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Antonín Hampl

Ve stínu věhlasných moravských historiků – 
Berthold Weigel, učitel ze Želechovic

Představovat na tomto místě velikány 
moravského dějepisectví Ladislava Hosáka, 
Františka Hrubého, Jindřicha Šebánka či 
redaktora a regionálního badatele Norberta 
Černého, by bylo pomyslným nošením dří-
ví do lesa, neboť jejich odborné působení je 
v jejich dílech viditelné až do dnešních dnů. 
Středoškolský profesor Berthold Weigel, 
který se s těmito autoritami nejen znal, ale 
taktéž s nimi spolupracoval, podnikal cesty 
do hlubin moravské historie s takovou peč-
livostí a svědomitostí, že jimi nemohl být 
přehlédnut. Jeho zapálení pro průzkum do-
kumentů uložených v moravských archivech 
bylo obdivuhodné, ba dokonce převyšující 
potřeby středoškolského učitele. Jeho práce 
se však, na rozdíl od děl výše jmenovaných 
renomovaných historiků, mezi veřejnost 
v  literárním podání dostala doslova jen 
v několika odstavcích, o to významněji ten-
to nedostatek převýšilo jeho dílo výchovně 
vzdělávací.

Narodil se 6. října 1905 v Želechovicích na česko-sudetském pomezí jako 
nejmladší ze čtyř dětí rolníka Jana Weigela1 a Magdaleny Riedigerové, kteří hos-
podařili na starobylém želechovickém statku č. 8, jenž byl po druhé světové válce 
prohlášen za nemovitou kulturní památku. Usedlost je totiž jednou z nejhod-
notnějších památek lidové architektury v oblasti Hané a jedním z posledních 
intaktně dochovaných velkých statků z režného zdiva z druhé poloviny 19. století. 
Použité stavební prvky napovídají, že se jednalo o bohatý hanácký statek. 

Povinnou školní docházku nastoupil v roce 1911 na Obecné škole v Želecho-
vicích, kterou navštěvovali všichni jeho starší sourozenci – Jan, Anděla a Alfons. 
Mezi jeho první učitele patřili Karel Lýsek2 a Robert Zbořil. Na oba kantory 
B. Weigel často vzpomínal. Obzvláště pevné pouto jej spojovalo se správcem 
školy R. Zbořilem, neboť ještě po jedenadvaceti letech od ukončení obecné školy 

Berthold Weigel, 1939.
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v Želechovicích (v říjnu 1937) poslal svému učiteli oznámení o své svatbě, na něž 
R. Zbořil náležitě odpověděl s gratulacemi a blahopřáním. 

Na šťastná a bezstarostná dětská léta padl stín událostí Velké války. V roce, 
v němž zemřel panovník František Josef I. a válka zasáhla do všech rodin v Že-
lechovicích zejména obrovskou mírou nejistoty, stáli Weigelovi rodiče před roz-
hodnutím, zda se jim v době, kdy válka nebere konce, podaří jejich syna udržet 
na gymnaziálních studiích v Litovli. Nakonec Bertholdovi rodiče, s ohledem 
na dosavadní výborný prospěch a doporučení učitele Roberta Zbořila, svému 
nejmladšímu synovi studium na českém gymnáziu v Litovli umožnili. Na toto 
zemské reálné gymnázium docházel v letech 1916–1924, a jelikož mezi Želecho-
vicemi a Litovlí žádné železniční ani jiné spojení nebylo, bydlel během svých stu-
dijních let u Jana Zapletala, Jungmannova ul. 139; Františky Lakomé, Uničovská 
22, později Masarykova 223; Marie Blümelové, Havlíčkova 84. Weigel se nedostá-
val domů ani každou neděli, kdy se nevyučovalo, proto se o to více nedočkavěji 
těšil na svátky a prázdniny, které mu přinášely častější a delší shledání s rodiči, 
sourozenci a kamarády. Během války byli z jeho rodiny do rakousko-uherské 
armády odvedeni oba jeho bratři, Jan Weigel v roce 1916 (krp. k. k. Res. f. hb. 
Btt 4/201 in Slap, Küstnland) a Alfons Weigel, který narukoval 6. února 1918 
do kasáren dělostřelců v Olomouci. 

Bertholdova otce armáda povolala do služby v jeho sedmačtyřiceti letech, 
a tak hospodářství na č. 8 ve válečných letech postupně přicházelo o práceschop-
né muže a možnosti udržet Bertholda na studiích se ztenčovaly. Jeho otec však 
na frontách války dlouho nepobyl, neboť se potýkal se zdravotními problémy, 
jež léčil ve vojenské nemocnici ve Šternberku. Zde absolvoval lékařské prohlídky 
a vyšetření, která nakonec vedla k jeho propuštění z vojenské služby, což gruntu 
na č. 8 v Želechovicích prospělo. Proto mohl i Berthold na studiích zůstat. 

Po ukončení války si do svého Vilímkova kalendáře studentstva českého, 
moravského a slezského na školní rok 1918–1919 zaznamenal výbuch nadšení 
a radosti z rozpadu starého mocnářství: „Dne 29. října rozlehla se našim ústavem 
radostná zvěst, že se stal náš drahý národ samostatným.“ Tak mladý student 
třetího ročníku projevoval své vlastenectví. I když se jeho bratři Jan a Alfons 
z bojišť Velké války vrátili, nedožili se Bertholdovy maturity na litovelském gym-
náziu. Jejich smrt způsobená špatně léčenými válečnými zraněními a nemocemi 
zastihla jejich rodinu nejprve 23. srpna 1920, kdy umírá dvacetiletý syn Alfons, 
a 23. listopadu 1923, kdy umírá bratr Jan.

Po absolvování Zemského reálného gymnázia Litovel v roce 1924 s vyzname-
náním, již Berthold Weigel věděl, že bude ve studiu pokračovat na vysoké škole. 
Směřoval ke studiu přírodních věd na Masarykově univerzitě v Brně, proto si 
zvolil její přírodovědeckou fakultu. Během prvního semestru, kdy se nadaný 
vesnický synek zabydloval v akademickém prostředí největšího moravského 
města, cítil, že jej studium přírodních věd zcela nenaplňuje, a tak jako zvída-
vý posluchač hledal jinou dráhu, kterou by se na brněnské alma mater vydal. 
Nakonec zakotvil na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, neboť 
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jeho nezávazné návštěvy na několika přednáškách z historie středověku řádné-
ho profesora československých dějin dr. Rudolfa Urbánka,3 jej nadchly natolik, 
že v posledních dnech roku 1925 ukončil studium na přírodovědecké fakultě 
a od letního semestru akademického roku 1924/25 se stal posluchačem fakulty 
fi lozofi cké. Zvolil si studium historie a zeměpisu pro vyučování na středních 
školách III. stupně (gymnázia, učitelské ústavy, střední odborné školy). 

Na studiích poznal řadu významných osobností: Ladislava Hosáka, Jaro-
slava Dřímala, Rudolfa Urbánka, Julia Glücklicha a jiné. Inspirující setkávání 
se odehrávalo na přednáškách Františka Hrubého, neboť v roce, kdy Weigel 
na Masarykovu univerzitu v Brně nastoupil, se zde Hrubý habilitoval pro obor 
československých dějin a na fi lozofi cké fakultě působil jako docent všeobecných 
dějin západoevropského středověku. V roce, v němž byl Fr. Hrubý jmenován 
profesorem československých dějin na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, zde úspěšně ukončil svá studia i jeho žák a přítel Berthold Weigel, a to 
v rozmezí tří dnů, když 21. května 1931 získal vysvědčení učitelské způsobilosti 
pro vyučování dějepisu a zeměpisu na středních školách třetího stupně s českým 
vyučovacím jazykem. Jejich cesty se však ukončením Weigelova studia nerozešly, 
neboť oba pánové si zůstali blízcí i nadále. Jak bude představeno níže, nespojoval 
je pouze jejich rodný kraj – Weigelovo a Hrubého rodiště se nacházelo v sou-
sedních vesnicích horní Hané. Ve Weigelově rodinném archivu leží poděkování 
Fr. Hrubého z 11. září 1937 ke gratulacím k jeho 50. narozeninám a blahopřání 
k sňatku z 18. října 1937. O jeho vztahu k dalším historikům poté svědčí blaho-
přání od doc. PhDr. Jaroslava Dřímala a PhDr. Ladislava Hosáka. 

Závěrečná vysokoškolská práce Bertholda Weigela Urbář panství Úsovského, 
sepsaný kolem roku 1600 (příspěvek k agrárním dějinám moravským na konci 
XVI. století), jež čítala 327 stran strojopisu, byla zpracována natolik obsáhle, 
podrobně a kvalitně, že mu bylo navrženo, aby ji po úpravách předložil jako 
práci disertační. Ačkoliv měl v úmyslu ve studiu pokračovat, převýšila jeho zá-
měr potřeba fi nančně se osamostatnit, neboť světem zmítala Velká hospodářská 
krize a jeho rodiče již dva roky žili v Želechovicích na výměnku. Chtěl je tak 
oprostit od nákladů na své studium, a co možná nejdříve získat učitelské mís-
to s pravidelným příjmem, teprve poté chtěl v doktorském studiu pokračovat. 
Hospodářské poměry však jeho plány zhatily, krize neustupovala a přinášela 
vysokou nezaměstnanost. Na středních školách nová či volná pracovní místa 
prakticky nebyla a s rozvojem českého vysokého školství v Brně bohatě přibý-
valo absolventů – budoucích učitelů. To se samozřejmě podepisovalo i na jejich 
pracovních příležitostech. 

Šestadvacetiletý mladík nemohl v Brně zůstat bez příjmu, proto od 1. září 
1931 nastoupil do svého prvního učitelského služebního poměru mimo Brno, 
kde bydlel, a to jako výpomocný učitel na dívčí měšťanské škole v Blansku – 
na škole II. stupně. Pracovní poměr s ním byl uzavřen jen na deset měsíců s tím, 
že na další školní rok musel opětovně písemně o stejné místo žádat. Jelikož měš-
ťanská škola byla nižšího stupně, než pro kterou Weigel učitelskou způsobilost 
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získal, musel vykonat další zkoušku učitelské způsobilosti pro školy měšťanské, 
což se mu 25. listopadu 1932 podařilo, a tak se od 1. ledna 1933 stal na této dívčí 
škole zatímním literním učitelem. V Blansku strávil čtyři roky, neboť volných 
učitelských míst se stále nedostávalo, což dosvědčují i veřejné seznamy aprobo-
vaných kandidátů profesury, které každý rok aktualizoval a vydával školský úřad 
ve svém věstníku. Zvláštní otisk pátého čísla Věstníku ministerstva školství a ná-
rodní osvěty z roku 1932 ukazuje, že čekatelů na učitelské místo stejné aprobace, 
kterou získal Berthold Weigel, bylo několik desítek – k 1. květnu 1932 před ním 
čekalo na své umístění 70 absolventů stejné aprobace. 

Nezbylo mu tedy nic jiného, než na blanenském ústavu dále působit – 
od 19. prosince 1934 do 31. března 1935 již jako defi nitivní literní učitel. Kaž-
dodenní cestování z Brna do Blanska osobním vlakem a práce s korespondencí 
týkající se obstarávání učitelského místa, rozesílaná po celé Moravě, Weigelovi 
z časových důvodů znemožnila, aby pokračoval na své disertační práci. K jejímu 
dopracování se již nevrátil.

Badatelna Zemského archivu v Brně byla od jeho působiště vzdálená třicet 
kilometrů, a navíc vedení školy Weigelovi nejenže neumožnilo uspořádat rozvrh 
hodin podle jeho studijních potřeb, ale ani nikterak jinak mu nevyhovělo: „Po-
kud by snad pan výpomocný učitel neráčil stíhat dobu svého vyučování ve ško-
le, ta se rychle pohlédne po jiném suplentovi.“ Ani žádost zaslaná Městskému 
školnímu výboru v Brně o přidělení učitelského místa v Brně z důvodu možnosti 
studijních návštěv brněnského archivu, nebyla vyřízena kladně. „Pracuji již delší 
dobu na disertační práci historické. Prameny a literatura potřebná k této prá-
ci se nachází v zemském archivu v Brně a jsou nevypůjčitelné, tj. slouží mu 
ke studiu jen v místnostech zemského archivu. Zájem jeho práce tudíž vyžaduje, 
aby mu bylo umožněno docházeti do zemského archivu. Nedostal-li by místa 
v Brně, byla by mu prakticky práce v zemském archivu – po vyučovacích hodi-
nách – znemožněna, poněvadž úřední hodiny v zemském archivu jsou pouze 
od 8 do 16. Podepsaný by velmi rád práci, které už věnoval mnoho píle a námahy, 
dokončil. Vědecká práce nebude překážeti řádnému vykonávání jeho učitelského 
úřadu…“ Odpovědi se Weigel od brněnského školního výboru dočkal až za devět 
měsíců: „Městský výbor školní v Brně vrací Vám doklady Vaší žádosti o místo 
učitele v Brně se sdělením, že nyní takových míst není. Vyskytnou-li se nějaká 
místa později, bylo by nutné podati novou žádost služební cestou z posledního 
působiště.“ Stejně rozřešil školní výbor i další Weigelovy žádosti. Vyslyšení se 
dočkal až dubnu 1935, neboť od prvního dne tohoto měsíce až do 31. října 1935 
mohl působit na 1. dívčí měšťanské škole v Brně-Králově Poli. Od 1. listopadu 
1935 byl přijat do státní školské služby jako aspirant profesury na II. státním 
reálném gymnáziu v Brně-Husovicích, kde setrval 18 let. Zde přečkal všechny 
události spojené s druhou světovou válkou a komunistickým převratem. Ze 17. až 
20. výroční zprávy tohoto gymnázia plyne, že Weigel zde vyučoval od 4. listopadu 
1935 dějepis, zeměpis a český jazyk, od školního roku 1936/7 dějepis a zeměpis. 
Od 1. listopadu 1938 zde byl ustanoven defi nitivním státním profesorem pro 
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výuku dějepisu a zeměpisu – to již bylo v době, kdy Německo započalo s realizací 
Mnichovské dohody. Vyhánění Čechů a Židů z pohraničí nabíralo na intenzitě.

V tomto roce, tak tragickém pro Československo, Weigel dokončil spolupráci 
s dr. Hosákem na jeho monumentálním díle Historický místopis země Morav-
skoslezské. Hosák v úvodu tohoto díla vyzdvihuje s poděkováním kolegy, kteří 
se podíleli na pročítání a opravách jeho místopisu – znalce místní historie.4 Ne-
mohl zde opomenut vyslovení díků ani svému milému příteli prof. Bertholdu 
Weigelovi, „…který s nevšední obětavostí mne podepřel svojí pomocí a spolu-
prací při vydávání místopisného rejstříku. Místopisný rejstřík jest do jisté míry 
prací samostatnou a zároveň nepostradatelnou pomůckou pro místopisce, neboť 
uvádí i dávno zapomenuté varianty místopisných názvů a lokalizací zaniklých 
osad.“ Rejstřík k historickému místopisu zpracoval dílem autor, dílem B. Weigel, 
a to ke stranám 85–265 a 463–730. Nejedná se jen o prostý stránkový ukazatel, 
nýbrž nadto souborně uvádí staré místní moravskoslezské, české, německé a la-
tinské názvy měst, vesnic a osad a zaniklá místa i s jejich lokalizací, proto jej lze 
považovat za významné doplnění díla pro badatele a neodborné čtenáře, i přes 
to, že dr. František Matějek, moravský archivář, editor a historik, žák Františ-
ka Hrubého nalezl ve Weigelově rejstříku nepatrné nedostatky u obcí Bzenec, 
Dol. Kounice, Lechovice a jiných. Mezi doplňky a opravami, jež jsou v závěru 
místopisu, pozorný čtenář opět narazí na Weigelovo jméno, u opravy týkající se 
právě jeho rodných Želechovic. Poznamenává, že Hosákovy nálezy, které přiřadil 
k vesnici pod roky 1252 a 1283 se týkají Želechovic nad Dřevnicí. 

Tato spolupráce s dr. Hosákem však nebyla ojedinělá, neboť oba historici se 
před vydáním zmíněného místopisu zabývali i dějinami Litovle a jejího tehdej-
šího okresu. Z roku 1937 pochází spis Politický okres Litovelský, o jehož vznik se 
zasloužili společně s Norbertem Černým.5 Do druhé části této publikace připravil 
Berthold Weigel krátký vhled do dějin města Litovle, věnuje se zde litovelským 
dějinám od doby nejstarší až do roku 1848; Černý popsal dějiny města od Jara ná-
rodů do novověku. V části věnované založení města Weigel připisuje jeho první 
název osadě se jménem „Luthowl“, což je označení vyskytující se ve falešné listině 
krále Václava I. hlásící se do roku 1249 (potvrzením daru vsi Hejčína a vymezení 
jeho hranic), která vznikla mezi léty 1267–1275. Jelikož o tom falzu podal zprávu 
již František Palacký ve svých Dějinách národu českého v Čechách a na Mora-
vě, převzal Weigel pravděpodobně název Luthowl z pera Viktora Pinkavy, jenž 
tento název použil již v roce 1903 ve Vlastivědě Moravské, a na něhož se Wei-
gel odvolává v seznamu použité literatury. K dějinám Litovle sice nepřistupuje 
jako jeho předchůdci, podle nichž byla Litovel rybářskou osadou (což současník 
prof. D. Papajík v monografi i Litovel – velké dějiny města zamítá), ale uvážlivěji 
a s jistou mírou opatrnosti jen předesílá, že slovanské obyvatelstvo osady Luthowl 
se živilo lovem ryb a zemědělstvím. 

Československé pohraničí bylo německými jednotkami obsazeno velmi rych-
le, dokonce i Weigelovu rodnou ves Želechovice zabrala Německá říše. Jak píše 
želechovický kronikář, 9. října 1938 dorazilo do vsi německé vojsko a prohlásilo 
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ji za zabranou a dále: „Východy z vesnice byly ihned zabarikádovány a všude pro-
cházely německé stráže. I když se němečtí vojáci chovali vůči občanstvu obstojně, 
neboť to měli nařízeno svými veliteli, přesto však vnesli veliký neklid v řady 
našich pokojných občanů. Zanedlouho po příchodu vojska přijeli do Želechovic 
příslušníci německé fi nanční stráže, kteří převzali hlídku demarkační čáry, takže 
vojsko mohlo býti odsud staženo zpět.“ Želechovičtí rolníci a tehdejší starosta 
Antonín Maitner se však nemohli ztotožnit s tím, že jejich ryze česká vesnice 
připadla k Sudetům, proto podnikali kroky vedoucí k posunutí demarkační linie 
až za vesnici – tedy tak, aby probíhala mezi Želechovicemi a Uničovem. Jelikož 
Želechovice považovali za osadu s ryze slovanskými prvky, přisuzovali její přesun 
do německých enkláv za chybné stanovení nových hranic říšskými úředníky. 
Jejich intervence směřovaly jednak k příslušným úřadům, jednak k místním ro-
dákům – brněnským profesorům T. Čepovi a B. Weigelovi. S jejich pomocí se 
nakonec podařilo rozhodnutí o záboru Želechovic zvrátit a 24. listopadu 1938 
byla vesnice společně se Střelicemi a Červenkou navrácena zpět Československu. 
Argumentace před německými úřady byla podložena historickým podklady – 
dokumenty a mapami, které Čep a Weigel v Brně připravili. Z nich totiž jedno-
značně vyplynulo, že Želechovice leží sice na hranici území obydlených českým 
a německým obyvatelstvem, avšak vždy s negermánským osídlením. Po navrá-
cení vesnice k Československu dosáhlo veselí zdejšího lidu značných rozměrů, 
stejně jako v Července a Střelicích. Ve střelickém vesnickém muzeu jsou dokon-
ce v jedné z jeho expozic do dnešních dní vystavovány dokumenty, které tuto 
událost připomínají. Zastupitelstvo obce Želechovice si Weigelových činů vážilo 
natolik, že jej 7. prosince 1938 jmenovalo za zásluhy o obec čestným občanem.

O rok později Němci zavřeli české vysoké školy. S takovým počínáním oku-
pantů Weigel samozřejmě nesouhlasil, což před svými studenty nikterak neskrý-
val a odvážně s nimi o činech hitlerovského Německa směřujících proti českému 
národu hovořil. Po roce 1988 rodina B. Weigela obdržela dopis od jeho studenta 
Václava Zedníčka (třídy VIII.A, školní rok 1942/3) s obsahem, jenž naznačo-
val, že Weigel německé aktivity neschvaloval: „Pan profesor Weigel si nás zcela 
získal svým protiněmeckým postojem za protektorátu. Jak by bylo bývalo pro 
něho snadné s jeho německy znějícím jménem dělat přítele Říše. Ale nikdy se 
k tomu nepropůjčil. Právě naopak, vždy okatě a s hrdostí prohlašoval, že je český 
profesor. Při představování ve třídě nám řekl, že sice má německé jméno, ale že 
s Němci nemá nic společného. Jsem z českých rodičů, vždy jsem byl a zůstanu 
příslušníkem českého národa. Hodiny předmětu vlastivěda, který nás vyučoval, 
byly za protektorátu často navštěvovány německými nebo proněmeckými škol-
ními inspektory nebo německými pohlaváry, kteří kontrolovali, zda jsou dějiny 
správně vykládány. Tehdy musel Váš pan otec přednášet německy. Ač německy 
dobře uměl, bylo na něm vidět, jak se mu to protiví. Jeho výklad se zřejmě 
nadřízeným nezdál dost proněmecký, a proto byl pan otec poslán na doškolení 
do Berlína, a to několikrát během války – bez účinku. Tam, vždy po společném 
obědě, musel každý z účastníků povstat, poděkovat a říci: Ich bin satt. Váš tatínek 
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to prý jako jeden z mála nikdy neudělal. V poslední hodině předmětu vlastivědy 
před maturitou v květnu 1943 se v naší třídě loučil slovy: „Jistě jste poznali, že to, 
co jsem byl nucen vám v tomto předmětu vykládat, nebyly žádné dějiny našeho 
národa. V tom směru jsem vás vědomostmi nevybavil a je to tak dobře. Věřím 
však, že jsem vás spíš vychovával, a že si jako dobří Češi najdete v životě místo, 
čas i prameny, abyste si zjistili, jaké jsou skutečné dějiny našeho národa a co 
jsme v Evropě znamenali. Jinak jsem mezi vás chodil zbytečně.“ To si dovolil říct 
veřejně před třídou v době, kdy z našeho gymnázia gestapo už odvedlo profesory 
Ryšánka, Třískalu a Jandáska, kdy heydrichiáda ještě zdaleka neutichla. Byli jsme 
na něho hrdí, a byli jsme hrdi i na sebe, že se mezi námi nenašel někdo, kdo by 
našeho milovaného pana profesora zradil. Proto jsme si ho tolik vážili, a proto 
jsme ho měli tak rádi. Pro jeho moudrost, pro jeho osobní statečnost, lidskost, 
pro jeho neúplatnost ve věci cti a pravdy. Byl to náš pan profesor Weigel. Nikdy 
na něho nemůžeme zapomenout.“

Obdobných vzpomínek na B. Weigela od jeho studentů z válečných let ob-
držela profesorova rodina po jeho smrti více. Jednalo se o vzpomínky nikoliv 
jedné třídy nebo skupiny žáků, nýbrž z různých období a tříd husovického gym-
názia. V rodinném archivu leží dopisy od absolventů Svatopluka Zavřela (VIII.B, 
1939/40, lékaře v Praze), Jana Dvořáčka (VIII.B, 1943/44, profesora a ředitele 
Střední průmyslové školy zeměměřičské a geografi cké v Praze), Eleny Polové 
a Rostislava Levíčka, doktora práv (oba z VIII.B, 1943/44) a z konce čtyřicátých 
let od doc. RNDr. Huberta Fadruse, CSc. (IV.B, 1949/50, vysokoškolského učitele 
chemie). 

V měsíci, v němž sovětské vítězství u Stalingradu defi nitivně zlomilo mýtus 
o neporazitelnosti německé armády a stalo se symbolem obratu jejího vývoje, 
v únoru 1943, zemřel po nedlouhé nemoci historik Moravy František Hrubý. Tím 
osiřelo jeho největší dílo o dějinách severní Moravy, které po vypuknutí války 
učinil středem své vědecké práce, neboť jeho prostřednictvím chtěl své badatelské 
schopnosti vložit do služeb obrany českých zájmů. Hrubý chtěl svou publikaci 
Severní Morava v dějinách vydat hned po válce, aby české a slovanské vítězství, 
v něž vždy skálopevně věřil, oslavil vědeckou pravdou o pohybech národností 
na severomoravském pohraničí. Přestože Hrubého dílo zůstalo nedokončeno, 
nezůstalo zapomenuto, neboť tečku za jeho prací posmrtně dokončil s podporo-
vatelem Adolfem Kubisem univerzitní profesor Jindřich Šebánek. Když prohlédl 
a urovnal písemný materiál, který mu byl odevzdán rodinou zemřelého autora, 
naskytl se mu obraz ukazující, že první až šestá kapitola Hrubého díla Severní 
Morava v dějinách byla ve stavu, který umožňoval je bez úprav připravit k tisku 
a vydat. Pokud šlo o další části, považoval Jindřich Šebánek za vhodné poradit se 
s prof. B. Weigelem, zda bude schopen dokončit nejen druhou, třetí a čtvrtou část 
sedmé kapitoly, ale i zlomek kapitoly věnované minulosti panství rabštejnského, 
pocházející zřejmě takřka z posledních dnů autorova života. Šebánek chtěl tyto 
části uspořádat tak, aby co možná největší díl z Hrubého pozůstalosti mohl být 
vydán. Weigel se tak ochotně chopil práce na kapitole pojednávající o osídlování 
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kraje od Sovince přes Uničov k Úsovu. Byl s Hrubým spojen nejen krajem, z ně-
hož pocházeli, nýbrž i názorem na pradávné osídlení moravských hvozdů slo-
vanským obyvatelstvem. Weigel urovnal veškerý konceptní i výpiskový materiál 
k této části práce a také přepsal některé odstavce z příslušných poněkud zběžných 
konceptů tak, aby mohly být opsány na stroji, čímž Šebánkovi přispěl k tomu, že 
mohl Severní Moravu v dějinách obohatit i o témata, jež nakonec tvořila pětinu 
celé knihy: Šumvald u Uničova; Čisté Slémě, jeho páni, předkové Žerotínů; páni 
z Miličína a jejich panství Šumvaldské; národnostní poměry v 16. stol. v Horní 
Sukolomi, Plinkoutě, Břevenci, Mirotínku, Moravské Libině a Rudě; kolonizace 
severního okraje olomoucké roviny; počátky Uničova, kolonizace okolí města; 
bouře za sporů mezi Matyášem a Vladislavem; národnostní poměry v 16. stol 
až do doby bělohorské; Uničov za válek husitských a v době poděbradské – zde 
byly vyloženy osudy města Uničova do 17. stol. včetně sousedních vsí – Žele-
chovic, Renot, Dětřichova, Střelic, Brníčka, Újezda a zniklé vsi Řítova. Obsah 
čtvrté podkapitoly Weigela přímo vybízel k její přípravě k publikování, neboť se 
v ní vrátil k počátkům osidlovací akce na území, jež byla předmětem Weigelovy 
nepublikované monografi e na raně středověké historické téma: Urbář panství 
Úsovského, sepsaný kolem r. 1600 – příspěvek k agrárním dějinám moravským 
na konci XVI. století, kterou zpracoval před rokem 1931. Weigel svými studijními 
poznatky z tohoto území přispěl k obsahu rozpracované práce historika Moravy 
Františka Hrubého – k posledním slovům celé věty jeho životního díla.6 

Hrubého Severní Morava vyšla v roce 1947 a jednalo se o první české vědecké 
dílo, jak J. Šebánek předeslal, které odpovídalo na osidlovací otázku, jak a kdy 
k tomu došlo, že podstatná část území severní Moravy propadla germanizaci. 
Hrubý za starou osídlenou severní Moravu až do 13. stol. považoval krajinu 
k severu ohraničenou valem hor, táhnoucím se podkovovitě od Olomouce přes 
Šternberk, za Uničov a přes dnešní Úsov k řece Moravě tam, kam se k olomoucké 
nížině přimyká křídlo Českomoravské vysočiny z druhé strany řeky. Kotlinu 
na sever od Olomouce, v podstatě malou, považoval za osídlenou severní Mo-
ravu až do konce 12. stol. Vše ostatní řadil mezi rozsáhlé pralesy, v nichž sice 
pozoroval také lidský život, ale kde obyvatelstvo ještě nežilo trvale a ve větších 
vesnicích; jen v příznivých ročních dobách přicházelo, aby vytěžilo tamních 
darů přírody, a vracelo se zase ke svým trvalým sídlištím v kraji v době zimní, 
jak o tom ve svých dějinách pojednává. Prezentuje též důležité zjištění: „Když 
pozorně pročítáme nejstarší seznamy našich vesnic v tomto severomoravském 
prostranství, ve všech těch názvech nenajdeme ani jedno místní označení, jež 
by bylo cizí našemu českému jazyku a jež by bylo lze snad prohlásit za německé, 
a nikoli za slovanské.“ To Hrubý považoval za zřejmý důkaz toho, že od počátku 
historických dob zde bylo až do konce 12. stol. usedlé jen obyvatelstvo české!

Po válce se B. Weigel k atmosféře let 1939–1945 vyjádřil následovně: „I když 
jsem se politického života před rokem 1945 přímo neúčastnil, cítil jsem se vždy 
člověkem pokrokovým, byl jsem vždy smýšlení protifašistického a neskrýval jsem 
to ani v době německé okupace. Od roku 1935 jsem byl členem pokrokového 
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profesorského sboru na gymnáziu v Brně-Husovicích. S tímto ústavem jsem 
přežil krušnou dobu německé okupace a v těchto smutných letech jsem se sna-
žil s ostatními členy profesorského sboru převést ústav co nejlépe a nejčestněji, 
s mládeží mravně a politicky nenarušenou, do doby svobody. Práce ve škole 
s tímto zaměřením byla tenkrát těžká a nebezpečná. Ústav utrpěl velké ztráty: 
tři členové profesorského sboru byli Němci zatčeni a umučeni nebo poprave-
ni. Za těchto poměrů byla služba na škole zpříjemněna jen vzornou přátelskou 
spoluprací a jednotou profesorského sboru. V tomto sboru nebylo žádných ide-
ologických rozporů a ti ze sboru, kteří už před válkou se hlásili k politické levici, 
byli ve sboru šetrně ukrýváni. Jsem stále naplněn pocitem radosti a hrdosti, že 
jsem byl členem tohoto kolektivu. Sbor také pomáhal, kde bylo zapotřebí. Když 
Němci zatkli a později popravili člena sboru komunistu prof. Rostislava Tříska-
lu a manželka zatčeného s dceruškou zůstala bez fi nančních prostředků, dával 
jsem s jinými členy sboru každý měsíc až do konce války podle svých možností 
určitou fi nanční částku k podpoře postižené. Po osvobození v květnu 1945 byl 
jsem sborem zvolen do tříčlenného kolegia spravujícího prozatímně ústav a v té 
funkci jsem pomáhal chod školy po válce obnovit.“

Mezi zmíněné členy sboru, kteří válku nepřežili, patřili tito Weigelovi kole-
gové: hejčínský rodák PhDr. JUDr. Maxmilián Ryšánek, zatčen za činnost v od-
bojové skupině brněnských vysokoškolských pedagogů, člen brněnské Obrany 
národa, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, za druhého stanného práva zde 
byl popraven 11. června 1942; v Osvětimi v roce 1942 zahynul profesor Ladi-
slav Jandásek, zapojen v odbojové skupině Obrany národa; komunista Rostislav 
Třískala, učitel chemie a fyziky, člen ilegálního moravského zemského vedení 
KSČ v Brně, zatčen na základě prozrazení, po věznění v Kounicových kolejích 
převezen do Vratislavi, zde odsouzen k trestu smrti a popraven. 

Po osvobození Československa došlo k odsunu Němců, načež se celá plejáda 
českých historiků začala zabývat prastarým osídlením Sudet, nebo oprašovat své 
předválečné názory, neboť k tomu patřičně dozrála doba. Převažující většina ba-
datelů se prezentovala jako zástupci teorie tzv. velkého kolonizačního hnutí, jež 
od počátku 12. století přivádělo ze západní Evropy zástupy vystěhovalců, zejména 
Němců, do východnějších krajin – Čech a Moravy. Předesílali, že ve 13. století se 
kolonizace v našich krajinách rozlila plnou silou, v tom spatřovali germanizaci 
českého území – dědictví Přemysla Otakara I., které se díky druhé světové válce 
a nacionalismu proměnilo v jizvu, jež se dosyta napila české i německé krve. 
K této teorii se klonil i středoškolský profesor B. Weigel, neboť sympatizoval 
s názory, že Němci v českých zemích byli jen hosty, kolonizátory, či emigranty, 
že Čechy a Morava nejsou jejich pradávnou domovinou, že severní Morava není 
jejich odvěkou zemí, anebo německým životním prostorem, jak Němci říkávali. 

Weigel byl v tomto smýšlení ovlivněn Masarykem, kterého ctil a uznával, 
svým učitelem Fr. Hrubým, jehož dílo s dr. Šebánkem dokončoval a svým spolu-
pracovníkem dr. Hosákem. Do jaké míry jej v názoru na velké kolonizační hnutí 
ovlivnilo vystupňované sociální napětí rodící se již od dob vzniku samostatného 
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Československa, které u mnohých zapříčinilo černobílé vidění světa, nelze ur-
čit. Víme jen, že T. G. Masaryk ve svém Poselství Národnímu shromáždění 22. 
prosince 1918 kontroverzně zhodnotil státoprávní postavení Němců, že Hosák 
po válce ve svých Nových československých dějinách7 označil sudetské Němce 
za „vnitřní nepřítele Československa“, a že dr. Hrubý na osidlovací otázku severní 
Moravy odpověděl textem své práce Severní Morava v dějinách. To byly osoby, 
s nimiž Weigel názorově souzněl. 

Po roce 1948 se poměry ve školství oproti situaci v prvních válečných letech 
změnily. Projevoval se velký ideologický tlak ze strany komunistické vlády 
ve všech oblastech společnosti. Byl potlačován individualismus žáků i učitelů. 
U pedagogů byl upřednostňován politický růst a sounáležitost s režimem před 
odbornými znalostmi a odborným růstem. Odbornost nahrazovalo politické 
školení. Učitelská profese byla v mnoha oblastech devalvována nahrazováním 
skutečných odborníků méně zdatnými, mnohdy až neprofesionálními lidmi, 
kteří místo odbornosti spíše oplývali vyhovujícím kádrovým profi lem. Politická 
příslušnost převažovala nad zkušenostmi a odborností. B. Weigel, přesvědče-
ný prvorepublikový demokrat, členství v KSČ odmítl. Do politiky komunistů 
neangažovaní profesoři museli z husovického gymnázia v rámci „kádrových 
změn“ odejít. Atmosféru této doby popisuje almanach vydaný k 50. výročí za-
ložení husovického gymnázia: „Nedlouho po únoru 1948 byli mnozí profesoři 
zproštění služeb a zařazení do jiného pracovního procesu. Jiní, jako prof. Josef 
Liškutin, prof. František Klein, prof. Augusta Nováková, prof. Berthold Wei-
gel, dr. Antonín Zeman, byli dle politického klíče postupně překládáni na niž-
ší školské stupně, kde často neměli možnost vyučovat svým předmětům, ne-
hovoříme-li o ztrátách fi nančních.“ Tak byl Weigel od 1. září 1953 přeložen 
na 29. osmiletou střední školu v Brně-Husovicích, tedy na školu II. stupně. 
Prvotní důvody k přeložení spatřoval v přehmatu nepozorného úředníka škol-
ského referátu Krajského národního výboru v Brně, ale brzy mu došlo, že se 
o omyl z nepozornosti nejedná, nýbrž o cílený postup s politickým podtextem. 
Krajský národní výbor Weigelovi sdělil, „že po provedení příprav k reorganizaci 
školské soustavy v souladu se zákonem č. 31/1953 Sb. vyšlo najevo, že ho již 
nemůže dobře využít na dosavadních školách III. stupně nebo v 9.–11. ročníku 
jedenáctiletých středních škol, avšak, jelikož předpokládá, že chce nadále zůstat 
v učitelském povolání, překládá ho od 1. 9. 1953 z dosavadního pracoviště 
do obvodu Ústředního národního výboru v Brně s určením pro 1. až 5., případ-
ně 6. až 8. ročník osmiletých nebo jedenáctiletých středních škol“. Weigelovy 
dotazy směřující ke školskému referátu Ústředního národního výboru v Brně 
zůstávaly buď zcela bez odpovědi, anebo se mu dostalo jen odpovědi obecně 
formulované: „Přeložení vyplynulo z reorganizace školské soustavy podle zákona 
č. 31/1953 Sb.“ Nakonec neformálně zjistil, že při rozhodování o jeho dalším 
pracovním nasazení úředníci vážili jeho vytrvalost obrany proti vstupu do KSČ, 
neboť tento jeho postoj zavdával pochybnosti, že svým studentům nebude výklad 
dějin přednášet podle potřeb strany. Weigelovi studenti přispěli do jubilejního 
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almanachu husovického gymnázia, jenž vyšel v roce 1994 a 2019 těmito slovy: 
„Obdivuji dodatečně dějepisce Weigla a zeměpisce Velebila, kteří byli tak bolesti-
vě manipulováni…“ – Sylva Lebedová (VIII.A, školní rok. 1943/44), „Velmi brzy 
jsem vycítil, že ani dějepisář prof. Berthold Weigel není příznivcem ofi ciálního 
historického materialismu.“ – Dr. Jiří Grygar, český astronom a vědec. Mezi další 
význačné osobnosti, jež Weigel na gymnáziu učil, patřila známá česká herečka 
recitátorka a divadelní pedagožka Gabriela Vránová a operní tenorista a sólista 
Janáčkovy opery v Brně Ing. Petr Ulrych. 

Dalším profesorovým působištěm byla od 18. února 1955 1. jedenáctiletá 
střední škola v Brně na Antonínské ulici, od 1. září 1962 poté Střední všeobecná 
vzdělávací škola na Lerchově ulici. Zde svou profesní učitelskou dráhu dokon-
čil, neboť po dovršení šedesáti let odešel do starobního důchodu. Zůstával však 
aktivní a několik let vypomáhal s překlady starých historických textů z latiny 
a němčiny pro pracoviště řízené doc. PhDr. Jaroslavem Dřímalem na Filozofi c-
ké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně nebo na částečný úvazek zpracovával 
excerpce pro Etnografi cký ústav Československé akademie věd v Brně v týmu 
doc. PhDr. Karla Fojtíka, CSc. za účelem dosažení vědecko-výzkumného úkolu 
analýzy formátování obyvatelstva brněnských předměstí ve vybraných časových 
intervalech 19. a 20. století.

Věnoval se i soukromému bádání při sestavování svého rodokmenu, čímž 
navázal na své genealogické vývody z doby protektorátní, kterými musel jako 
státní zaměstnanec říšským úřadům doložit nežidovský původ. Studijní kořist 
nalezená ve starých matrikách byla bohatá, svůj rodokmen sestavil až k roku 
1656 pro deset generací. Ve svých 81 letech se ještě vrátil k místním dějinám obce 
Želechovice, neboť napsal práci o nejvýznamnějším želechovickém selském rodu 
Historie želechovického rodu Hammrů, čímž významně obohatil dějiny hanáckých 
rodů. Na konci této nepublikované práce píše: „Když poslední držitel Hamme-
rovy usedlosti v Želechovicích Jan Hamer odešel do Uničova, zmizeli Hammrové 
z obce, v níž žili a pracovali přes 100 roků. Jak rychle se tu rozvětvili, tak nečekaně 
rychle a náhle se z obce vytratili. Z celého Hammrova rodu zůstala v obci jen 
nejstarší sestra posledního hospodáře Jana Hammra, Anna, provdaná za rolníka 
Josefa Svobodu na čp. 12. Dnes [tím míněno v r. 1989] vdova Anna Svobodová, 
která se svým potomstvem je po přeslici pokračovatelkou Hammrova rodu a jeho 
tradic v Želechovicích. Ostatní její sourozenci v obci juž nebydlí. Lidská paměť 
zapomíná, existenci tří selských větví rodu Hammrů v Želechovicích však nadále 
připomínají tři hrobky tří větví s pomníky na místním hřbitově. Želechovičtí 
Hammrové vstoupili tedy do řady starých želechovických selských rodů, které 
žily a hospodařily dlouho v obci a dnes jsou již sotva v paměti místních obyvatel. 
Takovými rody zde byli Mazalové na čp. 1, Richterové na čp. 2, Zajíčkové na čp. 3, 
Šišmové na čp. 4, Lósové na čp. 5, Poláškové na čp. 8, Crhové na čp. 9, 10, 24 a 27, 
Němcové na čp. 12, Černí na čp. 23 a 31, Krškové na čp. 25, Sonntágové na čp. 31 
a jiné rody, které se tu také již nevyskytují. Hammrové byli typickým selským 
rodem. Byli to lidé pracovití, podnikaví a vytrvalí, často i velmi rázovití, kteří 
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všude, kde působili, od Mor. Huzové, přes Žerotín až po Želechovice, odvedli 
ve své době kus dobré práce a zanechali po sobě světlou stopu. Svým žijícím 
potomkům ať zůstane v živé paměti, aby na svých místech i v jiných povoláních 
zůstali věrni jejich tradici! V úctě k jejich světlé památce jsem také složil pak 
jejich stručnou historii.“

Zdravotní stav historika Weigela se zhoršil začátkem prosince 1988 natolik, že 
již nebyl schopen další badatelské práce, byl převezen do nemocnice na Kolišti, 
kde 9. prosince 1988 tento svět opustil. 

Když jsem prohlédl všechny materiály, které jsem měl v době přípravy tohoto 
textu k dispozici, dospěl jsem k přesvědčení, že pro vyjádření Weigelova vztahu 
k dějinám českého národa je vhodné užít dva tisíce let starého výroku římského 
řečníka Cicerona, jenž pravil: „Dějiny jsou světlem pravdy“. To svým uvažováním 
i jednáním Berthold Weigel v dostatečné míře prezentoval. 

Poznámky:
 1 V rodině Weigelových je známo, že Jan Weigel byl všestranný, přemýšlivý a osvícený hospo-

dář, který se nespokojoval s rutinním řešením problémů, ale stále hledal nová a lepší řešení, 
a který se kromě vlastního hospodaření na gruntě ještě věnoval sadařství a ovocnářství, kde 
se snažil o šlechtění ovocných stromů, zúčastňoval se zemědělských a ovocnářských výstav, 
kde se mu několikrát podařilo získat různá ocenění. O tom svědčí i diplom z ovocnářské 
a hospodářské výstavy v Uničově, který J. Weigel obdržel, a jenž je uložen ve sbírkách 
Vesnického muzea Želechovice.

 2  Karel Lýsek, rodák z Dolního Štěpánova u Olomouce, nar. 6. ledna 1878. Studoval 4 třídy 
českého gymnázia v Olomouci a čtyři ročníky učitelského ústavu v Kroměříži, kde nabyl 
vysvědčení dospělosti 19. července 1897. Byl jmenován zatímním učitelem v Pňovicích 
dekretem c.k. okresní rady v Litovli dne 18. srpna 1897. Dne 22. listopadu 1899 nabyl 
vysvědčení dospělosti učitelské a 16. března 1900 byl rozhodnutím zemské školní rady 
v Brně č. 3867 jmenován defi nitivním učitelem v Pňovicích. Zde setrval až do 15. listopadu 
1910, kdy byl dekretem české okresní rady v Litovli jmenován zatímním správcem školy 
v Želechovicích. 

 3  Prof. PhDr. R. Urbánek, CSc., český historik a první profesor československých dějin 
na Masarykově univerzitě v Brně. V době studia B. Weigela na MU pracoval na dílech 
Konec Ladislava Pohrobka (1924); Jan Žižka (1925); Husitský král (1926); Dvě studie o době 
poděbradské (1929).

 4  Mimo jiné jmenuje i prof. Vojtěcha Janouška (13. července 1897 – 11. března 1969), jenž 
přehlédl Hosákovo dílo v kapitolách věnujících se Prostějovsku a Plumlovsku. Dr. Hosák 
svým spolupracovníkům svůj místopis daroval s věnováním, což učinil i u V. Janouška 
a B. Weigela. V knihovně Vesnického muzea Želechovice se nachází Historický místopis 
země Moravskoslezské s vepsaným věnováním prof. Janouškovi, který nadto ještě obsahuje 
ex libris dr. Janouška; v rodinné knihovně Ing. Lubomíra Weigela se nachází místopis s vě-
nováním: „Milému příteli a spolupracovníkovi B. Weigelovi věnuje autor. Brno, 27. května 
1938.“

 5  Norbert Černý, rodák z Otaslavic (1890–1973), byl učitel. Učil na učitelském ústavu v Kro-
měříži v letech 1926–1933 byl okresním inspektorem v Litovli, pak ve Vyškově, zemským 
inspektorem v Brně a konečně na školské správě v Olomouci. V letech 1949–1951 externě 
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učil dějepis na pedagogické fakultě UP. Byl redaktorem časopisu Komenský a Vlastivědného 
sborníku pro mládež župy olomoucké, vydal Vlastivědu střední a severní Moravy. Zemřel 
v Olomouci.

 6  Proti těmto závěrům se dříve vyhradil B. Bretholz v Geschiste Böhmens und Mährens bis 
zum Aussterben der Přemysliden (Lipsko 1912). Tento německo-moravský historik, editor 
a archivář dovozoval, že Němci se hromadně nenastěhovali do Čech teprve ve 12. a 13. sto-
letí, nýbrž tu byli značným počtem usazeni odedávna. Vypracoval teorii o tom, že Němci 
do Čech nepřišli při kolonizacích, ale žili tam se Slovany od jejich příchodu. Těmito po-
stoji samozřejmě způsobil velký rozruch. Nutno podotknout, že Bretholzova studie nena-
šla souhlas vážných badatelů nejen před vznikem samostatného Československa, 
např. z německé strany dokázal jeho bezpodstatnost zvláště Ad. Zycha (Eine neue Teorie 
über die Herkun~  de Deutschen in Böhmen. Mitteilungen des Vereines für Geschichte der 
Deutschen in den Sudetenländern, 53, 1915, s. 1–23) nebo z českých historiků jej odbyl 
J. Šusta (Nový Antipalacký. Český časopis historický, 1913, č. 4, s. 420–445), ale ani po vy-
hnání Němců ze Sudet. Odvození původu českých a moravských Němců od zbytků ger-
mánského obyvatelstva v těchto zemích vzbudilo sympatické přijetí u části historiků ně-
meckých, ale prudký odpor u jiných německých historiků a u historiků českých. Proti 
Bertholzově teorii, kterou opakoval autor ve svém díle Die Deutsche Kolonisation Böhmens 
und Mährens (1927), brojili A. Zycha (Eine neue H eorie über die HerkunI  der Deutschen 
in Böhmen, 1904), Josef Šusta (Objevy Bretholzovy, 1922) a Ernst Schwarz (Zur Namens-
forschung und Siedlungsgeschichte in den Sudetenländern, 1927); s oporou o studium pra-
menů ji vyvrátili A. Zycha (Über den Ursprung der Städte in Böhmen und die Städtepolitik 
der Přemysliden, 1914), Jos. Dobiáš (Německé osídlení ostrůvku jihlavského. Časopis 
archivní školy 8, 1930, s. 1–92) a Josef Vítězslav Šimák (Středověká kolonizace v zemích 
českých v Novotného Českých dějinách, 1938). Názor na usazování německých kolonistů 
jasně vyplývá například i z Dějin selského stavu z pera historika Kamila Kro~ y, které vyšlo 
podruhé v roce 1949. Průběhem studia nejstaršího období našich dějin dospěl ke stejnému 
závěru i česko-německý historik František Graus, pocházející z německy mluvící židovské 
rodiny, který v jedné ze svých nejvýznamnějších monografi í z roku 1953, Dějiny venkov-
ského lidu v Čechách v době předhusitské, poukázal na po právu odmítnuté Bretholzovy 
důkazy o sídlení Čech Slovany a zároveň dosti početným obyvatelstvem německým, a to 
jednak českou, tak i částečně německou historiografi í. Z novějších zpracování dějin Mo-
ravy, od jejichž vydání uplynulo přibližně třicet let, není možné opomenout Vlastivědu 
moravskou nebo Žemličkovu monografi i o Přemyslu Otakarovi I. Josef Válka totiž ve své 
Středověké Moravě předkládá čtenáři učení, že všechna zeměpisná jména Jeseníků mají 
slovanský původ, což znamená, že tato oblast byla již před kolonizací domácímu 
obyvatelstvu dokonale známá. Žemličkova monografi e Přemysl Otakar I. (1990) se s od-
kazem na detailní znalosti pramenů a literatury v době těsně po sametové revoluci a s pře-
hledem erudovaného vědce váže, mimo jiné, ke středověké kolonizaci a počátkům měst-
ského zřízení, ukazuje, že městské zřízení vnikalo na severní Moravu z přilehlého a v dané 
chvíli německými osadníky intenzívně kolonizovaného Slezska, že naše nejstarší města 
vyrůstala na severní Moravě. Základní historicko-politický vývoj území Moravy předklá-
dá s obdobným názorem na německou kolonizaci Jeseníků i historik František Čapka 
specializující se na problematiku česko-německých vztahů nebo osídlování pohraničí. 
Ke středověké kolonizaci českých zemí slovanským obyvatelstvem nebo příchodem kolo-
nistů z německých zemí se věnoval i Jan Klápště, jehož velkolepé dílo Proměna českých 
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zemí ve středověku z roku 2005 pojednává o 13. století, o době která nejvíce proměnila 
tvářnost, fyzickou i duchovní, naší země. Věnuje se epoše posledních Přemyslovců, jejich 
nebývalého mocenského vzestupu a mimo jiné též německé kolonizaci. Josef Bednář, au-
tor Stručných dějin Moravy, jež vyšly teprve nedávno v roce 2018, a jsou v současnosti 
nejnovějším komplexním vydáním dějin Moravy, již v úvodu své práce vyzdvihuje, že 
obyvatelstvo Moravy bylo až do kolonizace ve 13. století výlučně slovanské a slovanský ráz 
si podrželo i přes německé osídlení pohraničí a vnitrozemských enkláv. V závěru své his-
torické monografi e konstatuje, že až do konce 12. století nebylo na Moravě usazeno jiné 
etnikum nežli slovanské, z původního historického osídlení po době stěhování národů. 
Výjimkou byly důsledky sporadické přirozené migrace, zejména v příhraničních oblastech. 
Připomíná, že existence rozsáhlých neobydlených oblastí země bez ekonomického příno-
su pro stát vedla počátkem 13. stol. k rozhodnutí vládnoucích knížat zvát nové osadníky 
k usídlení. Jednalo se sice převážně o kolonisty z území dnešního Německa, ale mezi těmi, 
kteří založili velkou část moravských měst a obcí, byli i obyvatelé dnešní Francie, Belgie, 
Nizozemska, Švýcarska a Rakouska. Ti se postupem času poněmčili a splynuli s německým 
obyvatelstvem. Bednář tak nepřipouští, že by prapůvodním obyvatelstvem některých mo-
ravských krajů mohli být příslušníci germánských kmenů. Moravské Němce řadí mezi 
kolonisty přicházející na pozvání zejména českých panovníků, aby kultivovali málo či zcela 
neosídlené oblasti země, zejména ve vyšších polohách. Moravané, kteří žili především 
v nížinách podél říčních toků totiž neměli zkušenosti a ani potřebu žít v horských 
oblastech, v nichž je samozřejmě život obtížnější, nežli v úrodných nížinách. Příchozí 
kolonisté dokázali i tyto oblasti osídlit, půdu zúrodnit a vesměs zde úspěšně hospodařit. 
Za nejvýraznější osobnost prvotní kolonizace považuje krále Přemysla II. Otakara a olo-
mouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, sám původem Němec. Bednář se ztotožňuje 
s názorem zmíněným ve Vlastivědě Moravské, který představuje směr, v němž osidlování 
kolonisty docházelo, a sice, že kolonizace Jeseníků postupovala ze slezské strany. Šumperský 
kronikář, Franz Harrer (1869–1951), ředitel zdejšího městského muzea představil ve svém 
nejvýznamnějším díle Dějiny města Šumperka, které knižně vyšlo až v roce 2020, počátky 
města v duchu Bretholzovy teorie. Harrer byl Němec, navíc pravý šumperský patriot, 
který v tomto městě mohl doložit své předky až do 15. století, kam sahaly archivní pra-
meny, které měl k dispozici. Byl přesvědčen, že nejen jeho praprarodiče, ale i prapředkové 
dalších místních obyvatel nepochybně žili v tomto městě ještě před dalšími stovkami let, 
že se dokonce v tomto prostoru nacházeli před vznikem Šumperka, a nikoliv že se zde 
objevili až při středověkých německých kolonizacích, které neuznával. Zde se dostává 
na scénu významný regionální historik Ladislav Hosák a Jindřich Šebánek, s nimiž spo-
lupracoval i Berthold Weigel, neboť v roce 1962 Hosák uveřejnil studii K počátkům dějin 
Šumperka ve sborníku Severní Morava (č. 8, 1962), která v kapitole Město Šumperk za-
znamenala zlom v dosavadním pojímání počátků historie Šumperka. Tento renomovaný 
historik v něm odmítl všechny dosavadní závěry, týkající se nejstarších dějin města, při-
čemž se zaměřil hlavně na Harrerovo pojetí vzniku Šumperka, na němž nenechal suchou 
nit. Harrerově věrohodnosti nepřidala ani recenze publikovaná již v roce 1925 historikem 
Jindřichem Šebánkem. Šebánek naráží i na Harrerův úvod jeho dějin města, v nichž pře-
desílá, jak je ostatně uvedeno výše, že osídlení Sudet germánskými kmeny bylo nepřetr-
žité. Takové závěry však Hosákovo, Šebánkovo ani Hrubého dílo nepřipouštělo. Nové 
úvahy nad v minulosti poměrně ostře defi novanými hranicemi mezi osídlením Slovanským 
a Germánským v šestém století našeho letopočtu, které by zajisté Bertholzovi a Harrerovi 
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přidalo vítr do plachet, přináší nedávný novověký objev kosti tura domácího s runovým 
písmem, jenž byl učiněn v lokalitě Lány u Břeclavi. Nález runového písma v prostředí 
určeném archeology jako ryze slovanské stírá tyto dříve defi nované hranice, alespoň pro-
zatím na jižní Moravě, neboť toto písmo je úzce spojováno s germánským prostředím, 
náboženstvím a jazykem. První vlaštovka kontaktu Slovanů s germánským písmem sice 
ještě nevydá na přepis učebnic, nýbrž nás prozatím jen vybízí k myšlenkám nad všemi 
těmi výše vyjmenovanými charakteristikami osídlení Moravy v době raně-středověké. 
Nález kosti s runovým písmem je překvapivý, ojedinělý, unikátní a lze ho považovat za prv-
ní kontakt Slovanů s písmem, což může vyviklávat přesvědčení, které nás učí, že prvním 
písmem Slovanů byla cyrilometodějská hlaholice. Nadto současní badatelé oživují spis 
Obrana slovanského písma mnicha Chrabra, ideově spjatého s Cyrilem a Metodějem, 
v němž Chrabr popisuje, že Slované, nežli se seznámili s písmem od soluňských bratří – 
tedy v době kdy byli ještě pohany, používali k počítání a věštění črty, zářezy či rýhy, což 
po 150 letech dlouhých diskuzí historiků o této poznámce může společně s novověkým 
nálezem run vyrytých na kosti tura otevřít úvahy bořící dosud uznávaná fakta. Tento 
nález tak přímo evokuje k výroku českého historika Viléma Přečana, že „minulost je bi-
tevním polem současnosti“. 

 7 V témže roce, v němž se Šebánkovi podařilo mezi veřejnost vypravit celoživotní dílo Fr. 
Hrubého, v roce 1947, vyložil v podobném světle osídlence českého území, přistěhovalce 
ze severního Německa, ze Saska, z Frank, Bavor, ba i z jižního Německa, či Rakous další 
významný český historik Dr. Ladislav Hosák, a to ve své příručce československých dějin, 
která byla určena především pro potřebu učitelstva Nové Československé dějiny, v níž vě-
noval zvláštní zřetel vztahům českého a slovenského národa k jiným národům slovanským 
a odvěkému zápasu Slovanů a Germánů na půdě naší vlasti. V samotném závěru díla Nové 
československé dějiny píše: „Československá republika byla zbavena i vnitřního nepřítele, 
který tolikrát ohrožoval existenci českého státu. V jubilejní den dne 28. října 1946 byl 
odsunut poslední zbytek Němců z českých zemí; celé území Čech, Moravy a Slezska je 
obydleno až po poslední pohraniční vísku spolehlivými Čechy.“

Poděkování
Děkuji potomkům Bertholda Weigela – Ing. Lubomírovi Weigelovi, CSc. z Vysokých Popovic 
a Ing. Marcele Bednaříkové z Brna, kteří mi v letech 2018–2021 průběžně zasílali podklady 
pro zpracování tohoto textu, bez nich by vznik tohoto příspěvku nebyl možný.

Prameny:
Městský úřad Uničov, matrika

Kniha narozených a pokřtěných obce Želechovice 1903-1945.

Státní okresní archiv Olomouc

Hlavní katalogy gymnázia Litovel za školní roky 1916–1924.

Archiv Vesnického muzea Želechovice

Zpráva Lubomíra Weigela a Marcely Bednaříkové ke středoškolskému učiteli Bertholdovi 
Weigelovi, 2019.

Projev B. Weigela: Vzpomínáme moravského historika prof. Dra. Františka Hrubého, 1947.
Blahopřání Roberta Zbořila Bertholdovi Weigelovi k sňatku, 1937.



125

Dopis Františka Hrubého Bertholdovi Weigelovi, 11. 9. 1937.
Blahopřání Františka Hrubého Bertholdovi Weigelovi k sňatku, 18. 10. 1937.
Jmenování B. Weigela čestným občanem Želechovic, 7. 12. 1938.
Blahopřání Doc. PhDr. Jaroslava Dřímala, CSc. B. Weigelovi k sňatku, 16. 10. 1937.
Blahopřání Dr. Ladislava Hosáka k sňatku B. Weigela, 19. 10. 1937.
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