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Prameny

Když německý historik Winfried Schulze 
přemýšlel v 80. letech minulého století nad 
způsoby, jakými můžeme „vyrvat“ jednotlivce 
z nemilosrdného soukolí dějin a vrátit mu jeho 

6vlastní tvář, navrhnul v zásadě dvě cesty.  Životní 
osudy aktéra lze rekonstruovat prostřednictvím 
pramenů autobiografického charakteru. Memoáry, 
deníky, cestovní zprávy nebo dopisy jsou oněmi 
prameny dobrovolné povahy, v nichž autor 
zachycuje vnímání sebe sama v rámci své rodiny, 
obce nebo země. Na druhé straně jsou prameny 
vynucené, většinou úřední provenience, jež se 
dochovaly z jednání, jichž byl „náš“ hrdina 
svědkem. V tomto případě samozřejmě platí, že 
vyšší společenské postavení nebo vazba na více 
komunit nabízí mnohem strukturovanější pohled 
na minulost. To však předem neznamená, že lidem 
„na okraji“ není možné vrátit jejich jméno. 
Od 2. poloviny 16. století jsou to minimálně 
matriky, v nichž „uvízla“ většina na první pohled 
anonymních statistů. Hrdina našeho oderského 
příběhu Ignác Josef Pleban nám však nabízí obojí. 
Zachoval po sobě sešit s deníkovými záznamy 
vedenými až do roku 1855 a v kombinaci s prameny 
dochovanými v aktech úřední povahy se 
historikovi nabízí svůdná možnost odpovědět si 
na otázku: kdo to vlastně byl Ignác Josef Pleban?

Vymezení životního prostoru

S výjimkou vandru, který jako mladý 
řemeslnický tovaryš strávil mezi lety 1812 a 1814 
v Brně a ve Vídni, prožil Ignác Josef Pleban celý 
život v Odrách, ve městě i na jeho předměstích. 
Čas strávený v rodné světnici, otcově dílně, 
škamnách farní školy či lavici zdejšího kostela, 
ševcovském cechovním bratrstvu v některé 
z četných hospod nebo v oboře při rozhovorech 
se svými soukmenovci, tak pravidelně rytmizovaly 
návštěvy trhů v Hranicích, Meziříčí nebo 
vzdálenější Opavě. Při četbě deníkových záznamů 
se můžeme společně s oderským ševcem toulat 
po místních předměstích, oboře nebo loukách 
svažujících se k městu. Vzhledem k naprosté 
samozřejmosti reality, jež jej obklopovala, však 
Ignác Pleban okolní krajinu blíže nepopisuje. 
Nesčetněkrát přešel cestou z Nového Města na 
Skřivánčí pole dřevěný most přes Odru, o nedělích 
a svátcích stoupal zrána z Nového města k farnímu 
kostelu, během procesí na svátek Božího těla 
křižoval spolu s ostatními tovaryši v procesí 
oderské ulice nebo o masopustu opouštěl mnohdy 
pár hodin po půlnoci bály v místních hostincích. 

Co však viděl, když se rozhlédnul, co slyšel a co jej 
vlastně mohlo zaujmout?

Prvním ikonografickým dílem otevírajícím 
historikovi pohled na město i předměstí je veduta 
fulneckého malíře Franze Kletenského. Tento původně 
soukenický samouk zachytil Odry v roce 1817, kdy bylo 
našemu ševci 25 let. Vedle obrazu, mnohdy 
stylizovaného zachycení vnímané reality, se pro 
rekonstrukci životního prostoru tohoto poddanského 
města v době na rozhraní věků mezi pozdním 
osvícenstvím a „dlouhým“ 19. stoletím nabízí rovněž 
prameny statistické povahy. Díky práce zemských 
komisí neustále zpřesňujících možnosti poznání 
jednotlivých katastrů, jejich výnosnosti a následného 
berního zatížení se dochovaly stovky stran podrobného 
elaborátu mapujícího kulturní krajinu Moravy 
a Rakouského Slezska od první poloviny 18. století 
až do industriální epochy. Josefský katastr, matriky 
pozemkového výnosu, vceňovací operáty či stabilní 
katastr vznikly sice z ryze fiskálních důvodů, ze státní 
potřeby zefektivnit, maximalizovat a zdanit, nicméně 
tyto zažloutlé stránky nabízí i jiné možnosti čtení. Právě 
takový pragmatický popis zohledňující každé pole, 
zahradu, louku, pastvinu či houští s ohledem na jejich 
rozlohu, bonitu půdy a výnosnost poodhaluje rovněž 
život na pozadí čísel, rozkrývá sociální a společenskou 
hierarchii vesnické, příměstské a městské komunity, 
etnicitu obyvatel, kvalitu každodenního života i strategie 
přežití zdejších lidí na prahu a v polovině 19. století.

Pokud pomineme Josefský katastr ze sklonku 
80. let 18. století zachycující Odry pět let před 
narozením Ignáce Josefa, čekají nás především 
vceňovací operáty z počátku 40. let 19. století. Kniha 
odhadního operátu z roku 1844 zachycuje zdejší 
krajinu tak, jak ji náš švec znal v době své dospělosti. 
Nové Město položené mimo hradby a svírané 
na pozemcích mezi řekou Odrou, Zámeckým mlýnem, 
mlýnským náhonem a Stodolním potokem, bylo jeho 
domovem až do svatby v roce 1817. Shluk původně 
třiceti přízemních domků postavených v rámci 
programu poválečné obnovy majitelem oderského 
panství Janem Křitelem z Werdenberku v letech 
1678–1688 v průběhu 18. století utěšeně vzkvétal. 
Vezmeme-li si za průvodce Odrami a okolní krajinou 
před polovinou 19. století výše zmíněné vceňovací 

Pohled na Odry od Milíkova (fotografie z první čtvrtiny 20. století)
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Další den na trhu byl pro Plebanovy dramatický. 
Zatímco otec vyvěšoval na bidlo všechny nabízené 
boty, povalili koupě chtiví přihlížející celý stánek. 
Magdalena musela všechny boty narychlo posbírat, 
naházet do koše a přikrýt zástěrou. I přes veškerou 
obezřetnost nakonec o pár párů přišli. Nicméně 

17za dva dny prodali zásobu z celé zimy.  
Po odeznění války až do státního bankrotu roku 
1811 jsou zápisy stran řemesla většinou 
optimistické. Ani několik měsíců poté se ještě 
do oderské periferie rakouského mocnářství 
nedostavily důsledky krize a lidé čerpali 
z nashromážděných zásob. V roce 1809 ševcovský 
mistr Josef Kutzner daroval víno a v době 
masopustu uspořádal bál, k němuž pozval všechny 
oderské ševce. Období masopustu zaujímalo 
v Plebanových vzpomínkách zvláště silné místo, 
a až do roku 1812, kdy odchází jako mladý tovaryš 
na vandr, jej zmiňuje téměř v každém zápise. Tak 
v roce 1808 „během masopustu zavládlo všeobecně 

dobré bydlo, tu a tam bylo možno slyšet o rodinných 

a hlasitých domácích bálech, a tu všichni k ránu 

slyšeli veřejně na náměstí hřmot muziky proudící 

z hostinců“. 

Téměř až nostalgicky, jako návrat k době jistoty, 
pevného řádu a společenské zakotvenosti, vystupují 
v Plebanově textu vzpomínky na jeho členství 
v cechovní korporaci oderských ševců. Jakkoliv se 
na prahu 19. století jednalo o umírající instituci, nabízela 
přežívající pozdně středověká obec řemeslníků několika 
desítkám mistrů a jejich rodinám alespoň elementární 
pravidla soutěže kodifikované v cechovních statutech. 
Navíc již od pozdního středověku skýtal cech jeho 
členům mnohem více, než jen prostor pro vytvoření 
hospodářského kartelu. Péče o vdovy, podpora chudších 
členů cechu v době krize a především vyprovázení 
mrtvých z domu smutku na hřbitov značně přesahovaly 
čistě utilitární funkce sdružení a dodávaly jeho činnosti 

18silný sociální podtext.  Vstup do cechovního 
společenství striktně dodržujícího přísnou vnitřní 
hierarchii v linii učedník – tovaryš – mistr znamenalo 
pro mladého člověka nejen možnost vyučit se řemeslu, 
ale rovněž jej to pevněji integrovalo do městské 
komunity. Přísná cechovní pravidla důsledně regulující 
veřejný i soukromý život svých členů získávaly již 
v předbělohorském období výrazně disciplinační 
charakter a svým dohledem nad mravy, náboženstvím 
a každodenním jednáním tovaryšů se staly vítaným 
nástrojem k eliminaci konfliktů uvnitř městské obce.

První zkušenosti s ševcovským řemeslem získával náš 
aktér již v dětství, když pozoroval otce v dílně při práci. 
První záznam se vztahuje ještě k ranému dětství, kdy dle 
vlastních slov „jsem trávil mnoho času ve světnici různým 

vetešnictvím a projevoval sklony k řemeslu, řezal jsem 

příštipky bot a pantoflí, společně je sešívala zavěšoval, jako 
19 

bych je nabízel k prodeji“. Ve svých deseti letech vyrobil 
Ignác Pleban první „červené boty k natahování pro děti“. 
Jakkoliv zní tento retrospektivní pohled idylicky, volba 
řemesla byla v jeho případě jediného syna víceméně nutností 
a vstup do cechovního společenství byl pro něj mnohem 

Město Odry včetně Horního, Dolního předměstí a Nového Města na indikační skice k mapě stabilního katastru (1836)

Franz Kletensky: Masopust (z akvarel, 1. čtvrtina 19. století). V 
duchu masopustní tradice „světa naruby” jsou muzikanti převlečeni 
za ženy. 
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snazší než pro ostatní. Právě děti mistrů nebo mladí 
tovaryši beroucí si vdovy cechovních mistrů měly 
mnohem snazší začátky. Například i v cechovních 
statutech nejednoho oderského cechu z konce 
17. století bychom se mohli dočíst, že synové mistrů 
nemuseli skládat mistrovské zkoušky. Z tovaryše se 
stával mistr složením stanovené peněžní částky, což 
platilo rovněž pro tovaryše, kteří si vzali dceru 
či vdovu po mistrovi. O svém dalším poměru k cechu 
oderských ševců nás Ignác Pleban informuje až 
k roku 1808, kdy jako 16 letý uzavřel svá učednická 
léta a vstoupil do stavu svobodných tovaryšů. 
O poměrně složité ceremonii související s přechodem 
od učedníka do tovaryšského stavu a jeho silně 
teatrální podobě přetrvávající ještě z před-

20 bělohorského období se však Pleban nezmiňuje.
Ještě téhož roku na podzim mu otec vyřídil práci 
u jednoho ševce v Hranicích, kde se měl rovněž 
přiučit češtině: „Nechali mne ihned v Hranicích 

u jednoho ševce, kterého pro mne vyžádal otec, ten 

měl jediné děvče a toto se zde v Odrách po nějakou 

dobu učilo německy, mělo 14 let, ale umřelo 

svobodné, s ním jsem měl mluvit německy, aby to 

nezapomněla, a já jsem se měl při tom učit česky, to 
21

by bylo bývalo hodně dobré“.  Nicméně již v neděli 
na sv. Martina byl zpět v Odrách a stěžoval si rodičům 
na příliš těžkou práci. Minimálně z matčiny strany 
měl podporu. Česky se podle ní „mohl učit i  později“.

V květnu roku 1812, kdy už se několik dlouhých 
měsíců stýkal se „svou milovanou“ Veronikou 
Kuntschik, jej cech i otec vyslali na vandr. Tato 
tovaryšská mobilita, která zajišťovala synům 
řemeslníků možnost konfrontovat své dosavadní 
zkušenosti, názory i kulturní návyky s mnohdy 
odlišnými vzorci chování v cizích krajinách, se 
výrazně podílela na jejich dospívání. Nebylo ovšem 
žádnou výjimkou, že mnozí tovaryši skončili v některé 
z dílen v sousedním panství. Náš švec měl ovšem vyšší 
ambice. Necelý rok strávil u jednoho mistra v Bystřici 
pod Hostýnem, kde sloužil společně s kamarádem 

22 Martinem Kahlichem z oderského panství. Několik 
měsíců po státním bankrotu rakouského mocnářství to 
oderští tovaryši mimo domov neměli snadné. Jedna 
dolnorakouská měřice obilí vyšla na Moravě na 
100 zlatých v bankocetlích. Jejich mistr zaměstnával 
celkem tři tovaryše a žádnému z nich nemohl 
poskytnout stravu. Onen tereziánský model ze 70. let 
18. století vycházející z principu velké rodiny, do níž 
patří všichni, kteří se společně stravují, v tomto případě 

23neplatil.  Absence společných večeří v domě mistra 
tak výrazně  omezovala  příležitost  kontaktu  tovaryšů 

Franz Kletensky: Pohled na Odry (akvarel, 1817). Výřez znázorňující 
v levém dolním rohu zástavbu v předměstské části Nové Město. 

Franz Kletensky: fulnecký krejčovský mistr Franz Sieberth při práci 
(akvarel, první čtvrtina 19. století)
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s rodinným zázemím dočasného zaměstnavatele a tím 

i možnost případného sňatku s dcerou majitele živnosti. 

Z pohledu Ignáce Plebana byl však nedostatek jídla 

závažnějším problémem a tak nadšeně přivítali matku 

Martina Kahlicha, která je obtěžkána potravinami 

přijela koncem června navštívit. Kahlichovi rodiče 

pracovali jako šafáři při panském dvoře  ve Vražném, 

což bylo oběma tovaryšům po několika hubených 

měsících příslibem bohaté tabule. Nicméně Ignác 

Pleban se v Bystřici dlouho zdržovat nechtěl a na svátek 

sv. Petra a Pavla byl i s kamarádem opět v Odrách. Již 

8. července ale nastoupil cestu do Brna, kde pracoval 

téměř celý rok až do léta 1813. O svém vztahu k 

řemeslu neprozradil nic, ovšem neopomenul sdělit, že 

„brzy navštívil všechny kostely“. Jeho další kroky mířily 

do Vídně, ale když dorazil do Mikulova a potkal 

jednoho nejme-novaného známého, zdržel se u něj na 

práci. Bezesporu na Ignáce zapůsobila informace, že 

hlavní město rakouského mocnářství je kvůli 

horečnému rekrutování do armády poměrně 

nebezpečným místem a náš švec přečkal nastávající 

zimu v Mikulově.  Jeho  touha spatřit metropoli na  

Dunaji byla však příliš silná a 17. března 1814 stanul 

před branami města. Nicméně strach z vojenského odvodu 

byl všudypřítomný, kontrolovaly se řemeslnické dílny 

i herberky tovaryšů. Když na velikonoční pondělí 

11. dubna dorazil do Vídně kurýr ohlašující uzavření míru s 

Francií, největší strach odpadl. Nyní se oderskému ševci 

otevřelo zcela jiné město, které mohl vnímat v svobodné 

atmosféře všeobecného nadšení z konce bojů. Ve čtvrtek 

po svátku Božího těla sledoval slavnostní příjezd císaře 

Františka II. Až do pozdních hodin se procházel teplou 

nocí a obdivoval pompézní osvětlení jásající Vídně. Z 

triumfálních oblouků a slavnostních lešení na něj doléhaly 

tóny koncertů a podle sdělení jednoho z tesařských 

tovaryšů, osvětlovalo liechtensteinský palác v tehdejší 
24 

Herrngasse 16 000 lamp.

I přes své nadšení se na podzim rozhodnul odcestovat 

do Lince a potom dále do Bavorska. Rodičům napsal sice 

dopis, ale mnohem dříve před jeho doručením jej zastihla 

ještě ve Vídni „osoba, nějaká žena“ se vzkazem, že otec je 

nemocen. Po zpáteční cestě potkal v Brně Matyáše 

Schindlera, který se vyučil u jeho otce. Na sever tedy 

pokračovali ve dvou. 21. září k večeru dorazili oba tovaryši 

k Emauzům a Ignác spatřil v dálce ženskou postavu 

kráčející jim vstříc. Když se přiblížili, poznal matku utírající 

si slzy. Otec čekal ve světnici za stolem, na němž stál máz 
25 

červeného vína a koláče ze švestek z Plebanovy zahrady.

O hodnost ševcovského mistra požádal Ignác Pleban rok 

po svém návratu z Vídně, v dramatickém roce 1815, kdy se 

i v rodných Odrách musel vyhýbat vojenským rekrutům. 

Návratem z vandru, vstupem do mistrovského stavu 

posíleného v společenské rovině uzavřením sňatku, se tak 

Ignác Josef s konečnou platností vyčlenil ze světa 

svobodných mládenců. Tuto skutečnost si zřetelně 

uvědomoval a několikrát na ni ve svých záznamech 

upozornil. Postupné stoupání v cechovní hierarchii jej 

v poklidném tempu přivedlo na práh manželství.
Kromě dovršení profesní kariéry a alespoň relativního 

zajištění živnostenské budoucnosti měl však cech pro 

mnohé z oderských řemeslníků i rozměr daleko 

přesahující pragmatické zájmy.  

Odry  na tzv. Císařském otisku mapy stabilního katastru (1836), 
v pravé borní části pohled na zástavbu Nového Města. 

Legenda k mapě stabilního katastru (1836), výřez znázorňující vysvětlivky k půdnímu pokryvu a zemědělskému využití půdy. Kromě běžných 
středoevropských reálií zachycuje legenda rovněž mořské laguny nebo olivové a citrusové háje, a to nejen s ohledem na Istrii a Dalmácii, ale  
rovněž Benátsko, jež bylo od roku 1797 až do prusko-rakouské války součástí habsburské monarchie.  
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Cech jako samosprávná korporace zajišťující 

svým členům právo na důstojný výkon povolání, 

ale rovněž společenství stejně smýšlejících, místo 

kam mohou patřit. I přes vyprchání původní 

originality jednotlivých cechovních sdružení 

a silnou formalizaci těchto korporací upevněnou 

především generálními a silně typizovanými 

cechovními články z roku 1739, byl cech i nadále 

symbolickou rodinou. Jednou z důležitých aktivit, 

která integrovala osudy jednotlivců do života 
26

komunity byla rovněž kultovní činnost.  Péče 

o vlastní oltář ve farním kostele, oslava svátku 

patrona cechovního bratrstva, účast na větších 

procesích a konečně společné vyprovázení 

mrtvých údů společenství, to vše upevňovalo 

v psychice jednotlivce pocit sounáležitosti. 

Podobná atmosféra vládla na sklonku barokního 

období rovněž v poddanských Odrách, kde ještě 

v 80. letech 18. století provázela řada ševců, pekařů 

nebo soukeníku průvod na svátek Božího těla 

kněze pod jednotnými korouhvemi a postavníky 

vlastního cechu. Ignácův otec Georg si zcela jistě 

pamatoval, kdy jako malý chlapec sledoval pompu 

pozdně barokních procesí vinoucích se ulicemi pod 

rozevlátými korouhvemi a prapory jednotlivých 

cechů, kde v místě ševců kráčel i jeho otec, Ignácův 

dědeček Andreas. Zákonodárství Josefa II. v církevní 

oblasti však počty i typy náboženských slavností silně 

redukovalo, což se nejcitelněji projevilo především 

na poutnickém provozu a městských procesích. 

Dvorský dekret z října roku 1784 rušil všechna 

dosavadní procesí a ponechal pouze teoforické 
27

průvody, v jejichž středu nesli eucharistii.  Ovšem 

i procesí na svátek Božího těla bylo značně oklestěno 

a náš švec Ignác Josef Pleban se mohl v prvních 

dekádách 19. století na ulicích setkat již pouze se 

střídmými reminiscencemi této původně pompézní 

paraliturgické aktivity. I přes to na něj však „služba“ 

během procesí roku 1809 silně zapůsobila.

S ohledem na úzké provázání mezi aktivitami 

oderských cechů a chrámovým prostorem se tak na 

několika místech liturgického roku překrývají identity 

Ignáce Plebana ševcovského mistra a Ignáce Plebana 

farníka. Nicméně hloubka a různé podoby religiozity 

tvoří neodmyslitelnou součást jeho záznamů, které 

mají v budoucnu vykreslit našeho hrdinu jako zbožné-

ho muže. S ohledem na pravidelné zmínky o návštěvě 

mší, pronesené modlitby a příležitostná zvolání 

k Bohu či upřímný obdiv ke křesťanské morálce, je 

zřejmé, že právě takto chtěl být Ignác Josef nazírán. 

Jako člověk pěvně ukotvený v tradičních ctnostech. 

Právě ono houževnaté přežívání a přetrvávání kolek-

tivních náboženských představ v konzervativním 

a veskrze venkovském prostředí poddanských měst je 

patrné i na osudech „malých“ lidí na prahu 19. století. 

Svébytné prvky barokní zbožnosti jako byla vazba na 

regionální poutní místa a důvěra v mariánské přímluv-

kyně nebyly osvícenským katolicismem zcela potlače-

ny a lze je vysledovat i v životě oderského ševce. V rok 

své svatby, v listopadu 1817 se začal Ignáci zhoršovat 

zrak. „Na den sv. Martina ráno, bylo ještě temno, jsem 

se probudil, když jsem mohl otevřít oči, všiml jsem si, 
že jsou suché, tak jsem doufal, že bude lépe, ještě 
jednou jsem usnul, potom jsem se probudil a byl již 
den. Pohlédl jsem na okno a tu jsem byl na jedno oko 

28úplně slepý“.  Po vroucných modlitbách, které strávil 

na kolenou, se ráno oblékl a spěchal do kostela. Po mši 

svaté, již „nábožně“  vyslechl, uchýlil se k bočnímu 

oltáři sv. Valentina, kde s „pohnutým srdcem“ prosil 

Boha za uzdravení. Ke kořenům barokní zbožnosti se 

Ignác Pleban vrátil až ve chvíli, kdy poslal svou čers-

tvou ženu Veroniku „pro svatou vodu z Maria Skály 
u Spálova a s touto divotvornou vodou od svaté Panny 
Marie jsem si denně třel mé oči“. Jakkoliv si švec 

pomohl i návštěvou lékaře, na jehož radu si vtíral 

čtyřikrát denně do očí  předepsanou mast, vysvobozen

Franz Kletensky: měšťané adorující milostný Obraz Panny Marie 
Pomocnice (akvarel, počátek 19. století). Nejen ve Fulneku, ale i v 
Odrách byl v období pozdního baroka díky děkanovi Augustinu de 
Beer silný mariánský kult zaměřený k ikonografickému typu Panny 
Marie Pomocnice. Úcta přetrvávala i v prvních desetiletích 
19. století. 
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byl až skrze „pomoc Boha a Panny Marie“. Již 

po 14 dnech tak mohl navštívit spálovský pramen 

u skály Panny Marie a zahrnout jej děkovnými 

modlitbami. Svou vděčnost šel vyjádřit rovněž 

sv. Prokopu a tak jej bylo v posledních chladných 

listopadových dnech roku 1817 možné spatřit, jak 

stoupá do prudkého kopce směrem k Pohoři, aby se 

pomodlil ve zdejším novém zděném kostele.

Stárnoucí muž na prahu občanské svobody

Politické události, které od konce 30. let 

a především v polovině 40. let 19. století 

zaměstnávaly většinu populace rakousko-

uherského mocnářství, nenechaly chladným ani 

našeho ševce. I přesto bylo však nutkání 

zaznamenat život probíhající v jeho bezprostřední 

blízkosti mnohem silnější, než snahy parafrázovat 

události velkého světa. Výjimkou byl pouze 

revoluční rok 1848, který v Plebanově vyprávění 

vytlačil na okraj popis běžných událostí 

z každodenního života. Josef Ignác narozený roku 

1792 a zesnulý v roce 1856, muž vychovaný 

v cechovní korporaci a rodině konzervující ještě 

tradiční obraz starého světa a umírající osm let 

po zrušení roboty, byl jedincem pomyslně 

rozkročeným mezi dvěma světy. Nutno podo-

tknout, že jako člen stárnoucí generace se však stále 

více uzavíral do světa vzpomínek a život mimo 

hranice města mu zprostředkovávaly pouze 

rozhovory s jeho dětmi. Symbolickou ztrátou 

jistoty spojení se starým světem však nebyla 

v životě oderského ševce nějaká zásadní politická 

událost, ale smrt jeho milované ženy Veroniky. 

Druhá polovina životní poutě oderského ševce 

měla svůj jasný mezník, kterým byl sňatek a převzetí 

zodpovědnosti za budoucí rodinné společenství.  

Skutečnost, že odchodem ze stavu svobodných 

vstupuje člověk do zcela nového světa si Ignác Josef 

příliš dobře uvědomoval a svému čtenáři to v textu 

připomíná na několika místech. Již do roku 1809 

jako 17 letý mladík několikrát upozornil, jaké jsou 

rozdíly mezi oděvem svobodných a ženatých mužů 

či vdaných žen. Nejen fyzická odlišnost, ale rovněž 

etiketa a způsoby chování tvořily mezi řeme-

slnickými tovaryši a mistry neproniknutelnou 

bariéru. V prvních desetiletích 19. století tak chodili 

svobodní mládenci i dívky do obory, kde byl výčep 

piva a v létě i muzika. Ignác Josef hovoří 

o „kvetoucích letech mládenectví a nevinné zábavě 
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v svobodném stavu“.  Ještě v roce 1816, pár měsíců 

před svou svatbou si náš švec se svou nastávající 

plně  užívali  „zábavu  svobodných“.  Konečně  

ke změně společenského postavení nutilo Ignáce 

Plebana rovněž členství v cechu a jeho snaha o získání 

mistrovského titulu. Všeobecnou cechovní zásadu 

o ženatých mistrech mohl Ignác sledovat na osudech 

svého přítele a původního učedníka jeho otce Matyáše 

Schindlera, který před svou žádostí o mistrovské 

zkoušky poprosil o dceru přímo cechmistra. 

 

Oderský ševcovský mistr Ignác Pleban byl ženat 

pouze jednou, a to s dcerou krejčovského mistra 

Johanna Kuntschika Veronikou. Zemřela v 51 letech 

v pozdním létě roku 1845 a od té chvíle se vdovec 

spoléhající se na podporu svých dospělých synů a dcer 

již neoženil. Vlastně péče a důkladnost s jakou autor 

popisuje své námluvy a o necelých třicet let později 

i smrt své ženy, nahlédnutí do intimních zákoutí jeho 

duše je varováním především pro historiky. Dávná smrt 

v minulosti vnímaná optikou matrik či jiných 

statistických pramenů jako všudypřítomná součást 

života tehdejší společnosti, nebyla nikdy banální 

událostí.

Svou budoucí ženu spatřil Ignác Pleban poprvé 

ve svých 17 letech. V jednu červnovou neděli byl zrovna 

v kostele sv. Bartoloměje, kde se účastnil odpoledních 

litanií, a když po požehnání vyšel z vrat, zamířil 

společně s kamarádem Ignácem Faberem směrem 

k Skřivánčímu poli. Doprovázel jej na návštěvu k jeho 

milé. Na mostě přes Odru potkali však nejen Faberovu 

Johannu Hilscher, ale rovněž její přítelkyni Veroniku. 

To léto se scházeli v oboře, kde byl výčep a ideální 

výletní místo pro setkání mladých svobodných párů.  

Ačkoliv k ní již tehdy vysílal zamilované pohledy, 

zhodnotil roku 1809 Ignác Pleban své šance celkem 

pesimisticky „ona také se mnou neměla žádný záměr, 

neboť mladé dívky mají vždy jen takovou lásku, s níž se 

chtějí brzy vdát, a na to u mne nebyl ještě dlouho žádný 
30

výhled“.

Zápisná kniha bratrstva cechu oderských ševců (výřez). Záznam o vstupu 
16 letého Ignáce Plebana, který byl do korporace přijat 22. října 1808. 
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Vztah k jeho budoucí ženě se silně prohloubil 
především po návratu z Vídně, kdy mladý tovaryš 
zjistil, že na něj celou dobu čekala. Odhlédneme-li 
od  pop i su  spo lečně  s t r ávených  chv i l  
na masopustních bálech nebo při nedělních 
návštěvách obory, Plebanův popis ctností jeho 
budoucí ženy je mnohem zajímavější výpovědí pro 
analýzu hodnotových představ mladého 
řemeslnického tovaryše. „Ona sice nebyla bohatá 

majetkem, ale její cnosti jsem si cenil za nejlepší. 

Narodila ze z čestných dobrých rodičů a byla 

křesťansky vychována a milovala náboženství, byla 

pracovitá a pilná a hospodařila se svými zisky tak, že 

se vždy počestně oblékala a ještě ušetřila přes 100 

zlatých, protože byla šikovná v šití a skrze svou 

přátelskost měla přízeň předních lidí, kteří si ji 

vyžadovali k šití, také ji předávali děvčata k učení“. 
Z kulturně historického hlediska je nutné poukázat 
zejména na jeho ocenění dobrého původu. Při 
pohledu na svou budoucí ženu tak našeho ševce 
neovlivňoval pouze všeobecně platný katolický 
názor na rodinu mající své kořeny v svátostné povaze 
manželství, ale rovněž po desetiletí předávaná 
cechovní pravidla. I v Odrách platila původní 
středověká zásada, že do cechu může být přijat pouze 
žadatel, který předloží doklad o legitimním původu 
z manželského lože. Přežívání norem tohoto typu 
bylo v konzervativním cechovním prostředí zvláště 
silné. 

Vedle Ignácových poznámek lze do pozadí 
svatebních příprav nahlédnout rovněž prostřednictvím 
svatebních smluv. Dokumenty dochované pro 
prostředí poddanských Oder od 30. let 18. století jsou 
jedinečným pramenem odhalujícím nejen postoje 
obou snoubenců, ale rovněž zájmy nejbližších 
příbuzných, pro něž byl sňatek jejich syna, bratra, 

sestry či dcery často možností na budoucí zaopatření 
celé rodiny. Z pohledu ženicha vylo důležité věno, 
které mohlo snoubenci usnadnit vyplacení 
sourozeneckých podílů z otcovského gruntu 
či měšťanského domu. Je tedy možné proniknout 

i do myšlenkového světa jednotlivých aktérů a zjistit, 
jakou roli hrály v případě sňatku city a láska?  V tomto 

případě je nutné rozlišovat mezi veskrze venkovským 
agrárním prostředím a sňatky uzavíranými mezi 

vyššími řemeslnickými a patricijskými vrstvami 
31městské komunity.  Na chudší vesnici bylo hlavní 

prioritou především zaopatření rodiny a bezchybné 
fungování hospodářství. Svatba z pouhé náklonnosti 
byla vnímána jako velký luxus. Snažily se děti splnit 
očekávání svých rodičů?Josef Ignác se s Veronikou 
Kuntchik octli ve stejném postavení a autor našich 
zápisků na několika místech upozorňuje na otcův 

32nesouhlas se sňatkem s mnohem chudší snoubenkou.  

I Ignác Pleban a Veronika Kuntschik se tak na sklonku 

roku 1816 stali předmětem rodinných strategií, které 
skončily pro oba naštěstí vzájemnou dohodou rodičů. 
Na konci léta 1817 dotíral Ignác na svého otce stále 
častěji a žádal od něj termín vzájemných rozhovorů 
s rodiči Veroniky. „Řekl jsem, že by k tomu nyní byla 
vhodná doba. Nato se otec dopálil a řekl, že on už bude 

33vědět, kdy k tomu bude vhodná doba“.  Celý týden až do 
srpnového posvícení na svátek patrona farnosti 
sv. Bartoloměje se nic nedělo, až 7. září den před svátkem 
Narození Panny Marie se rodiče „společně sešli a učinili 
bez naší přítomnosti dohodu a bylo vše správně, my jsme 

34se mezi tím šli projít přes pole směrem na Loučky“.  Tři 
roky po návratu z Vídně, 22. září 1817 se Ignác Josef 
Pleban oženil s dcerou krejčovského mistra Veronikou 
Kuntschik.

Až po nahlédnutí do smlouvy pochopíme otcovo 
zdráhání, neboť z pragmatického hlediska se jednalo 

o dokument silně znevýhodňující Plebanovu rodinu. 

Žánrový výjev z procesí na svátek Božího těla ještě před omezením jeho barokní 
výpravnosti v rámci církevních reforem Josefa II. Těchto procesí se mohl jako 
tovaryš účastnit v Odrách ještě Ignácův otec Johann Georg Pleban (anonym. 
mědiryt 1784). 
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Otec ženicha písemně pojistil svému synovi 
obytný dům číslo 286, který měl převzít po jeho 
smrti. Ovšem v případě předčasného skonu 
snoubence Ignáce vyplatí otec Georg Pleban svou 
snachu z domu částkou 300 zlatých vídeňské měny. 
Johann Kuntschig jako otec nevěsty přislíbil své dceři 
věno ve výši 50 zlatých a vyplatí je až tehdy „kdy je 

35 
bude ženich potřebovat“. Praktickou pomocí 
novomanželům byla až nabídka Ignácova otce, který 
jim poskytl bezplatný byt ve společné světnici, 
zdarma stravu a pro syna plat 2 zlaté týdně za práci 
v ševcovské dílně. Situace se změnila již roku 1819. 
V té době se již Veronika starala o dva osmiměsíční 
sourozence Aloise a Magdalenu a Ignác dostal 
nabídku ke koupi domu Vavřince Janitschka 
na Krátké ulici. První postní neděli vzal Ignác 
500 zlatých a v doprovodu otce se vydali vzhůru přes 
náměstí k Janitschkově domu. S punčochářským 
mistrem Vavřincem se nakonec dohodli na kupní 
sumě 900 zlatých za dům a zahradu, což potvrzuje 
rovněž zápis v gruntovní knize Oder z 28. února 

36 1819. V době největších příprav na stěhování však 
zasadil osud mladé rodině dvě těžké rány. 19. května 
zemřel na plicní katar syn Alois a jen 14 dní poté, 
ve středu po Letnicích, si smrt přišla i pro děvčátko. 
Tohoto roku, kdy bylo možné v Odrách pozorovat 
kometu, si nešťastný otec poznamenal „tak byl tento 

mladý pár opět spolu v nebi, potom jsme byli bez dětí, 

ale Bůh nás požehnal opět po pěti měsících dcerou 
37 

Cecílií“. Další dvojčata se Plebanovým narodila 

21. července 1821 a pokud k novorozencům Aloisi 

(dostal jméno po svém zesnulém bratru) a Johanně 

připočteme i Cecilii a předchozí zesnulé děti, porodila 

Veronika během tří let pět dětí. V roce 1823 se narodil 

syn Franz, který od tohoto dne zhruba za 17 let 

vstoupí k otcově veliké radosti do kněžského 

semináře v Olomouci.

Deník pokračuje ještě několika hustě popsanými 

stranami, které nám umožňují nahlédnout do reality 

20. a 30. let 19. století očima oderského řemeslníka. 

Kromě ryze osobních záznamů vyrovnávajících se 

se smrtí otce a matky, pozorujeme Plebanův zvýšený 

zájem o rozmary počasí a zemědělskou produkci. 

Vzhledem k stále zvyšujícím se cenám surovin a stále 

přítomnému hladu je jeho sledování výnosu a kvality 

sklizně pochopitelné. V roce 1839 provdal Ignác 

Pleban svou dceru Cecilii a rok poté přišlo první 

varování. Na Boží hod vánoční se odpoledne vrátila 

manželka celá třesoucí se a promrzlá z kostela. Dle 

záznamů se stav tak zhoršil, že 30. prosince Ignác již 

nedoufal v uzdravení. To se však nakonec v lednu 

dostavilo a Veronika mohla vstanout do nového roku 

1841. Nicméně stín smrti již nezmizel a několik řádků 

níže můžeme číst „od té doby jsem často myslel na to, koho 
38

prvního z nás potká onen smutný los nejdříve“.   Po třech 

letech naplněných neúspěchy v řemesle a úzkostlivým 

sledováním počasí si nakonec smrt přišla pro Veroniku. 

Dcera krejčovského mistra a matka šesti dětí zemřela 4. září 

1845 na souchotiny. K posteli byla Veronika připoutaná již 

deset dní a ve čtvrtek okolo oběda Ingác pochopil, že jeho 

žena umírá. Když se kolem ní všichni nahrnuli, ještě sebrala 

síly a vykázala je ke stolu „jděte a jezte, všechny děti se 

musely posadit ke stolu a splnit tak její vůli, ale kdo by mohl 

nyní jíst. Já jsem stál u její postele a předčítal ji z její knížky 

zbožné modlitby, byla pořád při dobrém rozumu, 

požadovala ještě několikrát jíst a také svlažit jazyk. K večeru 

ji navštívil otec Josef a mluvil k ní. Dal ji křížek k políbení“. 

Zaopatřena svátostmi byla Veronika již v pondělí a v onu 

sobotu v osm hodin za zvuku večerního zvonu 

z nedalekého farního kostela vydechla naposled. 

 

Od této chvíle nebylo pro Ignáce Plebana trápení, s nímž 

by se mohl svěřit ani radosti, s kterou by se mohl podělit. 

Až do konce čtyřicátých let uzavírá většinu zaznamenaných 

událostí stesk. Jeho vztah k veřejnému životu, který začal 

především po revolučním roce 1848 svými naléhavými 

změnami zasahovat do života každého jednotlivce, je stále 

více zatěžován stářím a nastupujícími nemocemi. Navíc byl 

Ignác Josef Pleban dítětem umírajícího věku, který částečně 

přežíval v konzervativních institucích.

Pohled na farní kostel sv. Bartoloměje v Odrách. Záběr zachycuje 
původní zástavbu na Radniční ulici (fotografie, 1. polovina 20. století). 
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Těch několik málo let před vydáním živnostenského 
zákona (1859) představovaly skomírající cechy již jen 
starou veteš a prázdný pojem. Církev a sakrální prostor 
byly tedy pro starého ševce posledním místem, kde se 
vznášel duch starých časů. Popisem návštěv farního 
kostela sv. Bartoloměje či všeobecných událostí 
v katolické církvi jsou také naplněny i poslední stránky 
deníku, kde je nejprocítěnější část věnována primiční 
mši jeho čerstvě vysvěceného syna Franze. 
Při představě plačícího starého muže pozorně 
sledujícího svého syna v presbytáři oderského kostela, 
ustupují do pozadí i ty nejbouřlivější okamžiky 
revolučního nadšení z doby voleb do obecního 
zastupitelstva. Mlhovina kadidla prostupující oderský 
chrám jakoby zastínila nově nabytou občanskou 
identitu Ignáce Plebana, který se cítil být doma zde, 
mezi zdmi, jež byly svědky křtů, svateb a pohřbů celé 
řady jeho předků. Nakonec zde byla přítomna i jeho 
žena, jejíž duše se dle slov kazatele „vznášela nad 
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oltářem”, před nímž sloužil jejich syn.  
    
               Zdeněk Orlita
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