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S historií Třebelovic a okolí 
seznámil turisty tamní historik 
Karel Kabelka. 
� Antonín Zvěřina

S třebíčskými turisty jsme letos 
vystoupali na Klučovskou horu, a byl 
to opravdový zážitek. Prima zpestření 
prvního dne v roce, zkouška, co tělo 
vydrží, a dobrá parta. Tak není jedi-
ný důvod, proč s turisty nevyrazit na 
nějaký další pochod. Tentokráte se 
necháváme zlanařit k návštěvě jižní 
části okresu, konkrétně do Třebelovic 
a Mladoňovic a jejich okolí. 

Samozřejmě se tam nevydáváme pěš-
ky, jako na Klučovskou horu, to by se 
asi vycházka protáhla na několik dní, i 
při zdatnosti turistů, kterým se chce-
me přiblížit. 

Autobusem tedy míříme do Třebe-
lovic, míjíme Výčapy, Štěpánovice, 
projíždíme Jaroměřice nad Rokytnou, 
Moravské Budějovice, pak už nás čeká 
zpoza okna autobusu prohlídka Jacko-
va, Dědic, Rácovic, a už jsme na návsi 
v Třebelovicích. 

Protahujeme si těla a vítáme se 
s naším průvodcem Karlem Kalhot-
kou. Ztepilý senior třímá v ruce hůl a 
v hlavě má encyklopedii historie loka-
lity. „Je to chodící naučný slovník,“ pou-
čuje nás organizátor pochodu Miloš 
Jílek.  

Na návsi nás zaujme kaplička. „Ta 
pochází z 18. století, a to je bohužel vše, 
co o ní víme,“ přiznává Kalhotka. Při 
opravě oltáře se ale místní dozvěděli, 
že ten byl nově vysvěcen v roce 1903. 
Kaplička je zasvěcená sv. Floriánovi. 

Unikátní památník
Přesunujeme se k poměrně unikát-

nímu památníku obětem z první a 
druhé světové války. „I když tady sna-
ha byla, během první republiky se nikdy 
nepodařilo pomník postavit,“ říká Kal-
hotka. V roce 1935 obec oslovila nově 
vystudovaného sochaře Jaroslava Šle-
zingra z Jemnice, aby studii památníku 
připravil. Ten se původně vyučil tesa-
řem, ale pak studoval sochařinu. Má 
na Vysočině několik významných děl, 
a jedno z nich se nachází i na třebelo-
vické návsi.        

„Návrh se nepodařilo uskutečnit 
z důvodu nedostatku peněz, a pak přišla 
druhá světová válka,“ poukazuje Kal-
hotka. Potřebné peníze se podařilo 

shromáždit až v roce 1948, kdy o rok 
později došlo k jeho usazení a vysvě-
cení.

„To už byl Šlezinger dva dny ve vyšetřo-
vací vazbě, ze které se nevrátil, následně 
byl vězněn v uranových dolech, a zemřel 
v roce 1955 na následky věznění,“ připo-
míná smutný osud sochaře Kalhotka. 

Doplňuje, že pobyt v koncentračním 
táboře zažil i za druhé světové války. 
„Pro poznání bližších podrobností z jeho 
života doporučuji knížku Zaváté šlépěje,“ 
nabádá Kalhotka.

Další zastávku absolvujeme na tře-
belovickém nádraží, které si zahrálo ve 
filmu Stůj, nebo se netrefím. Průvodce 
nás informuje, že do Třebelovic první 
oficiální vlak přijel 8. listopadu 1896. 
Stavbu trati mezi Moravskými Budějo-
vicemi a Jemnicí realizovala vídeňská 
firma za čtrnáct měsíců. Pracovali na 
ní převážně italští dělníci.  

Popravčí místo
Další zastávka, kóta 492 metrů nad 

mořem. Zdá se, že nezajímavé místo. 
Ale ouha, už názvy U katovy luže, či Za 
šibenicí naznačují, že lokalita má svoji 
historii. Jednalo se v dávné minulosti o 
popravčí místo budkovského panství.

Kabelka připomněl, že popravčí mís-
ta tohoto typu byla zrušena za vlády 
Karla VI., otce Marie Terezie. „Datum 
poslední popravy na tomto místě se niko-
mu nepodařilo stanovit. Pravděpodobně 
se uskutečnila někdy v rozmezí let 1745 
až 1750,“ vysvětluje Kabelka. 

Jednalo se o dívku Mařenku z Mla-
doňovic, která v 16 letech odešla do 
služby do Budkova, kde otěhotněla. 
Doma potajmu porodila, a dítě, které 
mělo být údajně mrtvé, rodina pocho-
vala na zahradě. 

„Za necelé dva měsíce byla zatčena a 
byla převezena k výslechu do Budkova, 
a pak předána soudu v Jemnici. Ona vše 
přiznala, tvrdila, že dítě bylo mrtvé, a 
s pohřbíváním že jí nikdo nepomáhal,“ 
vypráví Kabelka. 

Byla převezená na místo, kde stojí-
me, a kde se konala veřejná poprava 
stětím hlavy mečem. Kabelka vypráví i 
o popravě další mladé ženy i o tom, jak 
se našly jejich hroby. Není to nic pro 
slabší povahy, a tak raději pokračujme  
v cestě na nějaké příjemnější historic-
ké místo.  

Dostáváme se k hájovně Na Vráži, 
spadající pod Třebelovice, což byl dří-
ve robotní dvůr. Kabelka připomí-

ná tvrdost roboty, kterou nelibě nesli 
obyvatelé Třebelovic a často se proti 
vrchnosti bouřili. 

Ženská rebelie
„V Třebelovicích se také uskutečni-

la pověstná ženská rebelie. To je rarita v 
celé Evropě,“ dozvídáme se. Muži se do 
vzpoury vůbec nezapojili. „Vrchnost si s 
něčím takovým nevěděla rady, a obrátila 
se na hejtmanství do Znojma,“ vypráví 
Kabelka. Ani tam si s nastalou situa-
cí nevěděli rady a předali záležitost do 
Brna, odkud přijela delegace, ale ani ta 
neuspěla. 

„Celá záležitost se dostala až k císařské-
mu dvoru do Vídně, kde také nevěděli, co 
s tím. A to rakouský zákonný řád byl nej-
dokonalejší v Evropě! Nikdo nevěděl, jak 
postupovat proti vzpouře, kterou vedou 
ženy,“ usmívá se Kabelka.  

Nehledě k tomu, že v té době ženy 
byly buď těhotné, a nebo kojily, a ty se 
nesměly ani vyslýchat. Až když Vídeň 
povolila vojenskou asistenci, podaři-
lo se tuto rebelii bez následků ukončit. 
„Nakonec to odnesli dva vybraní třebelo-
vičtí muži, jeden z nich byl vdovec, takže 
s tím vlastně neměl vůbec nic společného,“ 
směje se Kabelka.    

Proč Na Vráži? Jedná se o kultovní 
slovanské pohanské místo o stejném 
názvu, kde podle pověstí i straší. Přes 
nejvyšší bod turistického pochodu, 
kde Miloš všechny občerstvuje ze své-
ho zbrojního pasu maličkou kořaličkou 
na povzbuzení, se dostáváme do místa,  
kde obdivujeme dřevěné sochy na bře-

zích rybníků; zejména mořská panna s 
bujnými vnadami vyvolává pozornost.

Další zastávka - osada Tři koroptve. 
Čtyři stavení patří pod Mladoňovice. 
„Přesné datum vzniku se neví, ale prame-
ny uvádějí, že když Jan Lucemburský táhl 
na hrad Sádek, že se mu v těchto místech 
podařilo na jedno natáhnutí kuše zastřelit 
tři bílé koroptve,“ naznačuje Kabelka.  

Konec roboty
Přecházíme k rozložité lípě mezi Mla-

doňovicemi a Lhoticemi. „Odtud nastu-
povali lidé z Mladoňovic a dalších obcí na 
robotu. Traduje se o ní, že ji v září roku 
1848, na oslavu konečného zrušení robo-
ty, zasadil jeden obyvatel ze Tří Koropt-
ví,“ poukazuje Kabelka. 

Obec Mladoňovice nejvíce prosla-
vila osobnost Petra z Mladoňovic, 
který doprovázel Jana Husa do Kost-
nice. Proto má na návsi památník, 
bohužel muzeum nám svoje dveře 
neotevřelo. Obdivujeme ještě sochu 
svatého Floriána a vracíme se zpátky 
do Třebelovic. 

Musíme počkat na autobus, který 
nás odveze zpátky do Třebíče. Čas 
trávíme v příjemném venkovním 
prostředí hospody U Valů. To už s 
námi tráví čas i paní Kabelková, a je-
jí muž přidává jednu neuvěřitelnou 
historku za druhou, nyní už ne z his-
torie, ale ze svého života. V duchu si 
říkáme: Nejen chodící encyklope-
die, ale takový třebelovický Menšík! A 
pro upřesnění: z obsáhlého vyprávění 
jsme vybrali pouze střípky.

S turisty jsme navštívili jih okresu

V POPŘEDÍ Miloš Jílek, hlavní organizátor výletu. Foto: Antonín Zvěřina 
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