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Když se řekne Žďársko a zeměděl-
ství, laika asi jako první napadnou 
brambory.  Ale je to tak? Odpoví-
dá Václav Špaček, tajemník žďárské 
územní organizace Zemědělského 
svazu ČR.

Čemu se v naší oblasti Žďárska 
nejvíce daří, že se to vyplatí pěs-
tovat? 

Současně je stabilně ekonomic-
ky nejvýnosnější technickou plodi-
nou řepka olejka. Plochy brambor  
nám každým rokem klesají z důvo-
du erozního ohrožení, a také ekono-
miky hospodaření. Při současném 
zatížení dojným skotem a potřebou 
zajistit kvalitní krmivovou  základnu 
se rozšiřují plochy víceletých pícnin 
a kukuřice. 

Jen pro představu, co se na Žďár-
sku historicky pěstovalo asi před 
sto lety? 

Po I. světové válce to asi z obilovin  
byl oves , žito, ječmen, a z okopanin 
brambory, řepa. Také zde byly velké 
plochy lnu.

Aktuálním tématem ochranářů 
přírody i měst v posledních letech 

je eroze půdy v důsledku nevhod-
ného systému pěstování či výbě-
ru zemědělských plodin. Jakou 
pozornost tomuto závažnému 
tématu věnují sami zemědělci? 

Bez dodržování všech zásad správ-
ného hospodaření nelze dnes hos-
podařit. Proto již kolem roku 
2000 došlo k zatravnění některých 
svažitých a problematických pozem-
ků. A na druhou stranu, pokud přijde 

přívalový déšť (tzn. 30 – 50 mm/1 
m2 během  40 – 60 minut), tak žád-
né opatření škodě nezabrání.

Jak je v naší oblasti Žďárska 
zastoupena živočišná výroba?

Nejspíš závisí i na produkci krm-
ných produktů. Laici si všímají i čas-
tějších stád pasoucího se skotu. 

Jedná se hlavně o stáda masného 
skotu, kde hlavním produktem byl 
v počátku chovu plemenný materiál 
na rozšíření chovu – jalovička, ane-
bo býček do odchovu. Dnes již část 
této produkce končí v kulinářské 
úpravě špičkových restaurací, nebo 
se dá zakoupit na sváteční oběd. 
Těchto chovatelů je asi 200 a cho-
vají základní masná plemena, jako je  
limousin, charolais, hereford, Blon-
de d‘Aquitaine a další.

Jaká je užitkovost českých doj-
nic? 

Co se týká užitkovosti dojnic, tak 
v Evropě jsme na čtvrtém místě, a ve 
světě údajně na sedmém místě.

A jak se všude píše, že nám krávy 
dojí mléko s nízkým obsahem složek 
(bílkovina a tuk), tak je to úplně 
naopak. Složky nám každý rok jdou 

Václav Špaček

Vede řepka, plochy brambor ubývají

Přijměte pozvání do barokního... 
(Dokončení ze str. 14)

Žili tu lidé, kteří se už nedokázali o 
sebe postarat a byla jim úředně přizná-
na chudoba. 

Platidla v době baroka 
Oběživem byl tolar, krejcar a nomi-

nály krejcaru. Běžně se počítal morav-
ský zlatý, což ale nebyla mince, ale 
početní jednotka. Rovnala se 60 – 80 
krejcarům. 

„V baroku se také ještě často počítalo 
na groše, tedy 7 krejcarů se rovnalo 3 gro-
šům. Groš byla stará prošlá měna z roku 
1300. Nad tím vším byl zlatý dukát, rov-
nající se 60 tolarům. Kdo jej měl, mohl 
celý rok hodovat,“ říká Lopaur. 

Kráva v té době stála 6 až 10 zlatých, 
měřice žita (60 l) jeden zlatý, střevíce 
kolem jednoho zlatého, slepice 6 krej-
carů, kopa vajec 10 krejcarů, nebo lib-
ra hovězího masa (0,56 kg) 5 krejcarů. 

Úředníci museli umět latinu 
Na žďárském panství byly čtyři farní 

školy nejnižšího typu, s celkovou kapa-
citou 50 až 70 žáků, ale poddaných 
tu žilo na 10 tisíc, takže vzdělávání se 
týkalo spíš měšťanské vrstvy. Povin-
nou školní docházku na českém území 
zavedla až Marie Terezie roku 1775.  

V klášteře byly chlapecký seminář a 
gymnázium. Kdo chtěl být vzdělaný, 
musel umět latinu, a později i němči-
nu. 

„Byly však případy, kdy se i chudí 
chlapci mohli dostat k vyššímu vzdělání, 
aniž by se přitom stali duchovními,“ říká 
Stanislav Mikule. Pán měl totiž právo, 
aby každé dítě poddaného šlo k němu 
na tři roky do služby. „Když si všiml 
chlapcova nadání, mohl jej poslat na stu-
die. Páni potřebovali mít vzdělané úřed-
níky,“ dodává historik.

Postavení ženy... 
Barokní právo nepojímalo ženu jako 

spoluvlastnici nemovitosti. Vlastní-
kem byl vždy muž, ale po jeho smr-
ti mohla žena řídit hospodářství či 
nemovitost. Převzala tzv. správu, ale 
vlastníky byli všichni sirotci, a ženě 
náležela třetina. Po dosažení dospělos-
ti přebíral majetek jeden z nich. „Až po 
vydání občanského zákoníku na konci 
18. století začala být žena automaticky 
brána jako spoluvlastnice nemovitosti,“ 
upřesňuje Miloslav Lopaur.

První náznak sčítání lidu 
V Čechách byl roku 1651 vypraco-

ván soupis lidí podle víry. „Na žďár-
ském panství byl pořízen seznam v roce 
1664, ale nevíme, zda byl podle rodin, 
nebo již dle jednotlivců,“ konstatuje 
Lopaur. První podoba sčítání lidu se 
prý objevila za tureckých válek, kolem 
roku 1680. Tehdy bylo cílem vypraco-
vat podklady pro daň z hlavy. 

Žďárské popraviště
Za menší prohřešky soud uděloval 

fi nanční tresty, nebo nucené práce. 
Trest popravy oběšením nebo stětím 
udělil např. za loupežnou vraždu, či za 
vraždu neviňátka. „To byl obzvlášť těžký 
zločin,“ říká Miloslav Lopaur. Dříve 
prý bývaly takové ženy zaživa zahrabá-
ny do země a srdce jim bylo probode-
no kůlem. V době baroka je již čekala 
poprava humánnějším způsobem - 
stětím. 

Žďárské popraviště stávalo v mís-
tě dnešního obchodního centra na 
Brněnské. „A kolem ní, například tam, 
kde je kruhový objezd před Enpekou, 
bylo místo, kam ras zakopával mrtvé psy, 
ale i oběšence, kteří si nezasloužili pohřbít 
do svěcené půdy,“ informuje Mikule. 

Odsouzenci na nucené práce
Odsouzenec mohl výjimečně dostat 

hrdelní revers. To když zaplatil soudu 
tučnou pokutu, a zaručila se za něho 
vrchnost. Ta po všech těch katastro-
fách a hladomorech, kdy bylo málo 
poddaných, nechtěla přijít o dalšího 
hospodáře.  

Město Žďár ani klášter v době baroka 
neměly trvalé vězení, a když se člověk 
dopustil závažného přečinu, např. že 
praktikoval tajné evangelictví, převez-
li jej do pevnosti na Špilberku, vyslali 
na nucené práce do Uher, nebo si trest 
odpracovával přímo v regionu, aby 
svým příkladem také odstrašoval okolí 
před pácháním podobných nepravostí.

„Tak např. skončil žhář Michal, který 
roku 1737 zapálil klášter. Tento člověk 
byl poslán na stavbu pevností do Uher, 
aby svoji vinu odpracoval na stavbě pev-
nosti,“ říká Mikule.

Hrdelní právo bylo Žďáru odebráno 
za osvícenských reforem Marie Tere-
zie, kdy přešlo pod vyšší jednotky - 
kraje. Městu zůstalo jen soudnictví ve 
věcech občansko právních a nižších 
trestů. 

Chrám postavili za tři roky
Nejznámější památkou vrcholné-

ho baroka ve Žďáře je kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře od sta-
vitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. 
Byl postaven za neuvěřitelné tři roky. 

Dle městských historiků se na stavbě 
podíleli poddaní kláštera v rámci robo-
ty, tedy své nevolnické povinnosti. 

„V českých zemích nešlo o klasické 
nevolnictví, nebylo tak „tuhé“, jako např. 
v Rusku. U nás se proto občas používá 
termín české poddanství, či dědičné pod-
danství, případně člověčenství,“ uzavírá 
naši exkurzi v čase historik Stanislav 
Mikule. 

Marcelu Lorencovou, ředitelku 
p. o. Kultura Žďár n. S.

Některým občanům není zcela 
jasné, co to vlastně je Bejby kino, o 
které se nově rozšířila nabídka kina 
Vysočina...  

Naším záměrem bylo alespoň jed-
nou za měsíc umožnit maminkám 
na mateřské dovolené, které nemají 
možnost hlídání, aby mohly vyrazit 
do kina a vzít děti sebou. K tomu-
to účelu je nastaven vysílací čas přes 
den a  promítací režim. 

Na rozdíl od klasické projekce 
probíhá promítání Bejby kina pou-
ze s částečným zatměním sálu a 
sníženým zvukem. Na vaše děti tedy 
vidíte, můžete s nimi komuniko-
vat, chodit volně po sále, na toaletu, 
děti si mohou v kině hrát se svými 
hračkami, můžete je i kojit,  uspávat, 
popovídat si s kamarádkou u kávy. 

Tato forma představení se v řa-
dě měst stala velmi oblíbenou, a my 
pevně věříme, že si své příznivce zís-
ká i u nás. 

Nejbližší Bejby kino promítá ve 
středu 18. 10. od 15.30 hodin, kdy 
poběží dobrodružný romantický fi lm 
Hora mezi námi (více na str. 22). 

 -lko-

Marcela 
Lorencová

nahoru (tzn. desetiny procenta).

Co chov ovcí a koz na Žďársku?  
Jejich produkty jsou stále žádaněj-
ší. 

Chovatelů ovcí a koz máme asi 
50, a produkce se u ovcí ze začátku 
chovu soustředila na rozmnožení 
plemenného materiálu, a dnes jsou 
hlavním produktem maso a vlna. 
Chovatelé koz se zaměřili na pro-
dukci mléka a mléčných výrobků a 
částečně i masnou produkci.

Jak je na tom Žďársko s chovem 
drůbeže?  

Ekonomický tlak nám posled-
ní chovatele drůbeže v Košíkově a 
Jabloňově zlikvidoval asi před 10 
lety. Pouze na některých rybnících 
dochází k dokrmu kachen a hus pro 
jatečné účely. 

Začíná podzim. Co již bylo na 
Žďársku sklizeno, a co ještě na 
svoji sklizeň čeká na polích? Lze 
odhadnout, jaká bude letošní skli-
zeň s ohledem na klima?

 Co se týká obilovin a řepky,  tak 
sklizeň již skončila počátkem měsí-
ce září. Výnosy byly v důsledku 
zasažení suchem (od Velkého Mezi-
říčí po Bíteš) nižší, než v loňském 
roce. Pokračovala sklizeň máku, a v 
současné době probíhá sklizeň siláž-
ní kukuřice.   -lko-

Jedna otázka pro


