesoři 

opustit své byty a posléze i školní budovu. Studenti byli v tuto dobu naštěstí doma, 

protože byly vyhlášeny uhelné prázdniny. Během třech následujících dnů byla škola 

zabrána ženskými pomocnými silami (hilfswerein). Ředitel se společně s deputací 

profesorů pokusil o poslední intervenci na olomouckém oberlandrátu, avšak 

neúspěšně. 

Hrstka zasvěcených učitelů a ředitel měli zřejmě důvěrné informace krátce před 

osudným 3. únorem, protože se jim ještě podařilo vystěhovat sbírky a přemístit je do 

knihovny a ředitelny. To byly jediné dvě místnosti, které mohly zůstat uzamčeny a 

nepodlehly válečnému plenění. Již to byl prakticky malý zázrak. Ale ani sbírkové a 

knižní fondy se během války neuchovaly vcelku. Statistiky z roku 1946 uvádějí 

významně menší počty než před okupací. Během války také zmizela cenná sbírka 

mincí. Je doloženo, že ještě v roce 1938 až 1939 se v ústavu nacházela, a to v počtu cca 

3500 kusů. Chybí ovšem informace o tom, co se s ní stalo. Bylo prakticky vyloučeno ji 

okupačním orgánům zapřít, protože byla řádně katalogizovaná a o její existenci se 

vědělo. Kustod sbírky, prof. Robenek, před válkou zemřel a nevíme, komu po něm 

byla svěřena. Představa, že ji mohl před Němci ukrýt někdo ze sboru, není příliš 

věrohodná. Právě proto, že byla mimořádně cenná a hodnotná a že o ní panovala 

všeobecná známost, bylo vyloučeno ji zapřít. Jakékoliv zatajení takovéto sbírky by bylo 

považováno za trestný čin mimořádně závažného charakteru a hrozil by reálně trest 

smrti. Daleko pravděpodobnější je, že byla okupanty zabavena anebo těsně před 

okupací převezena do Olomouce. Rozhodující písemný důkaz však není dosud 

nalezen. V roce 1946 ještě nebyla znovu provedena katalogizace a sečteny ztráty ve 



sbírkách, ale o sbírce mincí již není žádné zprávy, stejně tak i ve výroční zprávě 

z dalšího roku.143 

 
Obr. 1 prof. Robenek 

Zábor školy ze 3. 2. 1942 ještě neznamenal její definitivní zánik. Náhradní školní 

prostory se našly díky pochopení správce reálného gymnázia Emila Čecháčka 

v budově tohoto ústavu. Zde se nakonec tísnilo celkem šest škol, takže osud 

arcibiskupského gymnázia nebyl ojedinělý. Velkým problémem ovšem bylo zajistit 

náhradní ubytování pro celkem 220 žáků semináře a gymnázia. Byli rozmístěni 

v klášterech v Kroměříži, v soukromých bytech i v sociálním církevním domě 

v Hulíně. 16. 3. 1942 mohlo být zahájeno náhradní vyučování. 

20. 3. 1942 byl gestapem zatčen ředitel Vlach144 a odvezen k výslechu. Byl obviněn, 

že 26. 2. svolal protestní schůzi profesorů gymnázia proti zabrání budovy a že 

vyjednával o přesunu semináře a gymnázia do Mladé Boleslavi. Toto tvrzení se 

nakonec ukázalo jako naprostá smyšlenka. Gestapo, se svým a priori přístupem, že 

každý je záškodník proti Vůdci, si nakonec způsobilo pořádnou blamáž. Z údajné 

protistátní spiklenecké schůze se nakonec vyklubala obyčejná a legální pedagogická 

klasifikační konference, navíc nařízená německým školním inspektorem Zarubou. 

                                                           
143 Výroční zpráva arcibiskupského gymnázia 1946/1947 a 1948, SOA Kroměříž 
144 Škola a seminář měla v té době dvojí vedení. V čele semináře stál dr. Josef Zmeškal a ředitelem gymnázia byl 
dr. František Vlach, který ústav řídil i po okupaci až do jeho uzavření komunistickým režimem. 



Útisk se zvolna zvyšoval. Výuka probíhala ve stísněných a neutěšených 

prostorách se stále výraznějšími omezeními. Vyučování se muselo vést výhradně 

v němčině a od školního roku 1941/1942 se nesmělo vyučovat ani zkreslenému 

dějepisu, natož potom národním dějinám. V českém jazyce bylo zakázáno vyučovat 

i dějinám literatury a v náboženství se nesmělo probírat zjevení Boží. Prozřetelnost 

nahradila Boha. Vyučování zeměpisu se omezilo pouze na Německo, okrajově 

Švýcarsko a Slovensko. Témata školních úloh stanovoval osobně školní inspektor 

Zaruba, který se stal pro profesorský sbor symbolem německé zvůle. Učiteli opravené 

domácí úkoly a písemné práce se nejprve musely zasílat jemu osobně ke kontrole. 

Všechny dostupné učebnice a knihy byly podrobovány revizi, zda neobsahují 

antiněmecké názory. Ty, které tyto nároky nesplňovaly, byly určeny ke spálení. 

Seznamy libri prohibiti dosahovaly formátů několika stránkových sešitů. 

Převýchova v duchu nové německé kultury a nadřazené árijské rasy se netýkala 

ani zdaleka jen studentů. Byla určena profesorskému sboru a ti se museli 

o prázdninách povinně účastnit převýchovných a německých kurzů. Neúčast 

automaticky znamenala ztrátu učitelského místa a leckdy byla i vstupenkou do 

koncentračního tábora. Tyto kurzy správného německého smýšlení se konaly i ve 

školním roce a z volného času učitelů ubíraly v průměru 2–4 hodiny týdně. Sbor 

i žactvo bylo pochopitelně podrobeno důkladnému zkoumání, zda mezi nimi nejsou 

lidé židovského původu. 

V červnu 1942 byla na veškerý majetek ústavu uvalena nucená správa a z peněz 

ústavu bylo zabaveno celkem 69 130 K. Starší žáci byli povoláváni na pracovní úřady. 

19. 3. 1943 vydal ministr Moravec výnos o úplném zákazu výuky na 

arcibiskupském gymnáziu. Výuka byla ukončena i ve františkánské koleji 

sv. Antonína, která vznikla v Kroměříži podle vzoru arcibiskupského gymnázia. 

O této výjimečné koleji bude pojednáno v další podkapitole. 

Škola měla být uzavřena ke konci školního roku 1942/1943, žáci byli převedeni na 

zdejší reálné gymnázium a kněží nemohli vyučovat žádný jiný předmět než 

náboženství. Zaměstnanci byli propuštěni a na nátlak nucené správy arcibiskupských 

statků145 byli všichni profesoři převedeni do duchovní správy. Skončila tak existence 

církevního gymnázia v Kroměříži a zdálo se, že navždy.  

                                                           
145 Jan Holub, ředitel arcibiskupských knížecích statků, byl za okupace zatčen a vyšetřován gestapem. Po svém 
propuštění měl natolik podlomené zdraví, že záhy zemřel 



 
Obr. 2 Jan Holub 

Spíše symbolicky byla zachována aspoň existence semináře, ten měl v roce 

1944/1945 pouze 26 chovanců, a to na klášterní škole v Kojetíně a v terciářském sále 

v Kroměříži. S původní právní osobou, arcibiskupským gymnáziem, již neměli nic 

společného. Počet chovanců ostatně klesal po celou existenci školy v Protektorátu až 

do jejího uzavření: 

STAV ŽACTVA ZA OKUPACE: 

1939/1940 291 veřejných žáků 65 privatistů 

1940/1941 287 veřejných žáků 47 privatistů 

1941/1942 221 veřejných žáků 26 privatistů 

1942/1943 137 veřejných žáků - privatista 

Klesající počet žáků měl různé důvody. Obstrukce z řad německých institucí 

znamenaly automaticky zákaz studia žáků z příhraničních oblastí, ostatně by to zřejmě 

děti některých německých „vlastenců“ ani nenapadlo. Zhruba 40 procentům českých 

žáků bylo studium na gymnáziu z různých důvodů zrušeno a zakázáno. V roce 1941 

nesmělo již arcibiskupské gymnázium otevřít primu a všech 70 přijatých primánů se 

muselo vrátit do svých domovských základních škol. Starší žáci podléhali, zejména 

v druhé polovině války, totálnímu nasazení. 

V budově gymnázia a semináře nadále pobývalo až 600 německých žen, 

zaměstnaných v pomocných službách říšské pošty a letectva. Odtud byly staženy až 

31. 1. 1945 a budovy obsadili kopáči kroměřížských zákopů německé obrany. Jednalo 

se samozřejmě o nucenou službu. Po nich zde sídlila až do konce války německá 

domobrana. V závěru válečných událostí byl totálně poničen inventář budovy a při 

osvobozování města škola utrpěla závažné škody. Velká část zdi, obrácené směrem 

k náměstí, byla zničena výbuchem dělostřeleckého granátu a víc jak 800 skleněných 

tabulí oken bylo rozbito. Celkové hmotné škody na budovách a zařízení byly po 

osvobození vyčísleny na tehdejších 964 188 Kč. 

Gymnázium a škola neutrpěly pouze hmotné, materiální škody. Nenahraditelné 

byly škody lidské. V době okupace zemřeli tři profesoři: Karel Zetek na následky 

dlouholeté srdeční choroby. Josef Zmeškal, ředitel semináře od roku 1940 do roku 

1941, podlehl leukémii. Františka Němce zahubila tuberkulóza. 



Za okupace se nedostal žádný ze studentů do přímého kontaktu s gestapem. 

Přesto bylo popraveno celkem 19 abiturientů. Někteří byli usmrceni v Kounicových 

kolejích v Brně v roce 1942, jiní zahynuli v koncentračních táborech v Osvětimi, 

Mauthausenu, Buchenwaldu a jiných. Matěj Pavlík, pravoslavný biskup a bývalý 

student gymnázia, byl popraven v Praze za pomoc atentátníkům na Heydricha. Mnozí 

nepřežili pochody smrti. 22 absolventů, studentů a také profesorů bylo vězněno a 

mučeno v koncentračních táborech a podařilo se jim přežít. Uveďme za všechny 

Msgre. ThDr. Františka Cinka, prvního prorektora Palackého univerzity v Olomouci, 

který byl po dobu okupace vězněn na různých místech. 

 
Obr. 3 ThDr. František Cinek 

Šest mužů, spojených osudem s arcibiskupským gymnáziem, pracovalo aktivně 

v zahraničním odboji. Byl to Msgre. Dr. Jan Šrámek, abiturient z roku 1888, předseda 

prozatímní vlády ČSR v Anglii, významný prvorepublikový politik. Msgre. František 

Hála, abiturient z roku 1913, ministr prozatímní vlády ČSR v Anglii, Šrámkův 

spolupracovník. Bohumil Sigmund, v době války student, major letectva. Bohumil 

Muzikant, abiturient z roku 1934, sloužil v zahraničním vojsku. Stanislav Tilscher, 

abiturient z roku 1935, sloužil v zahraničním vojsku. František Kubát, abiturient 

z roku 1937, sloužil v zahraničním vojsku.146 

Po osvobození se škola pomalu vrací do normálního života. Období let tzv. „divné 

demokracie“ už však normální nebude… 

Kolej svatého Antonína v Kroměříži 

Tato podkapitola nepopisuje přímo část historie Arcibiskupského gymnázia, ale 

mapuje málo známou část pokusu o zřízení středoškolského ústavu františkánského 

řádu v Kroměříži. Je spojena se jmény významných mužů, kteří získávali první 

                                                           
146 Bližší okolnosti věznění některých studentů a jejich smrt v koncentračních táborech jsou neznámé. Lze 
usuzovat spíš na aktivní účast v odboji než na případný etnický původ. Úplný přehled nacistických obětí je 
uveden ve Výroční zprávě arcibiskupského gymnázia 1946/1947. SOA Kroměříž 



pedagogické zkušenosti jako členové sboru arcibiskupského gymnázia. Jeho 

pastoračním, výchovným a vzdělávacím systémem se nechávali inspirovat při 

vytváření koncepce své, františkánské školy. A tak se přeci jenom, i když na krátkou 

dobu, osudy obou škol propojily. 

Myšlenka zřídit pro františkánský dorost vlastní učiliště se zrodila v hlavě 

mimořádného člověka, Jana Kapistrána Vyskočila OFM. Nebyl ve svém snažení 

osamocen, získal podporu nejenom představených, ale i několika druhů, kteří jej na 

jeho cestě budou doprovázet jako kolegové a učitelé. 

 
Obr. 4 Jan Kapistrána Vyskočila OFM 

Narodil se 27. 8. 1886 v Postoupkách u Kroměříže v rodině zemědělce a jeho 

rodiče nikdy neoplývali velkými finančními prostředky. 

Kvůli rodinné finanční tísni musel přejít z kroměřížského gymnázia do 

františkánského juvenátu v Uherském Hradišti. Již zde vynikal mezi ostatními nejen 

talentem, ale i pílí a úsilím po dalším vzdělávání. Po sextě vstoupil do noviciátu řádu 

františkánů147 a maturitní zkoušku složil ve Slaném. Teologii studoval na 

františkánském učilišti v Kamníku, potom v Lublani a nakonec na Karlově univerzitě 

v Praze. Zde také dosáhl v roce 1911 titulu doktora teologie. V témže roce byl také 

vysvěcen na kněze. 

Jan K. Vyskočil byl velice přemýšlivý člověk, který dokázal rozeznat, že doba 

dosavadního pojetí rakouského katolicismu končí a že je mimo jiné potřeba vsadit na 

vzdělání spolubratří. Podobně jako katolická církev posílala své nadané prefekty a 

kněze studovat do Vídně a Innsbrucku, v menší míře i do Německa a Francie, tak 

i v české františkánské provincii v první polovině dvacátého století bylo běžným 

zvykem vzdělávat bratry v cizině. Zvláště na to dbal J. K. Vyskočil, který později ve 

funkci provinciála chtěl, aby se mladí bratři naučili jazyky a získali všeobecný přehled, 

ale také zakusili františkánskou, zvláště skotistickou teologii. Uvědomoval si, že církev 

                                                           
147 21. září 1903 



může čelit novým výzvám a společenským krizím nejenom jako morálně zdatná, ale 

i  vzdělaná instituce. 

I proto během své duchovní správy vystudoval filozofickou fakultu Karlovy 

univerzity a v roce 1917 dosáhl titulu doktora filozofie. V roce 1917 byl zvolen 

provinciálem Českomoravské provincie. P. Říský Kapistránova studia komentoval 

tak, že bratři byli upřímně zděšeni jeho prvním a vzápětí druhým doktorským titulem 

a aby zabránili třetímu, raději jej udělali provinciálem. Opětovně byl zvolen v roce 

1920 a tuto funkci zastával až do roku 1923. Složil i státní zkoušky ze zeměpisu a 

dějepisu a od roku 1928 tyto předměty vyučoval na gymnáziích v Malackách a 

v Kroměříži. A právě kroměřížské arcibiskupské gymnázium a seminář J. K. Vyskočila 

inspiroval k vlastní myšlence výchovy a vzdělávání františkánského dorostu. Jako 

profesor na arcibiskupském gymnáziu měl možnost se dopodrobna seznámit 

s modelem soukromého církevního vzdělávání a od počátku si uvědomoval, že tudy 

vede cesta i pro františkánský dorost. 

Pro výchovu řeholního dorostu a pro pomocné služby při liturgii existovaly tzv. 

juvenáty. Provincie měla tři. Dva pro české a moravské země (Uherské Hradiště a 

Praha) a jeden pro chlapce německé národnosti (Moravská Třebová). Objevovaly se 

tendence založit vlastní řádové studium a to právě nejvíce u J. Kapistrána Vyskočila. 

Jeho záměrem bylo zřízení vlastního františkánského gymnázia a vlastního 

filozofického a teologického studia. Ze zkušeností, které získal na arcibiskupském 

gymnáziu jako profesor, věděl, že i v chudých rodinách jsou nadaní chlapci. Sám toho 

byl ostatně nejlepším příkladem. Chtěl jim pomoci tak, jak bylo pomoženo jemu. Od 

olomouckého arcibiskupa dostal k dispozici bývalý kroměřížský piaristický klášter. 

Sem byl přenesen juvenát z Uherského Hradiště. Důvodem umístění františkánského 

studia do Kroměříže bylo, že do řádu přicházelo více nových zájemců především 

z Moravy. Od roku 1936 dostávala myšlenka na zřízení soukromého učiliště pevnější 

obrysy. Nebylo to jednoduché, podle tehdejších zákonů muselo mít pět profesorů, aby 

bylo možno střední školu vůbec provozovat. Proto posílal kleriky do Tyrolské 

provincie, která měla vlastní filozofické a teologické studium a dobrou řeholní kázeň. 

Kromě toho studují řeholní kněží i na českých školách. Tak studuje Isidor Jankech 

řečtinu a latinu, Inocenc Kubíček chemii a přírodní vědy a tak dále. Právě dva 

jmenovaní bratři potom získávají první pedagogické zkušenosti na arcibiskupském 

gymnáziu v Kroměříži. 

J. K. Vyskočil byl v roce 1935 opět zvolen provinciálem, kterým byl až do roku 

1938, kdy jej vystřídal P. J. E. Urban, který myšlenku františkánského vzdělávacího 

ústavu v Kroměříži, Koleje sv. Antonína, dotáhne do konce. Vyskočil byl v roce 1936 

jmenován řádným univerzitním profesorem církevních dějin na bohoslovecké fakultě 

v Bratislavě. Právě ve školním roce 1936/1937 byl proveden výběr chlapců a první 

ročník vysněného Vyskočilova františkánského „gymnázia“ zahájil výuku. Mělo 68 



chovanců, ale klášter byl malý a kromě toho měl ještě i své necírkevní obyvatele. 

Vyskočil se proto rozhodl postavit v Kroměříži novou budovu pro kolej a gymnázium. 

Kolej svatého Antonína českomoravské provincie řádu svatého Františka pro výchovu 

řeholního dorostu a misionářů pro Rusko148, tak zněl původní název tohoto zařízení. 

Nejdříve byl založen spolek pro podporu studentů, kteří pocházeli vesměs z chudších 

vrstev. Františkáni pro něj získávali prostředky ze svých apoštolských cest – vedli řadu 

terciářských obcí a na mnoha farnostech řídili rekolekce. Postupně finančních 

prostředků přibývalo a dary byly velkorysejší. Tak se shromáždily peníze na stavbu 

nové koleje v lokalitě Pod Barbořinou v Kroměříži. Není bez zajímavosti, že tyto 

pozemky patřily katolické církvi, potažmo olomoucké arcidiecézi, ale právním 

vlastníkem byl kroměřížský arcibiskupský seminář a gymnázium. Ti je získali v roce 

1904 výměnou od města Kroměříže za pozemky v místě dnešní psychiatrické 

léčebny.149 Není bohužel dochováno v archivních dokumentech, jak se františkáni se 

seminářem a gymnáziem za tuto „zápujčku“ ekonomicky vyrovnali. 

Stavbu započal J. E. Urban, který vystřídal Vyskočila v úřadu provinciála, a to 

v roce 1938. Je zajímavé, že P. Urban nebyl žádným příznivcem vlastních 

františkánských studií pro dorost. Tvrdil, že františkánství není pro děti, ale pro zralé 

muže. Nicméně shromážděné finanční prostředky byly určeny na tento účel a nikdo 

se neodvážil od realizace ustoupit. Stavbou byl pověřen P. Bruno Kofr, který byl 

architektem a stavitelem. Protože byl německé národnosti, tak po oddělení 

německého-sudetského komisariátu od českomoravské provincie stavbu nedokončil. 

Přesto byla kolej dobudována a v roce 1940 zahájila svoji činnost. J. K. Vyskočil přenesl 

hradišťský juvenát do Kroměříže a studenti začali chodit do kroměřížského 

arcibiskupského gymnázia a méně nadaní do kroměřížské reálky. Bohužel se ukázalo, 

že gymnázium je výběrová škola a františkánští studenti na jeho nároky vesměs 

nestačí. Jeho nárokům vyhověl jen Leo Barabáš, který vystudoval s vyznamenáním. 

Přesto vznikla první třída o počtu asi 26 chlapců, kteří byli sestaveni z odmítnutých 

uchazečů do primy arcibiskupského gymnázia. Ti pak konali zkoušky na státní školy 

a na reálku, kde kupodivu prosperovali velice dobře. Na kroměřížské reálce byl 

profesorem P. Leo Kavalír, profesor náboženství, a díky němu bylo ředitelství reálky 

františkánům nakloněné. Když se ukázalo, že františkáni nemají dostatek sil na 

otevření sekundy, všichni chlapci po ukončení františkánské primy přešli na reálku, 

kde vytvořili jednu samostatnou třídu. Kolej měla sedmileté studium, které bylo 

v letech 1942–1943 prodlouženo na osm let. Rektorem koleje se roku 1940 stal P. Filip 

Vojtěch Hladký. 
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V březnu 1941 studenti musí kolej opustit, když byla zabrána německou brannou 

mocí. Bylo jim dovoleno se do ní vrátit až v roce 1947, kdy zemská školní rada opět 

obnovila soukromé františkánské učiliště s vyučovacími osnovami gymnázia. Kolej 

však existovala jen do dubna roku 1950, aniž se stačila rozvinout ve stabilní vzdělávací 

ústav a nebyla obsazena ani pedagogickým sborem, který by měl dostatek 

pedagogických kvalit a zkušeností. J. K. Vyskočil byl správcem koleje a vychovateli a 

pedagogy františkánští kněží prvního řádu. Co se týče pedagogického systému, záměr 

byl takový, že na tento ústav se mohli přihlásit žáci po ukončení 4. třídy obecné školy 

a dále žáci měšťanských a středních škol. Po šesté třídě se mohli přihlásit do noviciátu 

a po jeho ukončení pokračovat ve studiu. Zajímavé je, že si žáci pro přijetí do koleje 

museli obstarat stejnou výbavu oblečení, aby nedocházelo k případným sociálním 

rozepřím. V roce 1942 se z 54 studentů Koleje sv. Antonína přihlásilo do noviciátu 

dvacet.150 

Velmi výraznou osobností františkánského pedagogického sboru byl vedle 

J. K. Vyskočila také P. František Inocenc Kubíček OFM. Narodil se v roce 1913 do 

chudé rodiny, tatínek pocházel z Moravy a maminka z jižních Čech. V roce 1901 

uzavřeli sňatek, narodily se jim děti a František měl tři sourozence. Oba rodiče byli 

terciáři františkánů a tak měl František od útlého dětství k tomuto řádu blízko. Otec 

pracoval u vlakové pošty a dětství František prožil ve Vídni. V roce 1919 se rodina 

přestěhovala do Prahy. Nastoupil na klasické gymnázium, ale toto studium pro 

Františka nebylo to pravé, neměl podmínky ke studiu a popravdě, jeho známky byly 

víc než špatné. Seznámil se s ředitelem Třetího řádu františkánů Bonaventurou a ten 

jej spolu s matkou přivedl na myšlenku vstoupit do františkánského učiliště. František 

totiž stál tak jak tak před osudovým rozhodnutím, neboť měl v pololetí kvarty na 

vysvědčení dvě pětky a hrozilo, že bude muset ze školy odejít. Vstupuje do 

františkánského juvenátu v Kadani, kde se jej ujal novicmistr páter Oto Hamerník a 

zde dostal své řádové jméno Inocenc. František Kubíček po absolvování 

františkánského juvenátu odjel jako sextán do Innsbrucku a z podnětu provinciála 

Vyskočila se snažil o uzavření svého středoškolského studia. 3. května 1936 byl 

v Praze v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích vysvěcen. 

P. Ambrož, konventní páter, jej přesvědčil, aby přijal místo v Kroměříži, kde se ke 

svému vzniku připravovala kolej pro studenty františkány. Kubíček se stal sekretářem 

Spolku pro podporu chudých studentů, který byl předchůdcem Koleje sv. Antonína 

v Kroměříži, a okamžitě se zapojil do činnosti vznikající koleje. Neměl ještě složenou 

maturitu, a tak jeho vytížení v Kroměříži nebylo zprvu velké. Na maturitu se 

intenzivně připravoval v Uherském Hradišti a složil ji jako privatista v podzimním 

termínu roku 1937. Koleji zoufale chyběli učitelé, a tak byl J. K. Vyskočilem 

přesvědčen, aby se začal připravovat na profesní dráhu učitele. Sám lnul spíše 
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k humanitním předmětům, latině a německé filologii, ale bylo zapotřebí získat učitele 

pro chemii a přírodovědné předměty. A tak se František Kubíček zapsal v Praze na 

přírodovědecké fakultě a studoval zde až do roku 1940, než nacisté zavřeli české 

vysoké školy. 

Poté se vrací opět do Kroměříže a pracuje pět let mezi studenty jako prefekt. 

V době války se aktivně zapojuje do podzemního hnutí odporu, byl napojen na 

skupinu štábního kapitána Malého. Mimo jiné skrýval a zachránil život třem mladým 

důstojníkům, kteří byli převáženi transportem z Osvětimi do Rakouska a u Kroměříže 

vyskočili z nákladního vagonu. 

Po osvobození se vrací do Prahy, protože nový provinciál Minařík si přál, aby 

Kubíček dokončil svá studia. Stává se duchovním správcem při kostele sv. Anežky na 

Spořilově a skládá postupně první a druhou státní zkoušku. 

V roce 1947 se po studiích vrací do Kroměříže a zde se začíná jeho krátká éra 

pedagoga arcibiskupského gymnázia. Bydlí na své františkánské koleji a na gymnáziu 

učí přírodopis, chemii a hudební výchovu. V roce 1949 se blížil konec gymnázia a o rok 

později i kněžského semináře. Gymnázium dostalo vnuceného správce, profesora 

Strnadela, bývalého absolventa arcibiskupského gymnázia. Blížilo se i uzavření Koleje 

sv. Antonína a P. Kubíček se spolu s bratry rozhoduje z Kroměříže odejít. Své žáky 

chtěli vyučovat soukromě v klášteře v Hájku. A skutečně tam převedli 20 chlapců 

z Kroměříže a 6 další odjinud, takže měli celkem 26 studentů v kvintě a sextě. Po 

odsouzení P. Urbana i je zasáhla státní intervence, a tak relativně poklidná studia a 

vyučování františkánů v Hájku trvalo necelý půlrok. 

Osud Koleje sv. Antonína se uzavřel jejím zrušením v roce 1950. Majetek byl 

násilně převeden na Náboženskou Matici. Životní dráha obou hlavních protagonistů 

františkánského vzdělávání v Kroměříži bude značně trnitá. Po celostátním zásahu 

tajné policie a ozbrojených složek komunistického režimu byl celý františkánský 

klášter přemístěn do internace v premonstrátském klášteře v Želivi a zde se poměry 

v ničem nelišily od skutečného vězení.151 Želiv byl pod kontrolou tajné státní policie, 

šéfem zde byl člen StB Alois Pokorný. Zde byli umístěni nejen františkáni, ale také 

salesiáni, jezuité, křížovníci i minorité. Alespoň částečně se zde respektovaly řádové 

vztahy a bratři mohli bydlet spolu. Želivská internace samozřejmě znamenala nadále 

fyzickou práci pro režim, protože komunisté nechtěli řádové bratry živit zadarmo. 

Bratři byli pod neustálým dozorem ozbrojených stráží, a jak se mohli sami osobně 

přesvědčit, jejich cely byly vybaveny odposlouchávacím zařízením. V té době začal 

platit zákon o útěku, který se trestal pěti lety odnětí svobody, a na to mnozí bratři také 

doplatili. Po útěku dvou z nich se režim na Želivi nesmírně zpřísnil. Zde zažili procesy 

se Zélou a Opaskem, Babický případ a další. Přesto se jim podařilo za pomoci 
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obětavých lidí udržovat kontakt s vnějším světem, dokonce dát vědět co se děje i na 

Západ. Mnozí z těchto lidí byli při velkém zatýkání v roce 1952 odhaleni a posláni na 

mnoho roků do vězení. 

Fr. Inocenc Kubíček byl zatčen StB 15. června 1952 a byl převezen do vazební 

věznice v Jihlavě. Po několikatýdenní internaci a výsleších, ve kterých padalo obvinění 

ze špionáže ve prospěch Vatikánu, byl převezen do Velkého Meziříčí a poté následoval 

soud. F. I. Kubíček byl odsouzen k 22 letům odnětí svobody za vyzvědačství a 

velezradu. V roce 1960 byl sice propuštěn, ale i nadále následovala léta nesvobody, 

ústrků a pronásledování. 

J. K. Vyskočil byl internován v Želivě. Pokud budeme považovat za spolehlivé 

vzpomínky jeho spolubratra, vězně a také bývalého profesora arcibiskupského 

gymnázia F. I. Kubíčka, navštívil zde Vyskočila tehdejší ministr obrany Čepička a 

přemlouval jej ke kolaboraci s režimem. To by bylo velké komunistické vítězství, 

získat takového renomovaného vědce a významného kněze ke spolupráci. Vyskočil 

však striktně odmítl jakkoliv si zadat s režimem. Zemřel 9. února 1956 a je pochovaný 

na pražském olšanském hřbitově. 

Symbolem svobody pro františkány byla kanonizace sv. Anežky České v Římě 

v listopadu 1989. Tímto měsícem a rokem konečně skončila léta utrpení a 

pronásledování jak F. I. Kubíčka, tak ostatních františkánů. Podle statistiky bylo 

odsouzeno komunistickým režimem celkem 36 českých františkánů, tajně vysvěceno 

18 kněží a 5 veřejně. Františkáni tak byli komunistickým režimem jednou z nejvíce 

pronásledovaných řeholních komunit v Čechách a na Moravě. 

II. Nadace, podpůrné organizace a sociální 

politika arcibiskupského gymnázia 
Arcibiskupský chlapecký seminář byl od svého vzniku prvoúčelově určen pro 

chlapce z chudých nebo nemajetných rodin. Neznamenalo to ovšem, že zde mohl 

bydlet a studovat každý katolický mladík, který takové přání projevil. Podmínky pro 

studium nebyly vůbec jednoduché a byly zevrubně popsány v předchozích 

kapitolách. Na druhou stranu, aby seminář dostál duchu Tridentského koncilu a přání 

svého zakladatele, prosazoval vůči svým svěřencům po celou dobu existence velmi 

aktivní sociální politiku. 

Ústav pomáhal především třemi způsoby: nízké stravné, stipendia a slevy. 

Stravné v roce 1863/64 bylo již úředně předepsané a činilo 150 zl ročně. Ze 188 

chovanců plné stravné (tedy 15 zl měsíčně) platilo jen 24 chlapců, zbytek měl stravné 

snížené nebo je díky nadacím a fondům neplatil vůbec. Výše stravného 150 zl za rok152 
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se udržela až do školního roku 1910/1911, ale po celou tuto dobu vykazoval stav 

financí ústavu v úhradách za stravu trvalý schodek. 

Ve školním roce 1910/1911 musí arcibiskupský seminář zavést jako nutné 

ekonomické opatření zvyšování ceny stravného. Do roku 1914/1915 vystoupala cena 

jídla na 400 K za žáka na rok, ale roční zúčtování přesto skončilo schodkem ve výši 

13 535 K. Proto bylo pro další školní rok rozhodnuto o navýšení na 500 K. 

Bohužel ani toto nestačilo, a tak se se zvyšováním cen muselo pokračovat. V roce 

1918 platí student za roční stravné již 700 K. 

V roce 1921 poplatky vystoupaly již na 1600 Kč, ale roční schodek byl stále vysoký. 

Činil 42 009 Kč a přitom tyto zvýšené platby opět nebyly placeny všemi chovanci. 

Proto muselo vedení školy přistoupit v roce 1922 k výraznému omezení slev a zvýšení 

plateb na 2400 Kč. Tento trend i kvůli stále se zvyšujícímu růstu meziročních deficitů 

pokračoval až do roku 1928, kdy se zastavil na 3000 Kč stravného za rok. 

Tyto i další náklady na studium pomáhaly snižovat především stipendia různých 

nadací a podpůrných spolků. 

Stipendia byla celkem trojího druhu: 

A) stipendia trvalá – jednalo se o nadace, které měly pevné jmění, získané 

především od dárců a sponzorů ze závětí nebo nadačních programů a měly 

sloužit na podporu chudých studentů, u kterých byla naděje, že se budou 

věnovat kněžskému povolání. Tato podmínka byla ostatně vtělena do 

samého úmyslu zakladatele kněžského semináře v Kroměříži, a tak není 

divu, že ji splňovali především ti uchazeči, kteří jevili vážné úmysly se 

kněžskému povolání dále věnovat. Byla to sice zásadní podmínka pro 

získání trvalého stipendia, ale ne jediná. Dalšími dvěma bylo morálně 

bezúhonné chování, což v praxi znamenalo především bezchybné 

dodržování „domácího pořádku“ a to i o prázdninách a výborný prospěch, 

nebo alespoň dobré studijní předpoklady. Je typické, že pro církev byl 

požadavek na intelekt v rámci církevního vzdělávání vždy přítomen, ale 

také vždy až na druhém místě. První místo jednoznačně ovládal požadavek 

akceptace církevní autority a morální bezúhonnost. Tato stipendia byla 

dárci založena s úmyslem, aby škole sloužila po celou dobu její existence. 

B) Stipendium Liechtensteinovy fundace pro zpěváky – původně byla tato 

fundace založena 16. 8. 1688 a určena pro 12 hochů z Kroměříže, případně 

z jiných panství. Chlapci měli studovat u piaristů a jejich povinností bylo 

zpívat při bohoslužbách v kostele sv. Mořice. Tato fundace po odvolání 

piaristů z Kroměříže přešla na arcibiskupský kněžský seminář. V době 

Rakouska činilo její základní jmění 60 000 K, později vystoupilo až na 

75 000 K. Přesto, že měla sloužit pevně stanovenému počtu 12 chlapců, od 



začátku 20. století ji využívalo až 16 hochů. Tento druh stipendia byl jediný, 

který měl naprosto přesně stanovený svůj účel. 

C) Stipendia dočasná – i tyto finanční zdroje měly svůj pevný peněžní základ, 

léty zhodnocovaný, ale peníze z nich byly studentům poskytovány na 

jednorázový nebo krátkodobý účel. Obvykle pro situaci, kdy se rodina 

nadaného žáka dostala do hmotné nouze a hrozilo vážné nebezpečí, že 

student bude muset studium z finančních důvodů ukončit. V praxi to 

znamenalo, že v případě přidělení takovéto dotace s ní nemohl student 

v žádném případě počítat po celou dobu osmi let svého studia. Zatímco 

stipendia skupiny A trvale podporovala zhruba 40 studentů, skupiny B cca 

16 studentů, pak skupina C sloužila ku podpoře více než 50–60 studentů za 

rok. Zároveň byl v této skupině největší obrat těch, kterým byla 

přidělována. 

Nadace pochopitelně svoje pevné fixní jmění zhodnocovala a žáci byli 

podporováni právě z čistých ročních výnosů. Jedině tak mohly nadace sloužit svému 

účelu dlouhá léta, ba dokonce i při změně režimu, kdy se fixní jmění nesnižovalo, ale 

naopak byla snaha je v ekonomicky příznivých letech zvyšovat. To byl zásadní rozdíl 

od nepřeberného množství jednorázových darů, odkazů a příležitostných finančních 

odměn od nejrůznějších sponzorů či příznivců. Peníze se vkládaly především do 

státních a soukromých cenných papírů, zástavních bankovních listů, dále do akcií 

firem153, ale také do vkladních knížek a do nákupu nemovitostí a polností. V předchozí 

kapitole o majetku semináře bylo pojednáno například o nákupu velkostatku 

v Choryni, který byl přenechán zadlužený správě arcibiskupských statků v roce 1934. 

Veškeré nadační fondy, ať již trvalé nebo jednorázové, spravovalo ředitelství 

arcibiskupského semináře a gymnázia. Mělo tedy přístup k účtům, finančním 

výpisům a oznámením. Na složitém řízení finanční agendy ředitelství a jeho ekonom 

participovali se správou arcibiskupských statků se sídlem v Kroměříži. Ne vždy ale 

mělo rozhodovací pravomoc k tomu, jakému studentu a za jakých okolností se 

podpory dostane. O některých stipendiích rozhodovalo přímo arcibiskupství 

olomoucké, dále dědicové zakladatele nadace nebo přímo určené osoby, často 

pověření kněží ve farnostech. 

S takto široce a velkoryse pojatou koncepcí nadací a stipendijních podpor 

zarážejícím způsobem nekoresponduje odchod některých studentů, kteří museli 

ukončit studium pro neschopnost platit školné. Tento zdánlivý rozpor je ale možné 

jednoduše vysvětlit. Přes veškerou sociální politiku byl seminář a gymnázium 

soukromým ústavem, který si na sebe musel vydělat a nekompromisně se od něj žádal 

zisk. Škola byla nadána hmotnými statky a očekávalo se, že svoje náklady pokryje 

z hospodaření s nimi. Z evidence majetku i způsobu zacházení s ním je možno 
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vyloučit domněnku, že ústav byl závislý na nějaké státní dotaci či podpoře. Po 

ekonomické stránce od státu naprosto nic neočekával, to spíše stát, potažmo místní 

orgány mohly v semináři vidět velkého odběratele místních výrobků, energií, vody a 

dalších surovin, včetně daní do státní pokladny. Jeho hospodaření bylo evidováno, 

samozřejmě v různých dobách různě, ale svědčí o tom fakt např. zveřejněného pokusu 

o defraudaci, časté finanční kontroly zřizovatele i státních orgánů. Studenti, kteří byli 

nemajetní, ale nesplňovali přísné podmínky pro možnost udělení podpory ze strany 

školy, neměli tedy jinou možnost než studia zanechat. 

Vedení školy přiznávalo, že do doby získání práva veřejnosti nebyla vedena 

přesná evidence celkových výnosů nadací. Teprve od roku 1911 se musely finanční 

zisky jinak evidovat a vykazovat, takže se můžeme dopátrat přesných čísel. Do roku 

1935 byl celkový výnos z více než 74 nadací vyčíslen na částku 690 291 Kč.154 Je 

důležité připomenout, že tato částka byla určena výhradně k účelu podpory, jednalo 

se tedy o stipendia, z nichž se například doplácelo stravné, ubytovné, školné. Co se 

týče platů učitelů, nákladů na provoz, energie, vodu, nákup sbírek, knih atd., to vše 

musela škola dotovat ze svých vlastních zisků a peněz arcibiskupství. 

Není bez zajímavosti, že velký počet nadací byl určen buď pro studenty české 

národnosti anebo na národnosti vůbec nezáleželo (například Liechtensteinova 

fundace pro zpěváky). Pouze 9 nadací bylo určeno výhradně pro studenty německé 

národnosti a po odchodu německých žáků do Bruntálu byly i nadále spravovány 

v Kroměříži, pouze zisk byl posílán do německého semináře. 

Třetím způsobem podpory studentů byly slevy, jednak na stravném, to 

znamenalo, že student sice stravné platil, ale ne v plné výši, nebo to byly jednorázové 

slevy individuálně stanovené na nějaký účel. 

Výše slev byla různá a odvíjela se od ročního ekonomického hospodaření ústavu. 

Při stanovení celkové částky slevy pro jednotlivý rok se postupovalo takto: 

Ve školním roce 1922/1923 mělo gymnázium a seminář 330 chovanců. Předpis pro 

stravování činil 2400 Kč na žáka/rok, což je 792 000 Kč/rok celkem. Na platbách za 

stravné bylo reálně vybráno 599 636 Kč, schodek tedy činil 192 364 Kč. Ten byl 

částečně sanován výnosem stipendií ve výši 22 321 Kč, zbylo tedy 170 043 Kč schodku, 

což dělalo výslednou částku slevy na stravném pro žáky za daný školní rok. Jednalo 

se o 22 % z celkových nákladů na stravné. 

Z výše uvedeného příkladu se zdá být zřejmé, proč byla výše slev v každém roce 

poněkud jiná. 

Objem financí byl velmi různorodý, obvykle se pohyboval v řádu minimálně 

5000 K až po maximální částky 100 000 K od jednoho dárce. Tyto částky byly 

investovány a operovalo se nikoliv s jistinou, ale s úrokem. Ve 30. letech 20. století 
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výrazně přibylo drobnějších nadací od soukromých osob. Uveden je alespoň stručný 

přehled nejzajímavějších nadací 20. století: 

Liechtensteinovi fundatisté 69.316 Kč 

Nadace kardinála Fürstenberga 42.000 Kč 

Nadace faráře Jana Řezníčka 30.500 Kč 

Nadace faráře Františka Čápa 18.000 Kč 

Nadace kanovníka Aloise Buřinského 15.600 Kč 

Nadace Emerciány Přízové z Přemyslovic 10.000 Kč 

Nadace kanovníka Sedláčka-Sieberta 15.200 Kč 

Nadace Dr. L. Prečana 60.000 Kč 

Nadace Dr. F. Botka 63.000 Kč 

Nadace biskupa V. Blažka 17.000 Kč 

Nadace superiora T. Bečáka 19.900 Kč 

Nadace Dr. Bonifáce Segeti 105.050 Kč 

Nadace ředitele Dr. Beny 10.000 Kč 

a mnohé další… 

Finanční podporu poskytovali i kardinál Skrbenský, biskup Wisnar155, kardinál 

Sales Bauer, Msgr. Jiří Láska, hrabě Mořic St. Genoise156 a to jak ve formě 

krátkodobých, tak i stálých podpor. 

Za zmínku stojí připomenutí nadace paní Emerciány Přízové, která složila finanční 

částku na podporu studentů již v roce 1856 a patří tak k tvůrcům nejstaršího nadačního 

fondu vůbec. Za všechna léta tato paní vyplatila na výnosech i jednorázových 

podporách semináři víc jak 700 000 Kč. Stejně velkoryse se zachoval bývalý ředitel 

Dr. Bonifác Segeťa, který ve prospěch semináře založil postupem doby a ze svého 

odkazu celkem tři nadace o celkové částce kapitálu 105 000 Kč. Jedná se vůbec 

o nejvelkorysejší nadační částku v dějinách školy. 

Ovšem i jednorázové dary mohly mít výraznou podobu, ač nebyly určeny jako 

dary nadační. Například v roce 1946 daroval ministr pošt P. František Hála157 

arcibiskupskému semináři částku 50.000 Kč. 

                                                           
155 Mons. prof. ThDr. Karel Kryšpín Augustin Wisnar (1852 Příbor–1926 Olomouc), kanovník olomoucké kapituly 
a světící biskup, 1906–1916 generální vikář olomoucké diecéze 
156 Mořic hrabě Saint-Genoise d´Anneaucourt, syn hraběte Filipa Ludvíka, posledního majitele paskovského 
panství. Hrabata Saint-Genoise byla majiteli mnoha rozsáhlých pozemků ve Slezsku. Jako oddaní služebníci 
rakouského panovnického domu podporovali katolickou církev a mezi jinými fundacemi i studenty 
arcibiskupského gymnázia, pocházející ze Slezska 
157 P. František Hála (1893 Dražovice u Vyškova–1952 Roželov), katolický kněz a přední politik Československé 
strany lidové. Blízký spolupracovník Šrámka, člen londýnské exilové vlády, člen Fierlingerovy vlády jako ministr 
pošt. Po únorovém převratu byl do konce života internován společně se Šrámkem. Absolvent Arcibiskupského 
gymnázia v Kroměříži 



Jak vypadaly bližší podmínky a okolnosti zamýšlené nadace si ukážeme na 

konkrétním příkladu: 

2. února 1899 byla založena a potvrzena nadační podpora tehdejšího místoředitele 

semináře Dr. Josefa Beny. Nadace dostala název „Císařská jubilejní stipendijní nadace 

Dr. Josefa Beny, místoředitele kn. a. semináře“. Byla založena u příležitosti 50letého 

výročí panování císaře Františka Josefa I. Dr. Bena dával k dispozici kapitál 4000 K, 

úročený 4% korunovou rentou, a to jako podporu nemajetných takovému studentu, 

který „se hodlá uzpůsobiti pro stav kněžský“. Upřednostňuje „hochy potřebné, 

předně z rodin jemu příbuzných, dále pak z Opavského Slezska, kraje, kde se narodil“. 

Může být podpořen „kterýkoliv chovanec z rakouského Slezska, ale jen pilný a 

mravný jest“.158 O výběru adeptů může rozhodovat ředitel arcibiskupského semináře 

a farář ve Velké Polomi a to se souhlasem ordinariátu. V případě sporu postupuje 

zakladatel právo rozhodnutí přímo arcibiskupovi. Nadační zakládající listina byla 

podepsána Dr. Vilémem Blažkem, ředitelem, Janem Láskou, místoředitelem, 

Dr. Benou, zakladatelem nadace a místoředitelem, Dr. Segeťou a Dr. Polzerem jako 

svědkem. 

Ne všechny dary, pocházející od soukromých osob, ať již veřejně činných či 

obyčejných příznivců školy, měly finanční charakter. Velkou část darů škola obdržela 

ve formě sbírkových předmětů, pomůcek pro výuku, knih a celých knihovních fondů, 

obrazů, mincí a vzácných tisků, případně již zmiňovaných poněkud bizarních věcí. 

Ve škole také fungovala řada spolků a zájmových útvarů, které by nemohly vyvíjet 

svoji činnost nebýt finančních dotací právě z takovýchto zdrojů. Jedním z takovýchto 

spolků – finančních přispěvatelů semináře bylo Bratrstvo sv. Michaela Archangela. 

Jednalo se o „Bratrstvo nanebevzetí Panny Marie a sv. Michala Archanděla“, založené 

údajně 1539, které fungovalo při kostele nanebevzetí Panny Marie a v tehdy nedaleko 

stojícím kostelíku sv. Michala, zbořeném r. 1789. Fundační vztah k semináři není 

v pramenech bohužel příliš jasný a je to v zásadě jediný doklad spolupráce školy 

s farností Panny Marie v Kroměříži.159 

Z podobných peněžních darů mohly být spolufinancovány studentské spolky při 

arcibiskupském semináři.  

Jednalo se především o německý zpěvácký a čtenářský spolek Bonifacius, 

založený již roku 1862. Čeští chovanci měli svůj „Slovanský spolek Záboj“, v roce 1866 

přejmenovaný na „Cyrill a Method“, který měl podobnou náplň činnosti. Záboj 

fungoval v letech 1862–1867, ale jeho činnost pokračuje ve zmenšené míře i po tomto 

roce do roku 1869. Byl to typický studentský spolek, který mimo zálibu v hudbě 

pěstoval s nadšením vlastenectví a národovectví. Pořádal hudební večery, besedy a 
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159 Farnost kostela P. Marie byla tvořena lokalitou, která se nacházela mimo hradby města a v zásadě 
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vyhraněný. 



další hudební produkce. Jejich obsahem byly především skladby českých autorů, písně 

národní a lidové, ale také tzv. deklamace. Jednalo se o výpravné básně, deklamované 

texty, doprovázené hudbou. Namátkou můžeme uvést čísla programu z besedy, 

pořádané Cyrillem a Methodem (Zábojem) z roku 1868: „Domovina“ – dvojzpěv se 

sborem, „Kmotr Vondra na trhu“ – deklamace, „Kadrilla na ruské nápěvy“, „Čecha 

vzor“ – deklamace atd. Spolek velmi aktivně spolupracoval s ostatními hudebními 

spolky ve městě, především s Hlaholem a Moravanem, kdy si členové předsednictva 

vyměňovali bohatou korespondenci, ať již na téma hudby, nebo vlastenectví a 

podpory češství, přičemž byli velmi často až nerozumně otevření. Z dochovaného 

dopisu bývalého předsedy Záboje E. Thora je cítit ryzí vlastenectví, doprovázené 

mladickou naivitou, kdy dával rakouské monarchii nejvíce dva až tři roky, než se 

umožní vznik samostatné národní vlasti Čechů a Moravanů: „rakouské tělo se do tří 

let položí a nastoupí se cesta k vlastní zemi a vládě…“160 Tento dopis byl napsán v roce 

1865 a přestože byl svým charakterem vlastizrádný a trestně postižitelný, byl poslán 

c. k. poštou. 

Záboj oslavoval ve svých hudebních produkcích především odkaz hrdinné 

minulosti naší vlasti, ctila se tradice Cyrila a Metoděje, knížete Rastislava, slavilo se 

výročí upálení Mistra Jana Husa. Hus mučedník a bojovník za práva Čechů byl vůbec 

oslavovanou a obdivovanou bytostí, ke které se vázaly naděje mladých národovců. 

Zajímavé by bylo jistě znát názor vedení školy na existenci takovéhoto programu 

spolku, který se netajil de facto odbojem proti rakouské monarchii, byť jen v nevinné 

rovině hudebních produkcí a básnických deklamací. Bohužel nevíme, jaký postoj 

vedení školy zaujalo, nicméně je známo, že stanovy spolku spadaly pod schválení a 

rozhodnutí výhradně ředitele ústavu, čili se základním obsahem muselo být vedení 

školy srozuměno. 

Ostatně stanovy spolku byly několikrát přepracovány a podle zprávy z roku 1863 

je známo, že spolek měl 42 zakládajících členů – chovanců semináře, dále 23 

přispívajících členů a „nepočetně“ příznivců. Se Zábojem byla spojena i slovanská 

knihovna gymnázia. Vedení Záboje bylo také mnohokrát vyzýváno, aby se stalo 

členem vznikající Ústřední jednoty hudebních spolků, pochopitelně slovanských nebo 

ryze českých. Tato ústřední jednota opravdu vznikla, ale podstatně dříve, než si 

získala nějakou pevnější členskou základnu. I to bylo typické pro tehdejší 

„vlastenectví“ – organizace vznikaly, aniž měly oporu v členské základně a buď se ji 

snažily získat, nebo rychle zanikaly. Záboj měl slovanský charakter, to znamená, že se 

nesnažili čerpat náměty pouze z per českých skladatelů, ale do svého repertoáru 

zařazovali i písně bratrských slovanských národů, především Rusů. Záboj tak měl 

zcela samozřejmě rusofilský charakter, typický pro mnohé slovanské spolky 60.–80. let 

19. století. 
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Posledním předsedou (používali titul starosta) Záboje (Cyrilla a Metoda) byl 

pravděpodobně Dalibor Konrád Surma a v 70. letech 19. století již nenacházíme žádné 

archivní záznamy o tomto spolku. Jeho pozdější osudy, případný zánik, jsou tedy 

zahaleny v nedostatku pramenů a literatury. Stejně tak není nic známo o charakteru 

spolku německých studentů „Bonifacius“, ale jejich vztahy pravděpodobně nebyly 

konfrontační. Jistě by se vší důsledností zasáhl profesorský sbor, který věděl, jak tomu 

na škole, kde studují příslušníci dvou ne právě přátelsky naladěných národů, zabránit. 

Mimo jiné také existovala „knihovna slovanských chovanců“, která měla slušný 

fond knih českých a moravských spisovatelů, především díla Vinařického, 

V. V. Tomka, Tyla, Hanky, Šafaříka, Komenského, Kryštofa Haranta, Jungmana, 

celkem 653 knih, určených pro potřebu českých studentů. Stejným způsobem byla 

doplňována knihovna a čítárna volnočasových teologických a disputačních kroužků, 

které při škole a semináři zakládali aktivní studenti na počátku a v průběhu 

20. století.161 

Po rozpadu Rakouska-Uherska a odchodu německých studentů do Bruntálu také 

vznikl spor o to, jaké nadace budou sloužit Kroměříži a jaké Bruntálu. Tyto spory byly 

vedeny zřejmě na úrovni ordinariátu, protože v archivních dokumentech školy o nich 

není valné zmínky. Nicméně vznikl spor právě o nadaci biskupa V. Blažka, o kterou 

bruntálský seminář velice usiloval. Po přezkoumání zakládající listiny byl učiněn 

závěr, že Blažkova nadace byla primárně zřízena ve prospěch jediného tehdy 

existujícího semináře a to kroměřížského, a proto i nadále bude sloužit pouze jemu. 

Na závěr této kapitoly lze podotknout, že není účelem vzbudit dojem, že studenti 

semináře pouze očekávali příliv finanční pomoci. Dokázali si také na svoje zájmy a 

potřeby vydělat a to jak svojí prací (účast na hospodářské pomoci státu), tak ve formě 

přednáškové činnosti nebo kulturních pořadů, na kterých bylo vybíráno vstupné. 

III. Osvobození a arcibiskupské gymnázium 

1945–1950 
V dubnu 1945 se ke Kroměříži přiblížila fronta. Stále silněji se ozývala dělostřelba 

a na konci dubna bylo nejprve oslabeno a poté úplně ustalo veškeré poštovní spojení. 

1. května začaly osvobozovací boje. Na nebe vystupoval i v zamračeném dni hustý 

dým. Němci při svém ústupu zapálili turistickou chatu na Bunči. Další dva dny byl ve 

městě i přilehlém okolí relativní klid a ozývala se jen občasná dělostřelba. 4. května 

ráno zaznělo městem naposledy česko-německé hlášení. Obyvatelé dostali příkaz 

k uzavření oken ve všech budovách s pohrůžkou, že kde okna nebudou uzavřena, tam 

se bude bez výzvy střílet. Tento příkaz byl vyplněn i v seminární a gymnaziální 

                                                           
161 In: Inventář fondu, Kyasová 1960, MZA Opava, pobočka Olomouc 



budově. Během dne vypukají boje, značnou sílu mají především v Zámoraví, kde se 

bojuje s ustupujícími jednotkami Němců až do 7. května. 

V podvečer 4. května ustupující německé jednotky zapalují zámeckou věž. Do 

města vstupují osvobozující rumunské jednotky vojáků. 5. května se Němci zřejmě 

chystali protiofenzivou dobýt město zpět, ale chyběly jim k tomu síly. Ani dosud 

bojující jednotky ze Zámoraví neměly jak vtrhnout do vnitřního města, protože 

všechny mosty přes Moravu vyletěly do povětří. Město Kroměříž se dočkalo 

vytoužené svobody. Budova arcibiskupského gymnázia byla zabrána útvary ruské 

armády. Škola byla v posledních dnech války těžce poškozena, zejména její část 

obrácená do města. Rusové budovu neprodyšně uzavřeli a teprve po jejím pečlivém 

prohledání, zda neobsahuje nastražené miny, byly dovnitř vpuštěny i civilní osoby. 

Vedení školy objekt ihned převzalo a začalo velmi intenzivně s odstraněním 

nejhorších škod. V plánu bylo začít školní rok tak brzo, jak jen to bude možné. V okolí 

města bylo přerušeno vlakové i poštovní spojení a trvalo zhruba do poloviny května, 

než se je podařilo alespoň částečně obnovit. Postupně se do budovy začali trousit žáci, 

především ti, kterým byla výuka násilně ukončena v roce 1943. Elektrárna obnovila 

svoji potrhanou síť a začal se také shledávat vnitřní inventář, zejména nábytek, aby 

měli studenti kde bydlet a kde se učit. Z původní výbavy nezbylo skoro nic, a tak se 

používaly improvizovaně jakékoliv dostupné kusy inventáře. 

Zárodkem žactva se stala paralelka V. třídy reálného gymnázia, která ponejvíc 

obsahovala původní žactvo arcibiskupského gymnázia a které se ředitel reálky p. Josef 

Hilgartner ochotně vzdal. 

4. června 1945 se po vzývání Ducha svatého začalo s pravidelným vyučováním. 

V V. třídě bylo 26 studentů a v maturantském kurzu 32. 

Část budovy sloužila ještě k přechodnému ubytování ruských, rumunských, ale 

i našich vojáků ze zahraničí. O pravidelné výuce se však ještě nedalo příliš hovořit, 

protože poválečná euforie se prolínala i se školním životem a docházelo k častým 

veřejným politickým i vlasteneckým slavnostem, které školní život přerušovaly. 

Víc jak dvě třetiny učeben byly ještě buď mimo provoz, nebo zabrány vojskem a 

nemohlo se přistoupit k inventarizaci sbírek. Ta nebyla plně dohotovena ani v roce 

1946, ve výčtu improvizovaného inventárního soupisu chybí řada věcí, včetně sbírky 

mincí. 

Profesorský sbor v roce 1945 byl tvořen: 

Dr. František Vlach, ředitel gymnázia,162 

profesoři Arnošt Seidler, Jiljí Španěl, Josef Motal, Jan Jurečka, Josef Vrana, 

suplující profesor Jan Čechal, 
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výpomocný učitel Ladislav Olšina. 

Tento improvizovaný profesorský sbor byl do plné síly doplněn v roce 1946 a 

celkový počet vzrostl na 15 profesorů a prefektů. 

 
Obr. 5 Junácký sraz 

Celková koncepce výchovy a vzdělávání doznala zajímavých změn oproti době 

před okupací. Především výchovné a vzdělávací úsilí pedagogů, ale i žáků bylo 

podřízeno skautské myšlence. Každá třída gymnázia vystupovala jako samostatný 

oddíl, se svým názvem i insigniemi. Tento oddíl byl podle velikosti rozdělen na tzv. 

skupinky, které spolu trávily největší procento studijního a volného času. V žácích 

byla cíleně pěstována kolektivní odpovědnost. Byl zaveden upravený systém 

bodování, hodnotilo se studium, kázeň i junácká zdatnost, a to nejen jednotlivce, ale 

i celých skupinek a oddílů. Žákovská samospráva nebyla formálně ustanovena, ale 

každý měsíc se konala tzv. středisková schůze. Na ní se hodnotilo uplynulé období, 

přidělovaly se odměny i tresty a stanovovaly se cíle jak skupinek, tak celého oddílu. 

Svým způsobem tak pedagogové přenášeli díl zodpovědnosti na samotné studenty a 

živili v nich ducha soutěživosti, kolektivní odpovědnosti a společenství. Výroční 

zpráva konstatuje téměř neuvěřitelnou věc, totiž že v roce 1946 byli všichni žáci 

gymnázia členy Junáka.163 

Mohlo by se zdát, že určitou nevýhodou tohoto systému z hlediska pedagogiky 

byla silnější role vůdců a většiny oproti hůře se prosazující menšině. Nicméně výchova 

vedoucích družin byla vedena v duchu odpovědnosti staršího za mladší kamarády. 

Veškerá intelektuální, morální i fyzická formace vedoucích směřovala k čestnému 

plnění povinností jedince vůči celku, národu a státu. Polovojenský systém Junáka byl 

ale v těchto letech pochopitelný. Válečné hrůzy byly příliš čerstvé a národ měl pocit, 

že by měl být tentokrát připraven. Na vše. Chlapci v semináři pravidelně cvičili, ranní 

rozcvičky byly povinné a konaly se podle junáckých směrnic. Stejně tak probíhala 

pochodová a branná cvičení, která měla polovojenský charakter, chlapci se při nich 

například učili použít prostředky ochrany proti zbraním hromadného ničení. Konala 

se osmkrát do roka a jedenkrát proběhlo celodenní pochodové branné cvičení, které 
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mělo charakter vojenské hry. Chlapci byli rozděleni na obránce a útočníky, byl vytyčen 

vojenský objekt, který měli dobýt za použití vhodně zvolené a zdůvodnitelné vojenské 

taktiky. 

 
Obr. 6 seminaristé 

Hlavní smysl semináře a gymnázia, totiž výchova chlapců ke kněžství, se však ani 

v poválečném období z filozofie školy neztratil. Junák byl před válkou v ústavu 

vyloučen, protože představa výchovy budoucího klerika se neslučovala s představou 

volného pobytu v přírodě, cesty k soběstačnosti a fyzické zdatnosti, případně branné 

připravenosti. Samozřejmě, fyzická zdatnost byla v semináři vždy podporována, 

učitelé si uvědomovali velmi dobře vztah dobré fyzické kondice ke zdraví a namáhavé 

práci kněze. Šlo spíše o posun ve vnímání podílu osobní zodpovědnosti chlapců za 

svoje konání oproti důrazu na víru a absolutní poslušnost, která byla vyžadována 

výchovně vzdělávacím systémem před válkou. 

Tento skautský model výchovy byl ostatně akceptován nejenom profesorským 

sborem, nadšeně přijímán studenty, ale v rozumné míře propagován i arcibiskupem. 

O šíření Junáka ve škole měl velkou zásluhu především spirituál P. Čechal. A tak má 

Junák v ústavu dokonce své středisko, nazvané Polárka. 

Ve škole bylo celkem sedm oddílů, každý měl v čele svého rádce, obvykle studenta 

vyššího ročníku, který za oddíl nesl odpovědnost. Oddíly mezi sebou soutěžily v roční 

hře, která měla svoje pevně stanovená pravidla. Každý měsíc se vítěznému oddílu 

udělovala putovní cena. Putovní cenu zakoupil na svoje náklady profesorský sbor, 

byla to bronzová socha sv. Jiří na koni (kopie sochy umístěné na Hradčanech). Vůbec 

první ročník této oddílové soutěže však proběhl až ve školním roce 1948/1949 a 

putovní sochu studentům představil na malé slavnosti osobně arcibiskup 



olomoucký.164 Tento model výchovy, připomínající tak trochu kombinaci bodování 

anglosaských studentských kolejí, byl neobyčejně účinný. Dával studentům jasný 

smysl jejich konání, podněcoval aktivitu a pěstoval ducha společenství a vzájemného 

bratrství. Nezanedbatelná byla i výchova vlastenecká a národní 

 
Obr. 7 maturita v aule 

Studenti aktivně pracovali na obnově budovy semináře a gymnázia, stejně tak na 

obnovách zničených částí města a v tzv. národních směnách odpracovali v roce 1946 

360 pracovních hodin.  

 
Obr. 8 tablo 1945 
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V roce 1946/1947 běžela výuka již v plné intenzitě a byly obnoveny i dosavadní 

tradice ústavu: konala se vzpomínková slavnost na T. G. Masaryka, proběhly oslavy 

narozenin prezidenta Beneše, bylo obnoveno studentské divadlo a uvnitř ústavu se 

začalo s promítáním vzdělávacích filmů. Fungují vzdělávací i duchovní kroužky, 

mimořádně se na škole začalo dařit šachu. Je zajímavé, že šach se hrál na 

arcibiskupském gymnáziu po celou dobu trvání, ale úspěchy začaly přicházet až pod 

vedením profesora Zubera, který byl šachovým přeborníkem města. Ve volném čase 

chlapci opět obnovují vycházky, tentokráte již nemusí chodit s prefektem, ale vede je 

jejich rádce skupinky. Účastní se národních směn a úklidů dvorů a zahrad ve městě. 

V práci pro republiku studenti odvedli v roce 1947 62 777 odpracovaných hodin a 

v roce 1948 dokonce 79 113 hodin. Tento údaj je velice zajímavý. Jednoduchým 

propočtem dojdeme k tomu, že při průměrném počtu 300 studentů odpracovali víc jak 

14 pracovních dnů po 12 hodinách na žáka. To svědčí o velkém nasazení a víře, že 

budují lepší republiku a lepší svět pro sebe i ostatní.165 

Rok 1948 byl v mnohém pro seminář i gymnázium zásadní a přelomový. Vůbec 

nic nevarovalo a neukazovalo na to, že by školní život mohl být naráz ukončen tragédií 

národního rozměru, totiž komunistickým převratem. Tato léta „divné demokracie“ 

překvapila zřejmě všechny … kromě právě až junácky „připravených“ komunistů. 

V tomto roce se školní život plně stabilizoval, nový školní systém se ujal a práce jak 

studentů, tak profesorů se opět vrátila k „poválečnému normálu“. 
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Obr. 9 skautský tábor 

Poprvé v historii semináře se uskutečnil prázdninový letní tábor. Zájemců bylo víc 

než 50 a tak se studenti museli vystřídat ve třech skupinách. Spirituál školy P. Čechal 

pronajal opuštěný dům na Oskavě u Uničova a ten se stal základnou pro celý tábor, 

protože chlapci neměli žádné stany. První skupinu tvořil tábor putovní, to bylo 

nejodolnějších 12 hochů, kteří putovali po Jesenicku a spali vesměs pod širým nebem 

nebo na statcích. Druhá skupina měla základnu na Oskavě a odsud vyrážela na kratší 

výlety po okolí. Více si užívali volného času a sportu a tábor nebyl tolik fyzicky 

náročný. Tohoto běhu se zúčastnilo 28 studentů. Třetí skupina byla napolo putovní, 

pěšky prošla oblast Malé Morávky a vracela se na Oskavu. Tábor měl mezi studenty 

ohromný ohlas, byl znamením nové doby a nového života. Nikdo netušil, že tento 

první prázdninový tábor bude i poslední. 

Seminář byl nicméně stále především katolickou institucí a pro studenty byly 

primární duchovní aktivity, povinné i nepovinné. Den jim začínal společnou ranní 

modlitbou v kaplích, každý týden byla vybrána pasáž z Písma a k ní každý den jiná 

modlitba. Po ní následovala čtvrthodina duchovní četby nebo individuálního 

rozjímání a přípravy na mši svatou, která následovala hned poté. Teprve potom se 

oddíly rozcházely na snídani a do dalších činností. Přes den se dbalo, aby ani jednu 

přestávku nebyly kaple opuštěné, konaly se i adorace za pomoci knihovničky 

adoračních a rozjímavých knih. Od šesté hodiny večerní chodily do kaple celé družiny 

pospolu, anebo pokud to nebylo možné, měli rozepsané služby tak, aby alespoň jeden 

zástupce družiny byl v kapli vždy přítomen. Den byl ukončen společnou školní 

modlitbou. Oblíbená byla i tzv. „večerní slůvka“, kdy spirituál vybral osobnost 

nějakého světce a večer mu byl věnovaný. Stejně tak probíhaly i duchovní rozhovory 

se spirituálem, ke kterému bylo, jak už bylo na škole tradicí, možno přijít kdykoliv a 

vždy byl u něj velký nával. Jednou za měsíc spirituál konal i tzv. družinové rozhovory 

– jakousi formu spirituální duchovní skupinové terapie, kdy promlouval s chlapci 

dohromady. 

Volný čas v semináři i na gymnáziu se v roce 1948 organizoval pod heslem 

„radostí ke svatosti“. Kladl se velký důraz na sport a fyzickou připravenost, 

nejoblíbenějším sportem byl jednoznačně fotbal a volejbal, ale také lehká atletika. Na 



seminárním dvoře bylo zásluhou profesora P. Pěluchy zřízeno nové pískové 

doskočiště. V zimě mezi oblíbené sporty patřilo tradiční bruslení na Chotkově 

rybníku, intelektuální sporty zastupovaly šachy. 

Byl obnoven pěvecký sbor, který řídil P. Prášek, a také dechová kapela, založená 

a vedená P. Čechalem. Dostala profesionálního kapelníka, od roku 1948 ji řídil 

vojenský dirigent dechových hudeb ve výslužbě p. Petroušek. Tak byly obnoveny 

tradiční nedělní koncerty pro rodiče a návštěvy chlapců v semináři. 

 
Obr. 10 kapela 

Škola využívala studovny a tzv. čítárnu, kde studenti studovali, psali úkoly nebo 

se doučovali. Doučování bylo svěřeno septimánům, kteří se věnovali dobrovolně 

slabším a mladším studentům. 

O prázdninách roku 1948 proběhla poslední částečná rekonstrukce budovy. Stará 

budova od prádelny dostala novou fasádu a okna. Byla to první část zamýšlené 

renovace, ale k další již nedošlo. 

Komunistický únorový převrat nebyl zprvu pro školu nijak destruktivní a zřejmě, 

přes zjevnou nezákonnost, nevzbuzoval zpočátku žádné obavy z dalšího vývoje. To se 

mělo ovšem velmi rychle změnit. Škola dostala nuceného správce, profesora Josefa 

Strnadela, bývalého absolventa arcibiskupského gymnázia, ochotně spolupracujícího 

s komunisty. Z dochovaných poznámek a zpráv rukopisného charakteru se podařilo 

zrekonstruovat průběh druhé poloviny roku 1948. Oficiální výroční zpráva školního 

roku 1948/1949 již vyjít nemohla. 

14. červen – ukončení školního roku, rozjezd studentů na prázdniny, proběhla 

částečná rekonstrukce budovy. 



26. srpna – dosavadní ředitel gymnázia Vlach je jmenován čestným ředitelem 

semináře a A. Seidler je jmenován ředitelem semináře166 

4. září – studenti přijíždí do semináře 

5. září – po Veni sancte a slavných bohoslužbách promluva ředitele semináře a 

zahájení celoroční sportovní olympiády 

6. září – první školní den 

7. září – půldenní studentská rekolekce se sv. zpovědí 

8. září – plenární schůze Mariánské družiny 

9. září – slouženo slavné requiem za zemřelého prezidenta Dr. E. Beneše 

12. září – zahájení činnosti družinové soustavy a bodování, slavnost na školním 

dvoře spojená s gratulací novému řediteli semináře A. Seidlerovi. Stav profesorského 

sboru byl na začátku posledního školního roku následující: 

Dr. František Vlach, ředitel gymnázia 

Arnošt Seidler, ředitel semináře 

Vyučující: František Adamec, Jan Čechal, spirituál, Ludvík Černoch, ekonom, 

Isidor Jankech OSFr, Jan Jurečka, Inocenc Kubíček OSFr, Jan Kroupa, Josef Motal, 

Otakar Pělucha, Josef Prášek, Jiljí Španěl, František Tkadlčík, Vladimír Vaněk, Josef 

Vrana, Dr. Rudolf Zuber, archivář arcibiskupství olomouckého. Studijní dovolenou 

měli Karel Kotisa, Ladislav Olšina, Bohumír Pokluda, Alois Tkadlec a František Fišar. 

29. 9. – celodenní pochodové cvičení, bojová hra s cílem dobýt vojenským úderem 

Bunč 

20. 10. – návštěva olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy.167 Vystřídal na 

biskupském stolci Leopolda Prečana, který v roce 1947 zemřel.  

 
Obr. 11 arcibiskup ThDr. Leopold Prečan 
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nezákonně internován komunistickou mocí 



Arcibiskupovi se představily jednotlivé oddíly a ten jim předal diplomy. Kromě 

jiného poprvé představil putovní pohár, který měly získávat vítězné oddíly jako svoji 

trofej. Ujal se slova a v projevu ke studentům prohlásil: „Dnešní doba potřebuje 

hrdinů. Nejen hrdinů fyzických, ale spíše hrdinů duchovních. Hrdinů v sebeovládání. 

Rád bych vám proto ukázal na jednoho takového velikého hrdinu. Je to blahoslavený 

Jan Sarkander. To byl hrdina modlitby. Je celý zmučený, nemůže se ani pohnout a 

přece by se rád modlil breviář. Jazykem obrací listy, poněvadž ruce má vykloubeny. 

To bylo hrdinství, které dodnes udivuje, takže dostáváme až ze zámoří prosby o jeho 

ostatky! Takových hrdinů dnes potřebujeme! A zde v semináři máte tolik prostředků, 

aby se z vás takoví hrdinové stali. Staňte se proto hrdiny v sebeovládání jazyka, 

lenosti, nelásky! Duch musí poroučet!“168 

27. 10. – akademie na oslavu 30. výročí vzniku československé republiky 

3. 11. – v budově školy jsou vystavena smuteční tabla s fotografiemi zemřelých 

žáků a jejich rodičů a profesorů 

4. 11. – slavné requiem za zemřelé 

23. 11. – oslava narozenin prezidenta Gottwalda. K této oslavě se váže drobnost 

s až tragikomickým obsahem. Studenti nevěděli, jak správně zapsat ne úplně vžité 

příjmení prezidenta, a tak jej v tiskovině, ve které tuto událost oznamují, zkomolili. 

Jméno prezidenta bylo zapsáno jako „Kliment Gotvald“. Určitě je nenapadlo, jak 

hrozivý přídech toto jméno bude jednou mít pro osudy českého národa.169 

K průběhu roku 1949 nemáme tištěných zpráv, nedochovaly se ani materiály, 

které by detailněji osvětlovaly zánik arcibiskupského gymnázia a semináře vyšší 

komunistickou mocí. Poslední ročníky studentů byly dílem přemístěny na jiné školy, 

dílem bylo studentům znemožněno dále studovat. Mnozí z nich byli vězněni a nuceni 

pracovat v komunistických lágrech. Učitelé byli převedeni do duchovní správy a 

nesměli již vyučovat ani odborné předměty. Majetek školy byl rozkraden, zestátněn a 

zabaven. Soupis veškerého majetku podléhajícího revizi podle zákona ze dne 11. 7. 

1947 o revizi první pozemkové reformy činil: 

- zemědělská půda – 7,32 ha 

- jiná půda – 1,01 ha 

- veškerá půda – 8,33 ha 

- domy: č. p. 1565, 1540, 1542, 1534, 1540170 

Majetek převzala Náboženská matice jako správce majetkových podstat řádů a 

kongregací podle vyhlášek Státního úřadu pro věci církevní a předala jej darem 

                                                           
168 In: Zprávy pro přátele seminaristů 1948, Archiv arcibiskupského gymnázia Kroměříž 
169 tamtéž 
170 Soupis parcel v katastrálním území k 7. 1. 1948, Archiv gymnázia Kroměříž 



státu.171 V budově školy a semináře probíhala ještě dva následující roky inventarizace, 

nařízená komunistickým režimem. Poté byly kaple znepřístupněny a budova sloužila 

mimo jiné dalším školám po více než čtyřicet let. 

Poslední úřední zápis arcibiskupského gymnázia je z 21. 8. 1950 a týká se běžných 

provozních věcí. Další část stránky je již čistá.172 Gymnázium bylo zrušeno v roce 1950, 

seminář v roce 1951. Skončila historie významné vzdělávací instituce na Moravě a 

jedno z intelektuálních center církve bylo potlačeno. Naštěstí ne navždy. 

 

                                                           
171 Mechanismy nezákonných převodů lze dobře dokumentovat na převodu parcely a nemovitosti č. 1141/2 
s domem č. 441 z majetku Nadace Msgr. Karla Fadruse. Ty byly předány státu až v roce 1955. Dokument pro 
tento převod se zachoval v archivu arcibiskupského gymnázia Kroměříž 
172 Segeťova manipulace, Podací protokol 1928–1950, MZA Opava, pobočka Olomouc 


