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AD PERPETUAM REI MEMORIAM  

(Na věčnou paměť) 

 

 
V učebnicích dějepisu jsou vypsány velké historické události, píše se v nich o válečných 

taženích, převratech i kulturním rozkvětu. Za těmito velkými okamžiky, jež se děti učí ve 

škole nazpaměť, ale stojí statisíce obyčejných lidských životů. Osudy lidí, jež žili svůj 

soukromý život na pozadí válek nebo politických převratů.  

 

Jak vypadal každodenní život našich předků? Ideálním zdrojem informací jsou obecní 

kroniky, kde jejich pisatelé poctivě zaznamenávali nejen společenské a politické události 

v obci, ale také například ceny potravin, hospodářský rozvoj nebo lidové zvyky a obyčeje. 

Kroniky jsou proto velmi cenným materiálem, který nám dovoluje překročit časovou hranici a 

vrátit se do dob dávno minulých.  

 

Patřím k lidem, kteří mají to štěstí, že mohou pobývat v domě, v němž žilo několik generací 

jeho předků. Díky jejich pečlivosti se dochovali i některé cenné dokumenty, z nichž se lze 

dočíst zajímavé informace. A tak vznikl nápad. Podívat se do minulosti jedné malé obce, 

jednoho malého domku a jedné rodiny.  

 

Ambicí tohoto textu není podat podrobné historické svědectví obce Svojkovice (což ani není 

kvůli nedostatku relevantních dokumentů možné). Snahou je spíše nastínit, jak asi vypadal 

obyčejný život v malé obci průřezem dějin. Úvodem je krátká část věnována vzniku obce. 

Rychle se však přesouváme do 20. století, které bylo na osudové okamžiky více než bohaté. 

Končíme v polovině 50. let minulého století, tedy v době, která nebyla zrovna nejšťastnější.  

 

Zásadním zdrojem informací byla Pamětní kniha obce Svojkovice, která začala být psána 

v roce 1930. Při líčení některých událostí (především 2. světové války a nástupu komunismu) 

se však můžeme opírat i o vzpomínky pamětníků.  

 

Dům č.p. 8, který byl prohlášen kulturní památkou a o němž se budeme v textu také zmiňovat, 

pochází z počátku 19. století a byl postaven na místě bývalé kovárny. Jako první z rodu Krečů 

ho pravděpodobně obýval Martin Kreč, který se narodil kolem roku 1801.  

 

Kolik času od té doby uplynulo? Ale my stále pijeme stejnou vodu ze studny nedaleko tohoto 

domku a procházíme se po louce a polích, která dávala našim předkům obživu a na něž padal 

pot z jejich čela při nelehké zemědělské práci. Stejně jako my i oni se dívali na kopec Žďár, 

který je jako věčný strážce tohoto místa.    

 

Vejdeme-li do toho malého domku, do srdcí vstoupí podivný klid – jakoby historie sama 

dýchala a ukazovala nám, že žehrat nad nemilosrdností vlastního osudu nemá smysl, protože 

vše je tak jak má být.  

 

Věnujme proto několik chvil vzpomínkám na to, co bývalo… 
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OBEC SVOJKOVICE: POČÁTKY OSÍDLENÍ – 19. STOLETÍ 

 

„Jdeš-li po silnici od Rokycan vzdálených 4 km přes Borek (2 km), spatříš nejprve u malého 

lesíka hřbitůvek obcí Svojkovic a Borku a málo nad ním vstupuješ u č.p. 8 do vlastních 

Svojkovic,“ popisuje polohu obce Svokovice kronikář dr. Vojtěch Rada v Pamětní knize obce 

Svojkovice, která začala být psána v roce 1930. Na první straně knihy ji svým podpisem 

stvrdil starosta obce Václav Soukup, jeho náměstek Václav Zikmund a členové obecní rady 

Václav Belšán a Josef Kreč. 

 

Nad malým stavením č.p. 8, které bylo jako jediné v obci prohlášeno kulturní památkou, tyčí 

se dominantní kopec Žďár, opředený řadou legend a pověstí. Jistě by dokázal vypovědět 

mnohé o tom, jaké osudy provázely obyvatele obce i zemědělské usedlosti. Vystačit si ale 

musíme s několika málo písemnými prameny a ústním vyprávěním pamětníků.
1
  

 

Krajina kolem dnešních Svojkovic byla osídlena odpradávna, jak o tom svědčí archeologické 

nálezy nebo pozůstatky hradiště na vrchu Žďár. V době, kdy bylo okolí Rokycan již hojně 

zalidněno, byla okolní krajina ještě pokryta lesy a sem tam se objevila malá osada. Z jedné 

takové osady pravděpodobně vznikla i obec Svojkovice.  

 

Na území Čech se kdysi vyskytovalo jméno Svojslav nebo Svojek. Kronikář Pamětní knihy se 

domnívá, že větší hospodář, který nesl jméno Svojek, se usadil na místě obce, začal zde 

s čeledí hospodařit a dal tak základ osídlení Svojkovic. První písemné zprávy o obci 

Svojkovice pocházejí z roku 1379. V této době náležely Svojkovice panu Petrovi a později 

Oldřichovi z Rožmberka.  

 

Zajímavostí je zaniklá obec Kušky, která se nacházela mezi Svojkovicemi a Hůrkami a kterou 

(již zpustlou) r. 1325 odkoupil Petr z Rožmberka od Nachvala z Osvračína. Na místě, kde 

kdysi Kušky stávaly, je nyní les a kolem místní studánky je ještě možné pozorovat nerovnosti 

krajiny, které ukazují na někdejší osídlení.
2
  

 

Vylidnění obce a opětovné osídlení 

 

Krušné chvíle si obec zažila v dobách třicetileté války, za tažení švédského vojska, které 

zpustošilo celé Rokycansko a Zbirožsko. „Od r. 1634–39 zpustošen zdejší kraj tak, že i po 

mnoha letech zůstávaly mnohé obce buď celé neb z větší části opuštěné. Tak pohroma 

třicetileté války stihla značnou část zemí českých. Ze 3 000 000 lidí, kteří žili v Čechách před 

touto válkou uchránilo se před mečem, morem a hladem sotva 800 000 obyvatel zbídačených, 

ustrašených, tisíce dědin lehlo popelem. Pole ležela ladem,“ píše dr. Rada v Pamětní knize 

obce Svojkovice.  

 

Svojkovice byly opět obydleny počátkem 18. století. Historické prameny uvádějí, že Kristina 

Charvátová, Mathas Pacák a Jan Svoboda si kolem roku 1712 přetvořili místní půdu na pole a 

louky. V roce 1749 byli v obci 3 koně, 3 voli, 7 krav, 7 kusů jalového dobytka, 1 prase a 5 

koz a místní sklidili toho roku 8 fůr sena a 2 fůry otavy. V roce 1788 zde bylo již 22 stavení.  

                                                 
1
 Písemné prameny a dokumenty o obci Svojkovice shořely při požáru obce Hůrky v roce 1886, k níž obec 

Svojkovice náležela.  
2
 Jak píše kronikář dr. Rada v roce 1930 „Po Kuškovu zbyl les zvaný Kuškoviny. Ještě před 35 lety bylo možno 

prý v lese rozeznati záhony rolí, opuštěnou studnu a místy i základy zdí. Vypravuje se, že tu býval hrad 

loupežnický, který Karl I. dal pobořiti. Rytíř Kuška jest prý pochován nad „Závírkou“. Účastnil se snad také 

loupeživých výpadů na stezce pražsko-rokycanské, jež jako jiné veřejné cesty byla rejdištěm odvážlivých lupičů.“ 
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Pro rozvoj obce byl důležitý rok 1779, kdy byly dvory zbirožské (do nichž náležely také 

Svojkovice) emfyteutisovány.
3
 „Dvoreček Svejkovice byl tehdy rozdroben drobným 

pachtýřům (…). Rozpuštěním dvora uvolnil se život, jak pozorujeme poměrně náhlým 

rozmnožením chalup z abecedního seznamu držitelů pozemků z r. 1839,“ vysvětluje dr. Rada 

v kronice obce.  

 

 

Výřez z císařského otisku stabilního katastru z roku 1839 ukazuje rozmístění domků na okraji obce 

Svojkovice (směrem od Rokycan). 

 

O rodu Krečů v tomto roce ještě zmínka není, ale stavení č.p. 8 tehdy obýval Georg Peczanek, 

pravděpodobně kovář. Sousední stavení č.p. 7 náleželo Wenzlovi Koppovi, který zde 

provozoval zájezdní hostinec.  

 

Traduje se, že Krečové přišli do Svojkovic z Míšova u Trokavce. To potvrzuje i kronikář, 

který píše: „Až r. 1858 vystavěl (Ungr, pozn. aut.) dnešní stavení č. 3, které prodal Krečovi, 

přistěhovavšímu se z Myšova za Trokavčem (okres Blovice). Z toho rodu vyšli dnešní naši 

Krečové.“ 

 

V roce 1860 se v obci pracovalo na výstavbě dráhy, do níž se zapojily i místní ženy (například 

matka Karla Kreče z č.p. 3 nebo matka Václava Soukupa st. z č.p. 61). Rok 1886 označuje 

kronikář za „mezník v životě a vývoji obce“. Byla zde totiž postavena škola a Svojkovice se 

jako obec osamostatnily. „A tak v najaté místnosti pozdějšího prvního starosty Josefa Ungra 

počalo se 17. listopadu 1886 vyučovati. Prvním učitelem byl František Sommer, přeložený 

                                                 
3
 Emfyteuse = dědičný pacht, při němž pachtýři přísluší věčné právo plného užívání pozemku pachtovního; 

dokud pachtýř platí, nesmí mu být pozemek odňat 
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k nám z Hůrek,“ píše dr. Rada. V srpnu 1887 pak byla dokončena přestavba domku č.p. 48, 

v němž se začalo vyučovat 1. září téhož roku.  

 

Osamostatnění obce předznamenalo její další rozkvět, což bylo patrné z nárůstu počtu 

obytných stavení. Byly postaveny domky i tam, kde do té doby byly pastviny, na nichž se 

pásaly husy (např. dům č.p. 35 Františka Ungra). Chalupy se koncentrovaly především kolem 

tzv. starého dvora. Jinak byly chalupy od sebe celkem vzdáleny.  

 

„Šel-lis před r. 1886 od Rokycan, našel jsi nejprve chalupu č. 8, tehdejší kovárnu, zrušenou a 

přeměněnou v chlév v r. 1886. Do tohoto roku stál na dvoře tohoto stavení ještě malý 

domeček, který byl po odchodu posledního kováře zbourán. Kovárna stála tady jistě od dob 

dávných, na počátku vesnice, jsouc přirozeným důsledkem tehdejších dob,“ píše kronikář.  

 

A místní kovář jistě o práci nouzi neměl, protože po místní silnici, která spojovala Prahu a 

Plzeň, táhlo mnoho formanů a kupců. Hned vedle kovárny byl v 19. stol. zájezdní hostinec 

(č.p. 7), a tak zde formani mohli přenocovat. Byly jistě doby, kdy na tom místě bylo velmi 

rušno. Majitelem zájezdního hostince byl již zmiňovaný Kopp, který si však nadělal dluhy a o 

vše přišel. Po něm ho provozoval pan Herget. Zpět ho ale koupil syn zadluženého Koppa, 

Josef Kopp, který však následoval svého otce a také se zadlužil. Tak hospodu koupil František 

Vaněk z Kozojed. Jeho syn Antonín, místní kapelník, k ní v roce 1913 nechal přistavět sál a 

hospodářská stavení (dodnes zde stojí původní stodola).  

 

 
 

Výřez z císařského otisku stabilního katastru z roku 1839 – obec Svojkovice. Zde je vidět, že severní 

strana osídlena nebyla, jak je také zmíněno v kronice.  
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Důležitým mezníkem ve vývoji obce byl rok 1893, kdy byla obec Svojkovice na vlastní 

žádost vyňata ze zbirožského obvodu a přidělena k Rokycanům. V roce 1901 postihl 

Svojkovice požár a obec z velké části vyhořela. Událost popsal řídící učitel Závora 

následovně: „Dne 23. května 1901 stihlo obec naší kruté neštěstí. V týž den o půl 9 hodině 

ráno vypukl v stavení u Belšána č. 20 oheň následkem prý přetopení chlebové pece a v krátké 

době strávil 16 stavení zcela a 2 částečně. Při prudkém větru byla sice i školní budova 

ohrožena, ale náhlým obratem větru a pak za pomoci hasičů z celého okolí a c.k. vojska 

zeměbraneckého pluku č. 7 všemu dalšímu šíření se ohně zabráněno.“ Na pomoc přišel c.k. 

okresní hejtman Mrkvička z Rokycan a krom něho se zapojil i Josef Kreč a řídící učitel 

Závora.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1908 vzneslo obecní zastupitelstvo návrh, aby obec na oslavu 60 let panování císaře 

Františka Josefa I. položila základní kámen k výstavbě chudobince a zároveň aby byly 

vysazeny dvě lípy. „Při slavnosti řečnil Josef Kreč, Josef V. Závora, učitel František Šefrna 

přečetl Pamětní listinu, jež podepsána představenstvem obce byla ukryta do emailové 

schránky, vložena do základního kamene a zacementována,“ uvádí kronikář. Chudobinec byl 

dostavěn v roce 1913.  

 

Spolková a osvětová činnost 

 

Konec 19. a počátek 20. století byl ve znamení zakládání nejrůznějších českých spolků. Ani 

Svojkovice nezůstaly pozadu. Pod záštitou řídícího učitele Josefa Závory se zde v dubnu 1888 

konalo první divadelní představení.
4
 „Provedení bylo nepochybně velmi jednoduché, nebylo 

ještě jeviště,“ dodává kronikář. 

 

Závora inicioval také vznik vzdělávacího spolku „Občanské Besedy“ (založen 1893). 

Obyvatele Svojkovic ale zaujaly spíše sociálně demokratické myšlenky. Jak se píše v pamětní 

knize Žďáru: „Jiskra hnutí strany soc. dem. na českém západě počala se rozdmychovati 

v létech devadesátých. Silnější rozmach bylo pozorovati v hornických revírech na Mirošovsku 

a Nýřansku. A plamének hořící přenesl sem k nám tehdejší havíř soudr. Václav Kumbera, 

který jej stále udržoval až do roku 1897, kdy založen v naší obci první děl. spol. pod názvem 

Občansko-vzdělávací spolek Žďár.“ 

 

Asi nepřekvapí, že založení místí organizace sociálně-demokratické strany na sebe nenechalo 

dlouho čekat – stalo se tak v roce 1905 a při svém založení měla strana 22 členů. Kromě 

těchto organizací vznikl také dobrovolný spolek hasičů (1902) a v roce 1910 byl vytvořen 

Spořitelní a záložní spolek pro Svojkovice a okolí (Raiffaisenka).  

 

Spolek Žďár soustřeďoval především dělnický lid, zatímco v Občanské Besedě se sdružoval 

lid rolnický. I z tohoto důvodu se Beseda v roce 1908 přejmenovala na Hospodářsko-

                                                 
4
 Hrálo se „Dobrodružství na cestách“ a „Vyhraný ženich“ – představení musela být nejprve povolena 

hejtmanstvím v Hořovicích.  

Rok 1907 – Volby do říšské rady: 

 

- Sociálnědemokratická strana: 72 hlasů 

- Agrární strana: 15 hlasů 

- Mladočeši: 1 hlas 

- Národní socialisté: 1 hlas 
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občanskou Besedu. Tak jako spolek Žďár dal vzniknout místní sociálnědemokratické 

organizaci, stala se Beseda základem pro založení místní organizace československé strany 

agrární (založena 1908 a při založení čítala 21 členů).  

 

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

 

V roce 1914 začala první světová válka, v níž bojovali také svojkovičtí muži. „Narychlo do 

malých kufříčků nebo uzlíčků urovnali nejpotřebnější věci a v pondělí 27. července opouštěli 

plačící ženy a děti. Šli na nádraží rokycanské. Tento první den rukovalo od nás na 35 mužů do 

39 let,“ popisuje kronikář mobilizaci. Celkem padlo 15 svojkovických mužů. Z fronty 

přicházeli rodinám tzv. feldpostky – nefrankované lístky polní pošty.  

 

Obyvatelům Svojkovic nastaly krušné časy a zavládl hlad. Vláda nařídila soupis obilí a zásob 

a sklizeň v roce 1915 prohlásila za majetek státu. „Lid rolnický, větší i menší, byl povinen 

odvésti podle množství osetých polí vymezenou dávku obilí,“ píše kronikář. Utajené zásoby 

byly zabavovány. Ceny potravin rostly a byly stanoveny tzv. maximální ceny. Za 1 kg mouky 

se platilo 72 h. Bylo nařízeno péct jednotné pečivo – chleba. „Žáci vedeni učitelem sbírali 

ostružinové a jahodové listí, kovy, vlnu, bavlnu, kaučuk – pro rakouskou armádu,“ popisuje 

těžkou dobu kronikář.  

 

V roce 1916 byly zavedeny potravinové lístky. Na týden si člověk musel vystačit s necelým 

kilem a půl chleba (nebo 1,05 kg mouky), na měsíc dostával kilo cukru a na dva měsíce čtvrt 

kila kávy. „Do mlýna mohl hospodář vézti obilí pouze na tzv. mlecí výkaz; výkaz určoval 

množství obilí, jež mlynář směl přijmouti k mletí,“ píše kronikář. Tento rok byl také poprvé 

zaveden tzv. letní čas. Boje na válečné frontě neustávaly, a proto byli odvedeni další muži 

staří 18–50 let.  

 

V roce 1918 válka skončila a legionáři (především ruští) se vrátili domů. Kronikář zachytil 

jména těchto vojáků: Václav Svejkovský, Karel Hrdlička, Karel Zikmund, Josef Vimr, 

Jindřich Šterner, František Huml, František Rada, Jan Fišer, František Fišer, Václav Hnízdil. 

Nevrátili se Adolf Kreč a Václav Rada.  

 

Padlým vojákům postavila obec na návsi pomník, který byl slavnostně odhalen v srpnu 1924.
5
 

„Jest zhotoven ze žuly, nese nahoře bronzové poprsí pana presidenta Masaryka, pod ním 

nápis Padlým, nezvěstným a zemřelým vojínům ve světové válce 1914–1918,“ uvádí kronikář. 

 

 

PRVNÍ REPUBLIKA 

 

Další rozvoj Svojkovic je podpořen vybudováním vlakové zastávky, která byla otevřena 

v roce 1923. V blízkosti zastávky byly z iniciativy učitele Antonína Fišera zasazeny tři lípy, 

které byly pojmenovány po Masarykovi (od budovy zastávky na východ), Jiráskovi a Husovi 

(od budovy na západ).  

 

O dva roky později byl otevřen obecní hřbitov. Za účelem jeho vybudování se spojily obce 

Svojkovice a Borek (město Rokycany jim sice nabízelo vybudování hřbitova, ale požadovalo 

za něj velké peníze). Hřbitov vznikl na pozemku vykoupeném od p. Ungra, na místě zvaném 

                                                 
5
 V roce 1924 je také změněn název obce Svejkovice na Svojkovice (důvod je historický – původní byl totiž 

název Svojkovice).  
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pod Mlázem. Jako první byl na něm pochován Tomáš Hnízdil, státní cestář, kterého přejel 

automobil.  

 

V roce 1928 obec oslavila deset let od vzniku samostatného Československa. Při této 

příležitosti byla do pomníku padlým vojínům vložena prsť od Zborova, jíž přinesl legionář 

Jan Fišer.  

 

V roce 1930 začala obec vyjednávat zavedení elektřiny do Svojkovic a současně byla od 

základů obnovena státní silnice vedoucí přes obec (po jedné straně silnice vedly telefonní tyče 

postavené v roce 1891).  

 

Politika a samospráva 

 

Politické smýšlení obyvatel Svojkovic nastiňují nejlépe výsledky voleb, které zaznamenal 

kronikář. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Do roku 1919 byli starostové obce voleni z řad hospodářů, následně v křesle starosty seděli 

sociální demokraté, kteří v obci získali drtivou většinu hlasů. V úřadu starosty se postupně 

vystřídali následující muži: 

 Václav Basl (1881? – 1886?) 

 Josef Ungr (1886 – 1899) 

 Josef Kreč (1899 – 1913) 

 Václav Belšán (1913 – 1919) 

Rok 1919 – Obecní volby 

 

- Sociální demokraté: 141 hlasů 

- Agrární strana: 49 hlasů 

 

 
Rok 1919 – Volby do Poslanecké sněmovny 

 

- Sociální demokraté: 153 hlasů 

- Strana národně sociální: 1 hlas 

- Národní demokraté s agrární oposicí: 1 

hlas 

- Republikánská strana: 28 hlasů 

- Živnostenská strana středostavovská: 4 

hlasy 

 

 
Rok 1919 – Volby do Senátu 

 

- Sociální demokraté: 137 hlasů 

- Strana národně sociální: 1 hlas 

- Národní demokraté s agrární oposicí: 2 

hlasy 

- Republikánská strana: 31 hlasů 

- Živnostenská strana středostavovská: 9 

hlasů 
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 Václav Zikmund (1919 – 1921) 

 Jan Zikmund (1921 – 1928) 

 Václav Soukup (1928 – 1931) 

 Jan Zikmund (1931 – 1938) 

 Václav Zikmund (1938 – 1945)  

 

V roce 1919 zažila obec nezapomenutelnou událost, když zde projel prezident Masaryk. 

„Obyvatelsko všecko jest proniknuto oddaností a láskou k presidentu osvoboditeli T. G. 

Masarykovi, jak ukázalo hlavně při příležitosti 16. května 1919, kdy naší obcí za jásotu dětí i 

dospělých projížděl,“ píše kronikář.  

 

Rozvoj zemědělství 

 

Ještě cca do roku 1890 se na svojkovických polích hospodařilo jednoduchým způsobem. 

„Vyšel rozsévač a obilí z režné zástěry rozhazoval po poli, připraveném pro sémě jediným 

zoráním starého strniště těsně před setím. (Tím bylo všedním zjevem viděti pasáky a pasačky 

hus dlouho do podzimu na strništích s ohníčky, v nichž si pekli brambory.) Osení vzrostlo, 

uzrálo. Přišli ženci a srpem požínali do hrstí, jež do uschnutí zůstávaly na poli. Dnešní budky 

– „paňáky“ – počaly se na polích objevovati asi roku 1880,“ popisuje kronikář. Po uschnutí 

se obilí svázalo do snopů a odvezlo do stodol, kde se cepy vymlátilo a očistilo od plev 

přehazováním. V roce 1881 si jako první koupil ruční mlátičku Josef Ungr. František Ungr si 

zase jako první pořídil mlýnek na čištění obilí. V roce 1890 si Ungrovi koupili první secí 

stroj.  

 

„Postupem byly přikupovány další stroje, takže dnes pomáhá rolníkům při hospodaření tzv. 

ježek, trakárek na setí jetele, odmechovač luk, luční brány, překulovač na čištění obilí, Josef 

Herejk a František Hora mají sekací stroje na trávu a obilí,“ vypočítává kronikář.  

 

Používat se začala také umělá hnojiva. „Výsledek odpovídá práci, pole jsou přiměřeně úrodná 

– rolníci vzdělávají 7787 arů půdy, suší na 6196 arech luk,“ píše kronikář.  

 

Krom zemědělců působil ve Svojkovicích také pekař František Knapp. Obuv šil Jindřich 

Šterner a šaty krejčí František Ungr. Jak ale dodává kronikář, po válce se i ve Svojkovicích 

ujala značka Baťa.  

 

Zvyky a obyčeje 

 

Kronikář si povšiml, že po osamostatnění Československa se postupně vytrácela tradice poutí 

(chodilo se do kostela v Mýtě nebo na Vršíček) a své místo si vydobyla především Dělnická 

tělocvičná jednota.  

 

Velikonoce se však slavily. „Ze starých obyčejů zachoval se ještě zvyk hochů ve školních 

létech, kteří o velikonočních svátcích „křístají“. Pomocí zvláštních křístaček neboli rachtaček 

oznamují na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu probuzení rána, rovněž v poledne a 

večer procházejí vesnicí s občasným zpíváním známé písně:  

     

Aj, ty, zlostní Jidáš, cos to učinil, 

Že jsi svého mistra židům prozradil, 

Ty se zato musíš v pekle trápiti, 

S luciperem ďáblem až na věky. 



 9 

Na velký pátek ve 3 hodiny přidávají: 

 

Vykopali jámu,  

Ježíši pánu, 

Zelený čtvrtek, 

Velký pátek, 

Bílá sobota. 

 

Zvyk tento již ochabuje, účastňuje se ho již jen několik hochů,“ postřehl kronikář. Podle jeho 

slov ochabují i zvyky a obřady provázející svatby – prý se drží již jen hostiny. A dodává, že 

přetrvává móda krátkých vlasů u dívek a žen.  

 

Místní si ale našli jiné důvody k oslavám. V roce 1931, konkrétně 31. května, byl na návrh 

místní Dělnické tělocvičné jednoty uspořádán „Den žen a matek“. „Tento den žen a matek, 

poslední neděli květnovou má býti pro všechny budoucí časy každým rokem v naší obci 

zachován. V tento den budeme uctívati ženy – matky, padlé vojíny a naše drahé zesnulé,“ píše 

kronikář.
6
  

 

Za symbol těchto oslav byl zvolen jabloňový květ, kterým byla vyzdobena celá vesnice. 

Oslavy však narušila bouře a liják. Odpoledne se nakonec vyjasnilo a ženy a dívky v krojích 

s hudbou Fr. Planety pochodovaly na náves k pomníku padlých. Hrála se píseň „Zasviť mi ty 

slunko zlaté“ a Jiřina Zikmundová přednesla báseň „Matičce“.  

 

Obecní volby a volby do Poslanecké sněmovny a Senátu 

 

V roce 1931 se konaly obecní volby. Z celkového počtu 234 voličů se jich zúčastnilo 220. 

Volby vyhráli sociální demokraté, kteří obsadili 9 zastupitelských postů, následovala je 

republikánská strana s 2 zastupiteli a národní socialisté získali jedno křeslo. Starostou byl opět 

zvolen Jan Zikmund.  

 

O rok později se konaly volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. V obci Svojkovice opět 

zvítězili sociální demokraté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Tato tradice se do dnešních dnů pochopitelně nedochovala.  

Rok 1932 – Volby do Poslanecké sněmovny 

 

- Sociální demokraté: 158 hlasů 

- Strana republikánská: 27 hlasů 

- Národní socialisté: 49 hlasů 

- Komunisté: 1 hlas 

- Lidová strana: 9 hlasů 

- Živnostenská strana: 1 hlas 

- Strana národní sjednocení: 2 hlasy 

-  
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Zajímavá je poznámka kronikáře k volební kampani: „Způsob agitace politických stran byl 

slušný.“ 

 

Asi již dnes nikdo nemá v paměti, že Tomáš G. Masaryk je čestným občanem obce. Byl jím 

všemi hlasy zastupitelů zvolen na slavnostní schůzi 6. března 1935, tedy v předvečer svých 

85. narozenin. „K uctění 85 let presidenta Osvoboditele byl z přebytku hospodaření z roku 

1934 věnováno 100 Kč, jako základ na fond pro postavení pomníku matce,“ píše kronikář. 

 

Příprava na válku 

 

Rok 1936 již pomalu předznamenává měnící se politické a bezpečnostní poměry. Zajímavé je, 

že byla v tomto roce na podnět okresního úřadu posílena a rozšířena protiletecká ochrana a 

byly ustaveny nejrůznější odbory jako požární, samaritánský nebo zastírací.  

 

Civilní protiletecká ochrana se činila i v roce 1937, kdy se politické poměry v Evropě nadále 

zhoršovaly a pach války začínal být pomalu cítit (připomeňme, že ve Španělsku stále zuří 

občanská válka). Největší cvičení protiletecké civilní ochrany proběhlo 23. června v 1 hodinu 

v noci a bylo ukončeno dne 24. června o půlnoci. Celkem bylo v obci hlášeno 6 cvičných 

náletů. Při cvičných náletech se cvičilo například zatemnění oken. V této době se nakupovaly 

také plynové masky a pořizovaly se příruční lékárničky.  

 

Masarykova smrt v roce 1937 také nevěštila nic dobrého. „Národ osiřel,“ napsal kronikář. 

„Národ, který za tolik tomuto muži musí vděčit, může s žalem v srdci vzpomínat a slíbit, že 

dědictví, které po T. G. Masarykovi zůstalo, nikdy neprohospodaří,“ pokračuje kronikář. 

Netrvalo to tak dlouho a národ prohospodařil… V roce 1938 se mobilizace zúčastnilo na 30 

mužů ze Svojkovic. Vrátili se však zpět, aniž by pozvedli zbraň k boji.  

 

V roce 1938 také proběhly obecní volby, tentokrát však s jednotnou kandidátkou. Za sociální 

demokraty kandidoval V. Zikmund, V. Bernášek, J. Basl, J. Skolka, V. Soukup, V. Kumbera, 

J. Volf. Za Agrární stranu K. Kreč a M. Kreč. Za Čs. národní socialisty V. Pechoušek a R. 

Basl. Starostou byl zvolen Václav Zikmund a v radě obce zasedl Václav Bernášek, Jan Basl a 

Václav Pechoušek. 

 

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A OKUPACE 

 

Jak se žilo místním po Mnichovské dohodě během druhé světové války? Strádání, 

všudypřítomný strach a utrpení si pravděpodobně budeme těžko představovat. Můžeme však 

nechat vyprávět dosud žijící pamětníky nebo si přečíst záznamy v kronikách.  

Rok 1932 – Volby do Senátu 

 

- Sociální demokraté: 137 hlasů 

- Strana republikánská: 25 hlasů 

- Národní socialisté: 42 hlasů 

- Komunisté: 1 hlas 

- Lidová strana: 2 hlasy 

- Živnostenská strana: 9 hlasů 

- Strana národní sjednocení: 2 hlasy 

-  

-  
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Po odtržení českého pohraničí přišli do Svojkovic (stejně jako do ostatních obcí a měst ve 

vnitrozemí) uprchlíci. Přistěhoval se Robert Zimmel, Karel Jílek, Josef Charvát, Antonín 

Lifka, Josef Veg nebo Jan Pozdníček. Většina z nich ale v obci nezůstala a odstěhovala se.  

 

V březnu 1939 vstoupila německá vojska do Československa. Nacistická moc pohltila český 

stát. Někteří občané ale na první republiku nezapomněli. Ve Svojkovicích například František 

Knapp, pekař a obchodník, vyvěsil 28. října československou vlajku na půl žerdi. Byl však 

udán a vše musel vysvětlovat na státní policii v Plzni. „František Knap uvedl, že poručil 

chasníkovi, když odjížděl s chlebem do Rokycan, aby vyvěsil vlajku, když je 28. října. Dále 

uvedl, že vlajka byla na půl žerdi vyvěšena proto, aby se nezaplétala do telefonních drátů. 

Bylo mu vyhrožováno a připomenuto, že si dají na něho pozor a že mu nevěří. Tušili, že 

vyvěsil vlajku na půl žerdi na znamení smutku,“ píše kronikář.  

 

Politika a snaha o převýchovu 

 

Za Protektorátu zůstal starostou i nadále Václav Zikmund. „Nikomu vědomě neublížil a hleděl 

vše zařídit tak, aby nikdo nebyl trestán. Velice těžké bylo jeho postavení, neboť za vše byl 

osobně odpověden a vyhrožováno mu často zavřením a peněžitými pokutami,“ poznamenává 

kronikář.  

 

Politické strany byly rozpuštěny a v roce 1939 bylo ustaveno Národní souručenství. 

Předsedou se stal Václav Kumbera, železniční zřízenec ve Svojkovicích. Téměř každý v obci 

byl členem této organizace. „Když bylo známo, že Národní souručenství neslouží úplně české 

věci, že se pouze vybírají příspěvky, mnoho lidí příspěvky přestalo platit a žádná činnost se 

nevyvíjela,“ vysvětluje kronikář.  

 

V roce 1939 byla také sejmuta z pomníku padlých vrchní část s plaketou T. G. M. a byla 

odnesena do školní stodoly. Plaketa pak byla uschována u Josefa Polky. Františku Humlovi, 

který byl legionářem, bylo zabaveno rádio i legionářská uniforma. Těsně po okupaci, 16. 

března 1939 sepsal knihovník Jan Brotánek seznam knih a hodnotné knihy o prezidentu T. G. 

M. byly předány starostovi obce Václavu Zikmundovi, který je uschoval u některých místních 

obyvatel. Po válce byly knihy (krom jedné) vráceny zpět v neporušeném stavu.  

 

Ze škol byly odstraněny „závadné knihy“ a v roce 1940 byl zaveden pozdrav „Vlasti zdar“ a 

zdvižení pravice. Podle kronikáře tak však nikdo nezdravil. Všichni učitelé museli prokázat 

„arijský původ“ (tedy předložit rodné listy rodičů a prarodičů).  

 

„Pro nedostatek uhlí nebylo vyučováno od 19. února do 4. března 1940. Aby děti příliš učivo 

nezapomněly, bylo dvakrát týdně vyučováno po odděleních v bytě řídícího učitele,“ vypráví 

kronikář. Počátkem roku 1945 byla zas škola vyklizena pro německé uprchlíky a od 23. dubna 

1945 bylo vyučování přerušeno pro nebezpečí leteckých náletů. Pravidelné vyučování začalo 

až 24. května 1945.   

 

Ve škole nechyběl protiletecký kryt, který byl vybudován ve sklepě. „Sklep musel býti 

odvodněn. Podlaha sklepu byla vydlážděna cihlami, studánka přikryta a upravena, strop 

podepřen a okno rozšířeno,“ píše kronikář.  

 

Pamětníci dodnes vzpomínají na anglická a americká letadla, která se objevovala na obloze. 

„Byl to nádherný pohled. Před vánočními svátky v r. 1944 byly svrženy dvě pumy u Hůrek. 



 12 

Jedna padla 15 m od silnice Holoubkov – Hůrky, druhá na pěšině ke „Skalce“. Hloubkoví 

letci rozstříleli nákladní auto na Kobzách,“ vzpomíná kronikář.  

 

Nucené práce 

 

Na nucené práce byli posláni v roce 1941 a 1943 tři muži a jedna žena – Alois Pěnkava 

(ročník 1905) zemřel ve Slezsku v roce 1945. Josef Šroubek (ročník 1922) byl poslán do 

Tyrol a Jaroslav Hrdlička (ročník 1914) do Dolní Lužice odkud utekl. Po útěku byl umístěn 

do tábora v Mirošově. Vlasta Volfová (ročník 1923) byla poslána do Mnichova.  

 

Krom toho byli čtyři chlapci ve věku 18 let určeni na zákopové práce (od března do května 

1945) na Moravu a Těšínsko. Konkrétně se jednalo o Miroslava Pelce, Květoslava Honzáka, 

Drahoslava Pechouška a Josefa Vega.  

 

Na 20 mužů bylo zaměstnaných ve Škodovce a Hrádku (ve věku 18–55 let). Rovněž tito muži 

byli určeni na zákopové práce u Rokycan, kde kopali protitankový příkop v místech u Tří 

křížů od trati k Boreckému potoku.  

 

V době protektorátu se občas objevovaly hromadné akce vycházející z nařízení německých 

úřadů. Například 24. července 1941 se objevilo na nárožích ulic, na autech nebo okenních 

tabulích písmeno „V“ (zkratka slova Viktoria – vítězství). „Pro Němce bylo písmeno 

V symbolem vítězství nad celou Evropou, pro nás symbolem vítězství spojenců nad 

Německem,“ dodává kronikář.  

 

V obci nikdo nepřijal německé státní občanství, ale nátlak byl veliký a každý musel v oknech 

vyvěšovat hákový kříž, což kontrolovali četníci. Spolková a osvětová činnost v obci byla 

narušena, stejně jako ve zbytku republiky. V roce 1943 museli funkcionáři místní osvětové 

komise odstoupit a agenda byla předána nově zvolenému předsedovi Miloslavu Hoškovi. Na 

základě vládního nařízení bylo v obci zřízeno Kuratorium, jehož úkolem mj. byla výchovná a 

vzdělávací činnost dětí od 10–18 let. Učit se zde mělo o dějinách Říše a mladí lidé měli být 

postupně převychováváni. „Vedoucím Kuratoria byl Vratislav Budín, učitel nasazen t.č. ve 

Škodovce, Miloslav Hošek a paní Milada Šrédlová. Díky jejich nebojácnosti a vlasteneckému 

cítění vedli mládež v duchu ryze národním, což bylo prokázáno kolika hodnotnými 

besídkami,“ poznamenává kronikář.  

 

Opadla i činnost dobrovolných hasičů – za neúčast na jejich cvičení však hrozily tresty, 

zvláště pak v době, kdy „spojenecká letadla shazovala zápalné destičky,“ píše kronikář.  

 

Poslouchalo se rádio z Londýna a z Moskvy, o čemž se údajně mezi občany veřejně vědělo, 

ale nikdo tuto zakázanou činnost neudal. Po zrušení krátkých radiových vln se poslouchalo na 

dlouhých vlnách nebo se radiopřijímače různě upravovaly.  

 

Německá armáda si v Podbrdsku zřídila střelnici a kvůli tomu byli vystěhováni obyvatelé 

Příkosic, Skořic, Záběhlé, Vísek, Kokavče a Kolvína. Do Svojkovic tehdy přišel Jan Valenta 

z Vísek se svojí rodinou.  

 

Němci ve Svojkovicích 

 

Uprchlictví se ale nevyhnulo ani Němcům – 20. března 1945 do obce přišli němečtí uprchlíci, 

kterým se říkalo „národní hosté“. Patnáct jich bylo ubytováno ve škole a 30 v hostinci 
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Františka Hory. „Pro ně muselo se sbírat po obci uhlí, dříví, talíře, hrnečky, vidličky, nože a 

peřiny. Byli stravováni na lístky potravinové – vybíralo se hromadně (pro všechny) na 

odběrní listy. Obě tyto skupiny (u Horů a ve škole) se dobře mezi sebou nesnášely,“ 

poznamenává kronikář.  

 

A dále poznamenává: „Zprvu se chovali pánovitě, neboť věřili, že Američané nepřekročí Rýn 

a spojí se s německou armádou proti Rudé armádě. Když se dověděli, že Američané překročili 

Rýn a postupují dál a Rudá armáda proniká k Berlínu, stali se podlézavými a odznaky 

s hákovými kříži ukryli pod klopy kabátu.“ 

 

Udavačství 

 

Josef Kopp, který bydlel v obecním domku společně s manželkou a dítětem, uměl německy a 

chodil si do kasáren k německým vojákům pro potraviny. Proto se mu obyvatelé vyhýbali. 

Není ale znám žádný případ, že by někoho udal.  

 

Obyvatelstvo ale nedrželo vždy při sobě. Kronikář zaznamenal následující text, který pochází 

z dokumentů Trestní nalézací komise při ONV v Rokycanech, která se v srpnu 1946 usnesla 

takto:  

 

„František Vilímek, sluha a hrobník, Svojkovice č.p. 62 jest vinen, že v době zvýšeného 

ohrožení republiky udal Fr. Vrbíka a Karla Nováka z Mýta u pobočky úřadu práce ve Zbirohu 

dne 12. dubna 1943 pro práci do říše se žádostí o vyšetření, jinak, že věc bude předána do 

Plzně na patřičné místo, tedy podporoval nacismus, spolupracoval s Němci a terorisoval 

Čechy, čímž se dopustil provinění proti národní cti dle §1, odst. 1 dekretu presidenta 

republiky ze dne 27.10.1945 č. 138/1945 Sb. a odsuzuje se proto k trestu veřejného pokárání 

vyvěšením tohoto nálezu v bydlišti obviněného po dobu 14 dnů po právoplatnosti a pokutou 

500 Kčs splatné v měsíčních splátkách po 100 Kčs počínaje 30 dnů po právoplatnosti, 

případně náhradní vězení v trvání 5 dnů. 

 

 Odůvodnění: 

 

Doznáním obviněného při konfrontaci bylo zjištěno, že anonymní dopis napsal sám, udává 

však úmysl, že chtěl pomoci cestáři Janu Kebrdlovi, nasazenému do říše. Obviněný uznává 

sám, že neměl jmenovati jiné osoby, jimž u úřadu práce škodil. Udaný František Vrbík se 

zachránil před prací v říši pouze tím, že byl majitelem usedlosti a Karel Novák po dlouhou 

dobu simuloval nemoc, čímž byl poškozen ušlým pracovním výdělkem a opětnými cestami na 

pracovní úřad. Jako polehčující okolnost bylo uznáno částečné doznání obviněného.“ 

 

Dopis měl následující znění: 

 

„Vážení páni! Vyšetřete tuto věc: Vrbík František z Mýta č. 86 asi 25 r. starý nechal se 

osvoboditi na polní práce, aby nemusil do říše a teď převzal cest. práci na protekt. silnici 

v Mýtě po Janu Kebrdlovi, cestáři tamtéž, který byl poslán do říše. Jak může Vrbík pracovat 

na polích a jak na silnici? Myslíme, že takový mladík by to snáze zastal v říši než ten 50 letý 

táta. Zároveň je to samé s Karlem Novákem, výborným zedníkem, také z Mýta. Ti oba se válejí 

na silnici a do říše je lidí třeba. Žádáme byste vyšetřili, aby se takoví lidé tady neschovávali. 

Pakliže to nevyšetříte, pošleme věc tu do Plzně na patřičné místo.“ 
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Partyzáni a německé kontroly 

 

V lesích kolem Žďáru byli kolem roku 1942 vysazeni ruští partyzáni. „V roce 1942 měli 

Němci zprávy, že partyzáni nebo parašutisté jsou na Žďáře, proto projížděli na koních obcí a 

lidé se museli legitimovat,“ píše kronikář. 

 

 „Jednou v noci mě vzbudily hlasy, šel jsem se zeptat, kdo to u nás je, otec mi ale řekl, že to 

není moje starost a poslal mě spát. Viděl jsem také, jak matka prala partyzánům zakrvácené 

uniformy,“ vzpomíná Miloslav Kreč ml. Až po válce se dozvěděl, že jeho otec a matka 

pomáhali partyzánům, kteří k nim chodili pro jídlo. Neměli to k nim daleko – stačilo přeskočit 

potok a přejít louku. Výhoda domu č.p. 8 byla i v jeho poloze (sousedy má pouze na východní 

straně).  

 

Kontroly německých vojáků se nevyhnuly ani místním hospodářům. Potravy byl nedostatek a 

musela se odevzdávat Němcům. Každá rodina si však uschovala, co mohla. Miloslav Kreč 

například schovával obilí, které od vlhkosti izoloval v sudech od asfaltu (pracoval jako 

cestmistr) a zaházel je senem. V noci si ho chodil nechat tajně semlít zadem přes louky a 

potok ke svému příteli, místnímu mlynáři Mudrovi.  

 

„Pamatuji se, jak přišli Němci na kontrolu,“ vypráví jeho syn Miloslav Kreč ml. „Otec stál se 

sousedem Vaňkem u stodoly, ruce a nohy roztažené a položené na zdi,“ vzpomíná na tzv. 

hospodářskou kontrolu. 

 

Kronikář zaznamenal, že během hospodářských kontrol byly nalezeny menší zásoby obilí, 

které musely být odevzdány. „Den před Štědrým dnem 1944 byla v obci hospodářská kontrola 

a našla u Josefa Fišera, malozemědělce ve Svojkovicích, 10 kg máku a máselnici v poli. Za 

mák zaplatil hned 1 000 Kč a za máselnici 2 000 Kč na okresním úřadě v Plzni. V ten den 

našla hospodářská kontrola u kompostu na louce Karla Zikmunda 50 kg pšenice. Koleje od 

vozíku vedly do mlýna. Protože František Ungr, rolník č.p. 5, odvezl na vozíku v ten den do 

mlýna pšenici a uschoval ji na pile ve mlýně, na přání Fr. Mudry, mlynáře prohlásil Fr. Ungr, 

že je to pšenice jeho, aby bylo tak zabráněno prohlídce ve mlýně. Pšenice byla Aloise 

Hnízdila, hostinského z Hůrek, který ji měl uschovanou u svého bratra Karla Hnízdila ve 

Svojkovicích a byla na louce uschována, když přijela hospodářská kontrola. Fr. Ungr zaplatil 

1 000 Kčs, 500 Kčs mu uhradil Fr. Mudra. U Aloise Ungra našla hospodářská kontrola 

nezaplombované mačkadlo na oves.
7
 Byla mu dána pokuta 20 000 Kčs, v případě, že pokutu 

nezaplatí, vězení v trvání 28 dní. Alois Ungr pokutu nezaplatil, odseděl si trest až v listopadu 

1944, ježto vozil dříví z lesa a firma, pro kterou dříví vozil, dosáhla toho, že mu trest o celý 

rok byl odložen,“ popisuje poměry za okupace kronikář.  

 

Mlynář Mudra mlel „načerno“ zemědělcům jejich obilí – do mlýna chodili lidé nejen ze 

Svojkovic, ale i z nedalekých Volduch, Hůrek nebo Borku, nejčastěji pochopitelně v noci.  

 

O jídlo byla jako za každé války nouze. Lidé pobírali zboží na potravinové lístky již od října 

1939. „Z počátku bylo mouky dost, že lidé příděly ani nevybrali, ale pak nastal viditelný 

nedostatek. Měsíční příděl másla pro dospělé činil 140 g, pro děti do 6. r. 500 g, od 6 – 12 

roků 400 g, marmelády 700 g, cukru 1,2 kg, cukrovinek 200 g, ovocného sirupu 250 (do 20 

r.), kávoviny 300 g,“ poznamenal si kronikář.  

 

                                                 
7
 Podle nařízení musely být např. máselnice a mačkadla zaplombovány a odevzdány v místnosti Aloise Černého 

v č.p. 13.  
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Krátce po okupaci se pro jistotu muži zásobili tabákem, který se následně pěstoval na 

zahrádkách nebo na polích. Kouřil se i chmel, makové lupení nebo čaj.  

 

Další hospodářská kontrola v obci proběhla v únoru 1945, kdy místní hospodáře navštívilo 18 

českých kontrolorů a čtyři Němci od kriminální policie. „Rolníci byli sezváni do hostince Fr. 

Vaňka, kde jim bylo řečeno, že musí odevzdati 20 q obilí, jinak prý by byla prohlídka v obci. 

Mezi zemědělci bylo upsáno 20,40 q obilí a tím prohlídka odpadla. Obci byl vydán dekret, že 

obec již nemusí odevzdat žádné obilí a prohlídky v obci že konány nebudou. Když v dubnu 

1945 chtěli němečtí důstojníci zabavit pro armádu selské mletí, použilo se tohoto dekretu, 

takže k zabavení nedošlo,“ vzpomíná kronikář.  

 

Při ústupu zpět do říše zabavila německá armáda 21. dubna 1945 koně i s postroji a vůz 

Aloise Ungra, který své koně našel až 9. května u Hedefüru v Bavorsku. František Herejk 

koně Němcům nevydal, vymluvil se na to, že je má příliš mladé.  

 

Američané i Rusové v domku č.p. 8 

 

Zajímavý byl pro obyvatele domu č.p. 8 i konec druhé světové války. Pattonova armáda totiž 

původně došla až za dnešní demarkační linii, která byla posunuta na východní konec 

Svojkovic, kde se říkalo na Kobzách. Během těch několika málo dnů (pravděpodobně od 7. 

do 10. května 1945) přicházeli Američané do domu č.p. 8 docela často. „Matka jim vařila 

vdolky s povidly, které američtí vojáci neznali a byli jimi posedlí. Za to nám dávali čokoládu a 

burské máslo,“ vzpomíná na setkání s osvobozeneckým vojskem Miloslav Kreč ml., kterému 

v té době bylo 11 let.  

 

Svojkovice původně ležely v tzv. neutrální zóně (než byla demarkační linie posunuta 

k Borku) a na dvoře domku č.p. 8 se scházeli američtí a ruští vojáci. „Na dvoře jsme měli 

složeny velké klády, které byly připraveny na stavbu barikád. Američané i Rusové si u nás 

vzájemně předváděli zbraně a stříleli do těch klád. Měl jsem pak schovaný velký arzenál,“ 

vzpomíná Miloslav Kreč ml. a dodává, že si své úlovky schoval do zdi, která byla mezi 

pozemkem jeho otce a souseda Vaňka.  

 

Miloslav Kreč ml. také vzpomíná na to, jak američtí vojáci zastavili německé tanky, které 

projížděli Svojkovicemi od Prahy. „Projížděla tudy kolona německých tanků, Američané to 

zpozorovali, skočili do džípu, předjeli je a postavili se s tím džípem proti nim. Němci se jich 

báli a proto zastavili, mohli je ale s těmi tanky lehce převálcovat. Vidím to, jakoby to bylo 

dnes,“ vypráví Miloslav Kreč ml. 

 

Miloslav Kreč ml. se shoduje s ostatními pamětníky i s údaji v kronice a říká, že Rusové přišli 

do Svojkovic 10. května. Usídlili se na Kobzách a na louce u bývalého hřiště si postavili 

dřevěné bunkry. „Rusové měli koně a začali je se sedláky handlovat za voli (šlo jim 

pochopitelně o jídlo). Mnoho sedláků je s nimi vyměnilo, ale můj otec to odmítl,“ vzpomíná 

Miloslav Kreč ml. a dodává, že na jetel si Rudoarmějci chodili, kam se jim zachtělo – s tím, 

komu louka patří, si hlavu nelámali.  

 

Že bylo chování ruské armády poněkud svérázné potvrzují i další vzpomínky. „Vím 

z vyprávění svého otce, že jeden z ruských vojáků vzal matce kolo a zkoušel na něm jezdit. 

Vůbec mu to ale nešlo a kolo vzteky rozkopal,“ říká Jana Krečová, která se narodila pět let po 

válce.  
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Její bratr Miloslav dodává jinou příhodu. „Jeden z ruských vojáků, který u nás v domě 

pobýval, ukradl mému dědovi, Josefu Krečovi, hodinky. Ten si stěžoval u jeho nadřízeného a 

chtěl hodinky vrátit. Ruský důstojník to ale vyřešil po svém a vojína zastřelil,“ vypráví 

příhodu z konce války Miloslav Kreč ml.  

 

To, že se sovětští důstojníci nechovali ke svým vojákům vybíravě a že celkové chování ruské 

armády bylo přinejmenším zarážející, dosvědčuje i událost z nedalekých Hůrek. V jednom 

z domů zde žil muž, který si přivedl ze svého pobytu v Rusku (pravděpodobně se jednalo o 

ruského legionáře) ženu. Ta se ale zalíbila jednomu z ruských vojáků, který ji přemlouval, aby 

s ním odešla zpět do Ruska. Žena ho však odmítla a voják ze vzteku hodil do domu granát. Za 

to byl svými nadřízenými popraven.  

 

Revoluční gardy 

 

„Již dva dni před 5. květnem věděla valná část občanstva, že nastane brzy převrat. Čekalo se, 

až započnou v Rokycanech. Karel Zikmund navázal spojení s okresním revolučním národním 

výborem v Rokycanech,“ píše kronikář. V hostinci u Vaňků byl následně zvolen místní 

národní výbor, jehož předsedou (a velitelem hlídek) se stal Jan Brotánek, řídící učitel a 

poručík v záloze. Na činnosti výboru se dále podílel Karel Zikmund, František Knapp, 

Miloslav Ungr, Václav Ungr a Václav Soukup. Širší výbor měl 13 členů.  

 

Byly určeny 3 hlídky – u Mlázu u hřbitova, na Kobzách a v obci. Do hlídek se zapojili všichni 

občané od 16 do 60 let. „K dispozici měly hlídky 1 revolver a 1 brokovnici. V prvních dnech 

byli němečtí vojíni SS v Dobřívě, Holoubkově a něm. oddíl ve Volduchách, pročež hlídky měly 

6 členů a kromě toho byla pohotovost v hostinci u Vaňků,“ popisuje kronikář.  

 

Z vojínů v záloze byla utvořena Revoluční garda o 16 mužích. Přes obec, která leží na 

hlavním tahu mezi Prahou a Plzní, procházely transporty uprchlíků a ozbrojených německých 

vojáků (přicházely od Holoubkova a mířily k Borku). Hlídky trvaly až do 17. června.  

 

„V Mlázu u hřbitova podřezali si žíly 4 němečtí uprchlíci (3 ženy, 1 muž). Byli odvezeni do 

nemocnice. Jedno dítě (9 měs.) zemřelo uprchlíkům v Mlázu a bylo pochováno na okraji 

lesa,“ píše kronikář. 

 

„Když německá armáda od Prahy ustupovala, prchala před Rudou armádou, projížděla obcí 

směrem na Plzeň po 2 dni a pak směrem na Volduchy k Američanům. Němečtí vojáci 

odhazovali zbraně do příkopů. Mnohé pancéřové pěstě a granáty byly odjištěny. Musely být 

zneškodněny. Ostatní zbraně, jako pušky, automatické pistole, kulomety byly sebrány, 

uskladněny ve II. třídě obecné školy (v tělocvičně) a pak odvezeny do kasáren v Rokycanech,“ 

píše kronikář.  

 

Demarkační linie a datum příchodu Ruské armády 

 

Dodnes existují pamětníci, podle nichž přišli Ruští vojáci později než 9. května. „Dne 10. 

května přijeli do obce až na Kobzy v autech američtí vojáci, kteří byli nadšeně pozdravováni,“ 

vzpomíná kronikář. Toto datum potvrzuje i pamětník Miloslav Kreč ml.  

 

Původní demarkační linie totiž vedla asi o 4 kilometry dál na východ než ta, jak ji známe 

dnes. Může být datum uvedený v kronice a přítomnost amerických vojáků důkazem, že zde 
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v tento den ještě Rusové nebyli? Pravděpodobně ano. Otázkou pak zůstává, proč je na 

památníku demarkační linie mezi Borkem a Rokycany uváděno datum 9. května 1945. 

 

Možná ještě konkrétnější doklad o pozdějším příchodu Rudé armády dokládá kronikář na 

místě, kde popisuje její přivítání, které podle dodatečné poznámky v kronice proběhlo až 13. 

května! „Občanstvo bylo rozestaveno podél státní silnice a květinami a voláním slávy vítalo 

tankisty Rudé armády, kteří dojeli až k Rokycanům,“ píše kronikář.  

 

A pokračuje: „Z toho bylo patrno, že mezi Svojkovicemi a Rokycany bude demarkační čára. 

Tak se také stalo. Závory Rudé armády byly na Zavírce a Američanů u 3 křížů u Rokycan. 

Později byly závory Rudé armády posunuty na Kobzy, pak do Borku proti Jiráskovům, 

konečně proti domu Müllera (domek už patří do Rokycan),“ poznamenává kronikář.  

 

Odchod Rudé armády z obce je již méně sporný – poslední ruský voják ji opustil 10. listopadu 

1945.  

 

Otázka demarkační linie stojí za to, abychom se u ní na chvíli zastavili. Demarkační linie 

oddělovala zóny osvobozené dvěma spojeneckými armádami, americkou a sovětskou, a na 

určitou dobu zasáhla do života obyvatel oblastí, přes něž procházela. Představitelé 

protihitlerovské koalice se o rozdělení sfér vlivu v osvobozených oblastech Evropy 

dohadovali ještě v plném zápalu bojů druhé světové války. O konečné podobě hraniční linie 

mezi spojenci bylo rozhodnuto v roce 1945 na Jaltě.  

 

Podle původní dohody měla tato linie opisovat západní hranice první Československé 

republiky. Historický vývoj se však ubíral jiným směrem. Americká armáda, která přicházela 

od západu na východ, získala v postupu asi týdenní náskok na Rudé armádě, jež se 

pohybovala opačným směrem, a v předstihu dorazila k hranicím ČSR. Dohodou mezi 

americkým gen. Pattonem a jeho sovětským protějškem Antonovem bylo americkým vojskům 

umožněno překročit hranice ČSR a pokračovat dále na východ, ovšem jen do hraniční osy 

České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary.  

 

Americkým vojákům bylo z nejvyšších míst zakázáno přijít na pomoc květnovému pražskému 

povstání. Sověti se nechtěli o Prahu ze strategických důvodů dělit a Američané Rusy 

potřebovali v boji proti Japoncům v Pacifiku.  

 

Americká armáda byla v Plzni s nadšením přivítána 6. května 1945. Vojáci byli i přes 

politické dohody vysíláni dále do vnitrozemí, aby mapovali situaci německé armády. I v 

Rokycanech byla osvobozenecká vojska netrpělivě očekávána. Za den vstupu Američanů do 

Rokycan byl oficiálně označen 7. květen 1945 a za příchod Rudé armády k demarkační linii v 

Borku u Rokycan 9. květen 1945. S těmito daty se však neshodují vzpomínky pamětníků i 

dobové dokumenty, které tito lidé pečlivě uchovávají.  

 

Podle vzpomínek pana Šmída z Rokycan viděl on a jeho kamarád tři americké tanky v 

Rokycanech již v podvečer 6. května, kdy se k městu blížily po plzeňské silnici. Jeden z nich 

zůstal stát na začátku města a druhé dva se vydaly dál. Po chvíli se otočily a odjely.  

 

Památník rokycanské pamětnice zase nese zajímavé věnování ruského vojína Fedoroviče, 

který se jí do sešitu zvěčnil v den setkání americké a sovětské armády: „11. 5. 1945, 14.30. 

Rokycany. V den setkání amerických a sovětských vojsk.“  
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Je možné, že k setkání obou spojeneckých vojsk, resp. jejich průzkumných oddílů, mohlo 

dojít již o den dříve. Datum 9. května je však nepravděpodobné vzhledem k faktu, že tento 

den dorazila Rudá armáda teprve do Prahy.  

 

O posouvání demarkační linie jsme se již zmínili. Američané původně došli až za ni a před 

příchodem Rusů ji posunuli dále na východ, konkrétně ke křižovatce na východním konci 

obce Svojkovice (asi 4 km od nynější demarkační čáry). O tom, že se Američtí vojáci dostali 

až do Svojkovic svědčí podpis Amerického vojína, který byl ubytován u jedné rodiny v této 

obci: „The best wishes. 9. května 1945“ (jeho podpis je bohužel nečitelný - pozn. aut.). 

 

Jak vypadal hraniční režim na demarkační linii, která protínala Rokycanský okres a 

oddělovala jeho obce? Obě spojenecké armády zde vybudovaly závory, které byly střeženy 

jejich hlídkami. Pokud chtěl někdo „čáru“ překročit, musel mít patřičné povolení, jež bylo 

vydáváno okresními (či obecními) úřady. Pamětník pan Ing. Mayer si tuto propustku psanou 

azbukou uschoval. „Rusové kádrovali každého, kdo jel do jejich pásma. Američané ne,“ 

vzpomíná Mayer. 

 

Demarkační linie neměla jen oddělovat osvobozená území spojeneckých armád, ale sloužila i 

ke kontrole německých uprchlíků (příslušníků SS, Wermachtu, i „obyčejných“ lidí). Již od 

počátku květnového povstání v Praze, když si Němci uvědomili svoji porážku, prchali 

směrem k západním hranicím ČSR v dlouhých, nekonečných kolonách ve snaze dostat se do 

americké zóny. Běženci byli kontrolováni i na vlakových stanicích – v Holoubkově Rusy a v 

Rokycanech Američany, a byli z nich vybíráni vojáci a příslušníci SS.  

 

Na památku setkání vojsk na demarkační linii zde byl v roce 1999 odhalen památník a tabule 

s doplňujícím textem v ruském, českém a anglickém jazyce, která upozorňuje na 7. květen 

jako den osvobození Rokycan a na 9. květen jako den setkání obou osvobozeneckých armád.  

 

Již v roce 1992 zde byla ze soukromé iniciativy pamětníka Ing. Mayera umístěna tabule s 

textem, který původně nesla vzpomínková deska instalovaná těsně po skončení druhé světové 

války, jež byla násilně odstraněna v roce 1948.  

 

Deska pana Mayera byla v roce 1999 rovněž odstraněna (z iniciativy rokycanské radnice). 

Podle Ing. Mayera se umístění památníku neshoduje s původním průchodem demarkační 

linie, která podle něho byla asi o sto metrů dále. V roce 2005, při oslavách šedesátého výročí 

konce druhé světové války, se u demarkační linie setkali američtí i sovětští veteráni, aby si 

mohli podat ruce na místě, které jako první naznačovalo počátek studené války a rozdělilo oba 

spojenecké tábory, jež spojoval jediný cíl: zastavit šíření ničícího fašismu a Hitlera.  

 

Revoluční návraty i odchody 

 

Konec války byl spojen i s návratem dělníků nasazených v říši a vězňů z koncentračních 

táborů. Mnozí z nich procházeli Svojkovicemi, kde nocovali a jedli. Prošli tudy mnohé 

národnosti: Rusové, Slováci, Belgičané, Holanďané, Francouzi, Rumuni nebo Italové.  

 

Po odsunu Němců se někteří obyvatelé Svojkovic rozhodli zkusit štěstí ve vysídleném 

pohraničí a přijít tak snadno k majetku. Odešel například Karel Hnízdil, Václav Valenta, Josef 

Volfe, Rudolf Šrédl, Ladislav Liška, Karel Sedláček, Karel Hitman nebo František Herejk, 

který však majetek pravděpodobně prohospodařil, a proto se vrátil zpět.  

 



 19 

S koncem války bylo nutné zvolit i nové vedení obce. Předsedou národního výboru se stal Jan 

Zikmund. Dále ve výboru zasedli František Knapp, Josef Polka, Václav Pechoušek, Václav 

Belšán, Václav Ungr, Ferdinand Hošek, Jan Hošek, Václav Zdvořák, Jan Basl a Jan Hrdlička. 

V doplňovacích volbách byl zvolen Celestin Kreč a František Sedláček. Jan Zikmund na 

funkci předsedy rezignoval a nahradil ho Václav Pechoušek.  

 

Velkou událostí v obci byl 15. červen 1945, kdy tudy projížděl prezident Edvard Beneš. Podle 

záznamu v kronice se občané shromáždili u slavobrány u hřiště, aby prezidenta pozdravili.  

 

 

ROK 1948 A SMUTNÁ „PADESÁTÁ“ 

 

Nově nabytá svoboda neměla dlouhého trvání. Uzurpování moci ze strany komunistů začalo 

vlastně již v průběhu války a pokračovalo i po jejím skončení. Ve Svojkovicích, kde ještě 

před válkou měli komunisté velmi malou podporu, byl 28. května 1945 ustaven přípravný 

výbor KSČ.  

 

Ustavující schůze proběhla v hostinci Františka Hory. V červnu byl předsedou místní 

organizace KSČ zvolen Josef Zikmund a místopředsedou se stal Jan Hrdlička. Organizace v té 

době čítala na 33 členů.  

 

Sílící vliv komunistické strany ukázaly volby do Národního shromáždění v roce 1946.
8
 

Komunisté ve Svojkovicích zvítězili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„V únorových dnech, kdy náš lid veden KSČ, ubránil vymoženosti národně demokratické 

revoluce roku 1945 proti reakci, utvořily se v naší obci akční výbory Národní fronty, které se 

staly strážci národní jednoty, představiteli politické vůle lidu,“ píše kronikář k nešťastným 

událostem roku 1948, kdy v naší zemi započalo jednačtyřicetileté upírání základních lidských 

práv a svobod.  

 

Volby do Národního shromáždění se konaly 30. května 1948. Z 216 voličů jich 206 hlasovalo 

pro Národní frontu, ostatní odevzdali prázdné lístky.  

 

Nastala doba upevňování moci komunistické strany, kdy byli lidé zavíráni za své názory, na 

denním pořádku byly vykonstruované politické procesy, zemědělcům byla zabírána půda a 

dobytek.  

 

Rok 1950 začíná kronikář takto: „V obci je politická strana, a to Komunistická strana 

Československa. Jejím předsedou v tomto roce byl zvolen Jaroslav Bláha (…). Výbor strany 

                                                 
8
 V tomto roce s v obci narodilo celkem 11 dětí. Během války ženy většinou děti neměly.  

Rok 1946 – Volby do Národního shromáždění 

 

- Komunistická strana: 114 hlasů 

- Sociální demokracie: 78 hlasů 

- Národní socialisté: 24 hlasů 

- Lidová strana: 6 hlasů 

- (2 hlasy byly prázdné) 

 

 

-  
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nevěnoval přílišnou pozornost k založení JZD v obci. Členové výboru, František Hora a Jan 

Brotánek, navštívili zemědělce v obci, aby je získali za členy do přípravného výboru JZD. Za 

člena přistoupil Jan Zikmund a František Hora. Pro malý počet přípravný výbor JZD ustaven 

nebyl. Ani jednotný svaz českých zemědělců se nepodařilo v obci znovu obnoviti pro 

nepochopení ze strany zemědělců.“ 

 

Možná pro přílišné pochopení situace, chtělo by se poznamenat. Komu by se chtělo vzdávat 

se dobrovolně půdy, na které hospodařili předchozí generace? Kdo by se zbavoval svého 

dobytka, který mu pomáhal v obživě a přirostl mu k srdci?  

 

Agitace a politická převýchova však pokračovaly – většinu převýchovných „kurzů“ vedli 

Brotánek a Hošek, kteří prošli jednotýdenním stranickým školením. 

 

V květnu 1950 byla provedena reorganizace MNV. Předsedou se stal František Zikmund. 

Dále se zapojil Václav Pechoušek, Vlastimil Aubrecht, Václav Zikmund. Finančním 

referentem a pokladníkem se stal Celestin Kreč. Členy výboru se stali dále Karel Zikmund, 

Jaroslav Bláha, Jindřich Pelc, Karel Kreč, Jan Brada, Zdeňka Baslová, Jitka Polková, Václav 

Šroubek, Václav Kumbera.  

 

Nejen zemědělci, ale i živnostníci pomalu přicházeli o svůj majetek. V lednu 1950 odhlásil 

řezník Šlepr svoji činnost údajně z důvodu nemoci a malého výdělku. V březnu téhož roku 

svoji živnost odhlásil pekař Knapp.  

 

Děti se ale rodily i v této nepříznivé době. Kronikář zaznamenal přírůstky v roce 1950 i 

jmenovitě. Narodili se Michal Riško, Vladimír Moudrý, Karel Pešek, František Hyttman, 

Miloslav Hegner a Jana Krečová. 

 

Založení JZD 

 

Rolníci se do JZD opravdu nehrnuli a nebylo dosaženo ani společných žní a výmlat. „Přestože 

místní i přítomní okresní funkcionáři osobně šli pozvat místní střední rolníky: Vaňka Fr., 

Kreče K., Soukupa V., Ungra Lad., Černého Aloise, Kreče Mil., dostavil se pouze Ladislav 

Ungr. (Mnozí zemědělci již spali, neboť byla pokročilá doba, kdy funkcionáři obcházeli 

zemědělce),“ vysvětluje pro jistotu kronikář v roce 1951.  

 

Moc a nátlak jsou silné metody a zemědělci se založení JZD neubránili a jak zaznamenal 

kronikář, stalo se tak po důkladném přesvědčování ze strany KSČ a MNV. Zemědělci byli 6. 

října 1952 svoláni do hostince J. Hory. Přihlášky do JZD si podali Václav Ungr, Karel Kreč, 

František Vaněk, Václav Soukup, Alois Ungr, Karel Šterner. Do týdne podalo přihlášky 20 

zemědělců. Přípravný výbor JZD mohl být konečně ustaven. Předsedou se stal Karel Kreč a 

místopředsedou Josef Fišer.  

 

Ustavující schůze JZD se konala v roce 1957. Předsedou byl zvolen Karel Kreč, 

místopředsedou a agronomem František Vaněk, účetním Miloslav Kreč,
9
 pokladníkem 

František Knapp, skladníkem Václav Ungr, skupinářem Josef Fišer. Další byli zvoleni do 

nejrůznějších komisí. JZD mělo celkem 30 členů.  

 

                                                 
9
 Jak poznamenává jeho syn Miloslav, „Aby měl od nich pokoj.“ 
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Miloslav Kreč vstup do JZD odmítal, podobně jako ostatní zemědělci. Nátlak komunistů se 

ovšem stupňoval. Jednoho dne dostal varování od Jaroslava Hejska, že pokud do JZD 

nevstoupí, plánují ho soudruzi násilně vystěhovat k polským hranicím. Představu, byť jen o 

části onoho nátlaku, si můžeme udělat z některých dochovaných pramenů:   

 

Výměrem MNV Svojkovice ze dne 1. 10. 1952 bylo manželům Miloslavu a Emílii Krečovým 

nařízeno s okamžitou platností řádně hospodařit také na půdě, kterou předtím 

obhospodařovali Karel Hrdlička (Svojkovice č.p. 59), Marie Ungrová (č.p. 35) a Ludmila 

Francová (č.p. 20). Celková výměra této půdy byla 1 ha 68 arů. Tyto pozemky pak manželé 

Krečovi byli nuceni po řadu let řádně obhospodařovat, což se jim zřejmě, k nevůli některých 

spoluobčanů, přeci jen dařilo. Snad proto byly Miloslavu Krečovi dne 2. 5. 1956 radou MNV 

Svojkovice na šest let přikázány do užívání ještě pozemky Aloisie a Anežky Černých (č.p. 13) 

o celkové rozloze 1,74 ha, a to s odůvodněním, že uvedený vlastník „nemůže ze závažných 

důvodů obdělati část svých pozemků tak, jak to stanoví § 2 vl. nař. čís. 50/55 Sb.“ Proti 

uvedenému příkazu se již Miloslav Kreč odvolal k zemědělskému odboru rady ONV 

v Rokycanech a v odvolání mimo jiné poznamenal: „pozemky (Miloslava Kreče, pozn. autor) 

ve výměře 6,96 a dům čp. 8 jsem převzal po svém otci z povinnosti, třebaže jsem nebyl 

výkonným zemědělcem, byl jsem zaměstnán ve stavebnictví a jsem dosud. Rovněž moje 

manželka nepracovala v zemědělství, neboť se vyučila obchodní příručí. Na dosavadní 

zemědělské půdě pracuje většinou moje manželka s mojí výpomocí po zaměstnání, protože 

jsem stálým zaměstnancem Českosl. stát. silnic Rokycany. Aby byly splněny všechny státní 

dodávky, snažíme se s manželkou všemožně nedbaje na to zda je den či noc, neděle neb 

svátek, abychom usilovnou prací veškeré státní dodávky vždy včas a správně byly splněny a 

také každý rok řádně plněny byly. Dosavadní stav mojí manželky je takový, že trpí vnitřním 

onemocněním a k těžké práci nezpůsobilá o čemž může předložiti lékařské vysvědčení, rovněž 

můj zdravotní stav ve stáří 53 roků je již takový že nemohu již vykonávat těžké zemědělské 

práce o takovéto výměře půdy s přidělením MNV. Mimo toho máme malé děcko ve stáří 5 

roků.“ Z dalších dochovaných písemností však vyplývá, že toto odvolání nebylo úspěšné. 

Není pochyb o tom, že tíha celého hospodářství a vedení domácnosti padla v 50. letech na 

Emílii Krečovou, která příčinou toho velmi vážně onemocněla.  

 

Po její smrti, k níž došlo dne 7. 4. 1957, bylo Miloslavu Krečovi nově přikázáno obdělávat 

také pozemky vlastníků z č.p. 13. I proti tomuto příkazu se tedy odvolal a do odůvodnění 

svého dopisu již poněkud důrazněji uvedl: „veškeré podmínky s péčí řádného hospodáře se 

změnily tím, že moje manželka zemřela. Poznamenávám, že u mne nastaly mnohem horší 

důvody a to tím, že obdělávám vlastní půdy cca 7 ha na kteroužto práci jsem pouze sám a dále 

pečuji o sedmiletou dcerku, která potřebuje další péči. (…) Sděluji, že pozemky přidělené mne 

podle § 5 vl. nař. 50/55 Sb. nemohu a nebudu nadále obdělávati a to ze stávající situace a 

žádám radu MNV o prověření tak závažných důvodů s přihlédnutím ke stránce lidskosti.“ Na 

to se mu dostalo následující odpovědi od rady MNV Svojkovice ze dne 19. 4. 1957: „Do 

schůze rady místního národního výboru byli pozváni zemědělci, o kterých byl předpoklad, že 

by Vám mohli ve Vašem neštěstí pomoci. Přesvědčování trvalo přes dvě hodiny, avšak ani 

jeden z nich dobrovolně nic nevezme. Z těchto důvodů rada MNV ve Svojkovicích nemůže 

vyhověti Vaší žádosti a je nucena trvat na tom, abyste i dále tyto pozemky obdělával s péčí 

řádného hospodáře. Přesvědčíte-li sám některého zemědělce, aby pozemky převzal a budou-li 

u něho předpoklady správného obdělání a plnění dodávkových povinností oznamte nám to, 

abychom mohli jednat dále.“  

 

K nastalému vytížení Miloslava Kreče přibylo dne 3. 6. 1957 ještě jeho pracovní zařazení do 

funkce stavbyvedoucího u Československých státních silnic Plzeň, n.p., a to zpětně 
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s účinností od 1. 4. 1957. Donucen životními okolnostmi a stupňujícím se tlakem 

komunistických kolektivizátorů Miloslav Kreč ještě téhož roku vstoupil do nově zakládaného 

JZD ve Svojkovicích, které vzniklo dnem 1. 7. 1957, a na jeho ustavující schůzi přijal funkci 

účetního. Dne 14. 8. 1957 si pak od rady MNV Svojkovice vysloužil “potvrzení“, že „při 

vstupu do nově založeného JZD v obci bude (Miloslav Kreč, pozn. autor) ponechán ve svém 

dosavadním zaměstnání u ČSS n.p. Plzeň. Zemědělské práce jako družstevník bude vykonávat 

po svém stálém zaměstnání.“ 

 

Pro úplnost je nutné se zastavit ještě u samotného konstituování JZD ve Svojkovicích. Díky 

dochovanému zápisu z ustavující schůze, jež se konala ve Svojkovicích dne 1. 7. 1957 za 

účasti funkcionářů z ONV Rokycany, soudruhů Plešmída a Němečka, víme, jak tato schůze 

vlastně proběhla.  

 

V jejím úvodu vystoupil s. Plešmíd, který „poukázal na růst družstev v našem okrese a na 

vítězný postup družstevní myšlenky. Upozornil družstevníky na potíže, které mohou vzniknout 

a bude třeba společnou prací odstraňovat. Zároveň poukázal na pomoc, které se dostane 

družstevníkům od činovníků ONV. Na ukončení svého projevu přál družstevníkům hodně 

úspěchů na nové nastoupené cestě a předal slovo s. Němečkovi, který se ujal slova ke 

druhému bodu; tj. výklad vzorových stanov a hospodaření JZD.“  

 

Na ustavující schůzi byl na předsedu družstva Miloslavem Krečem navržen Karel Kreč, který 

byl „jednohlasně schválen“. Dalšími členy představenstva byli „schváleni“: skladníkem V. 

Ungr, pokladníkem F. Knap a skupinářem Z. Fišer. Účetním byl jmenován Miloslav Kreč. Do 

revizní komise byli navržení F. Sedláček, V. Soukup a M. Zikmundová. Předsedou komise 

byl zvolen F. Sedláček. Dle zápisu „dodatečně podali přihlášky F. Knapp, Zikmundová Mar., 

L. Francová, A. Herejková. Všemi přítomnými odhlasováno přijetí a HTÚ půdy.“ Na závěr „s. 

Rada z KNV několika slovy (nerozluštěno, pozn. autor) práci pracovníků při přesvědčovací 

akci a nakonec přál družstevníkům mnoho zdaru a úspěchů v nové práci.“ Jak zapsal tajemník 

družstva Soukup, schůze byla ukončena soudruhem Plešmídem v 11 hodin. 

 

Na 2. září 1957 mnozí ze zemědělců nezapomněli, v tento den jim byl hromadně sebrán 

dobytek, který byl odveden ke „společnému hospodaření“. Ze stávající stodoly na pozemku 

Miloslava Kreče plánovali soudruzi vybudovat kravín. „Otci tehdy někdo poradil, aby řekl, že 

v místě plánovaného kravína převládají západní větry a hrozilo by tak, že veškerý zápach 

z kravína by směřoval do vesnice,“ vzpomíná dcera Jana Krečová. Kravín se tedy na tomto 

místě nepostavil. 

 

Miloslav Kreč v tento pochmurný rok 1957 řešil osobní neštěstí, když mu po dlouhé nemoci 

zemřela žena Emílie, která mu zde zanechala sedmiletou dceru Janu. Syn Miloslav končil 

v této době službu u PTP (Pomocné technické prapory) a na doporučení svého otce se do 

rodné vsi již nevrátil. Dodnes žije se svou ženou v Hradci Králové, s níž má dva dospělé syny. 

O smrti matky, kterou ještě 31. března navštívil v plzeňské nemocnici (v té době byl převelen 

na Šumavu), mu řekl jeho kamarád. „Bylo to asi 8. dubna, vzbudil mě v noci jeden kamarád 

z Volduch, který mi řekl, že mi otec vzkazuje, že matka zemřela,“ vzpomíná.  

 

Jana Krečová vyrůstala sama se svým otcem a stále žije ve Svojkovicích v domě č.p. 8, který 

byl v roce 1999 prohlášen kulturní památkou. Domek, v němž žilo několik generací jejích 

předků, si postupně opravuje s přispěním státních dotací. Vychovala syna a dceru. 

S nelehkým životním osudem se dokázala obdivuhodně poprat.  
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA – dobové dokumenty 

 

 
 

  
 

Průkaz totožnosti z období druhé světové války s povolením k přechodu demarkační linie (nahoře vnitřní 

strana průkazu s osobními údaji, dole zadní strana průkazu s povolením v češtině, angličtině a ruštině). 
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Křestní a rodný list Josefa Kreče narozeného 1. prosince 1868. 
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Domovský list Josefa Kreče z roku 1942. 
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Osvědčení o Československém státním občanství z roku 1945. 
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Oddací list Emilie a Miloslava Krečových. 
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Přihláška o převod do regulovaného služebního poměru a vlastně stručný životopis Miloslava Kreče. 
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Žádost o započítání praxe Miloslava Kreče. 
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Pozvánka k účasti ve volební komisi… 

 

 
 

…a odpověď na ni. 

 
 

 

 

 

 



 31 

 
 

Záznam o odvodu dobytka z roku 1957, kdy bylo ve Svojkovicích založeno JZD. 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA – fotografie rodiny Krečů 

 

 
 

Josef Kreč (1868 – 1951), rolník a starosta obce Svojkovice. 
 

 

 
 

Miloslav Kreč (1903 – 1992), rolník a cestmistr, syn Josefa Kreče. 
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Emílie Krečová, roz. Kuglerová a Miloslav Kreč, svatební fotografie z 29. června 1933. 

 

 

 
 

Svatební fotografie Amálie Moravcové, roz. Krečové (nar. v roce 1908), sestry Miloslava Kreče. Miloslav 

Kreč měl 4 sestry – nejstarší Marii, Amálii, Blaženu a Věru. Měl i bratra, který však zemřel ještě jako 

malé dítě. 
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Svatební fotografie nejmladší sestry Miloslava Kreče, Věry Jedličkové, roz. Krečové (nar. pravděpodobně 

mezi roky 1911-1912), která podle vyprávění pamětníků nebyla příliš dobré povahy. 

 

 

 
 

Stavba silnice, druhý zleva Miloslav Kreč (pravděpodobně konec dvacátých nebo počátek třicátých let 

dvacátého století). 
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Pohled od východu na obytné stavení někdejší venkovské usedlosti č.p. 8 ve Svojkovicích (stav v říjnu 

2010). Objekt byl zapsán Ministerstvem kultury ČR do Ústředního seznamu kulturních památek ČR dne 

20. 12. 1999 pod rejstříkovým číslem 20205/4-5172. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Na další straně je zobrazené schéma genealogického vývodu z předků v přímé otcovské linii rodu Krečů 

(autorem rodokmenu je historik a genealog Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.). 
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POUŽITÉ ZDROJE 

 

 SOkA Rokycany, kronika obce Svojkovice z let 1930-1968 

 Soukromý archiv paní Jany Krečové 

 Český úřad zeměměřický a katastrální, stabilní katastr obce Svojkovice z roku 1839 

 Genealogický diagram pana Vladimíra Březiny 


