
Příběh vojáka na dovolené – Antona Schwirtlicha z Hynčic
nadaného samouka a lidového učitele hynčických dětí

Kulturně-historická skica Dr. med. Aloise Schindlera, hynčického rodáka a lékaře ve Zlatých Horách.

V roce 1922 vyšel v časopise Das Kuhländchen, str. 137–139 článek o prvním učiteli z Hynčic – Anto-
nu Schwirtlichovi. Ten spolu s učitelem Thomasem Makittou sehrál důležitou roli v nasměrování badatelské 
přírodovědné dráhy Johanna Gregora Mendela. Původní text Aloise Schindlera je mírně stylisticky upraven  
a doplněn.

-755-

135
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V mém rodném domě 
v Hynčicích č. p. 3, žila 
svobodná, vynikající pa-
mětí nadaná teta mého 
otce, Anna Schwirtlich 
(nar. 1804, zemř. 1875), 
která nám, dětem, vyprá-
věla mnoho z naší rodin-
né historie a o dřívějších 
místních poměrech v Hyn-
čicích. Často se zmiňovala  
o Antonu Schwirtlichovi,  
který učil své příbuzné  
a jiné obyvatele Hynčic 
předměty národní školy 
před Thomasem Makit-
tou, který je obvykle po-
važován za prvního uči-
tele v Hynčicích. Tohoto 
Antona Schwirtlicha s ur-

čitostí označila jako prastrýce přírodovědce Gregora 
Johanna Mendela.

Při mém pozdějším pátrání – byl jsem tehdy sko-
ro gymnazista – jsem u starších obyvatel vesnice  
a příbuzných slyšel jednohlasně, že Anton Schwirt-
lich denně vyučoval v jednom malém hynčickém 
domě s vynikajícími úspěchy 15 až 20 dětí, že byl 
rodilý Hynčičan a příbuzný Mendela.

Ve svých zralých letech jsem se začal během bá-
dání o předcích o tohoto výborného lidového učitele 
blíže zajímat. Mezi mnoha hynčickými Schwirtlichy 
jsem po několika omylech našel toho správného,  
a z matrik a právních knih, které jsem měl po ruce, 
jsem přesněji vypátral jeho životní osudy. Přitom 
vyšly najevo zcela svérázné školní poměry, které se 
výrazně odlišují od současnosti, a osvětlují tehdej-
ší duchovní pokles podmaněného lidu. Stejné jako  
v Hynčicích, byly školní poměry i v mnoha menších 
obcích Kravařska, a proto bych chtěl líčit životní 
osudy tohoto soukromého učitele.

Dr. med. Alois Schindler
Zlaté Hory kolem r. 1920-1930
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Anton Schwirtlich se narodil 17. května 17581   
v Hynčicích v domě č. p. 3, jako šestý syn sedláka Pau-
la Schwirtlicha. Neměl asi žádné šťastné a radostné 
dětství, neboť jeho otci bylo požehnáno více množ-
stvím dětí, nežli bohatstvím (celkem 10 potomků). 
Tento rod Schwirtlichů hospodařil od 16. ledna 1691 
na selském gruntě č. p. 3, který měl rozlohu 39´16 
jiter2  a dvě oddělené části. Větší polovina gruntu leží  
s vlastními hospodářskými budovami v rovinaté ze-
mědělské části, a přibližně 12 jiter se nachází v pus-
tinné, neúrodné části.

Podle seznamu domů a majitelů z roku 1850 vlastnil dům  
v Hynčicích č. p. 13 Josef Schwirtlich

1. Dítě: Antonius, datum narození: 17. 5. 1758, rodiče: Paulus 
Schwirtlich, Juditha, kmotři: Joannes Waltzel, Anna Müsterin, místo: 
Hynčice
Zemský archiv Opava, Fond Sbírka matrik býv. Sm kraje, Matrika 
N_Z_O_, inv č. 1083_, sig_Od_III_2_1691-1762_,Dolní_Vražné,_
Horní_Vražné_Hynčice_Mankovice, fol. 236

2. 1 jitro rakouské = 0,5755 ha

Paul Schwirtlich, otec Antona Schwirtlicha, pře-
vzal 10. srpna 1747 za 135 tolarů od otčíma Zwis-
chenwirta selský grunt č. p. 3. Bohužel uzavřel ne-
rovný sňatek a upadl brzy do dluhů. V roce 1758 se 
prokázal u soudu jako insolventní a 8. března 1759 
koupil hospodářství v dražbě vrchnostenský šafář  
Johann Schindler, syn mankovického sedláka Eze-
chiela Schindlera. Při prodeji bylo dohodnuto, že 
nový majitel má postavit výměnek, v němž budou 
mít Paul Schwirtlich a jeho žena Judita právo bydlet 
až do konce života. Nový dům byl asi dost velký, 
když bylo totiž v roce 1770 úředně nařízeno číslování 
domů v obcích, dostal vlastní domovní č. p. 22.

V chudobných poměrech, do kterých nyní rodina 
upadla, je nepravděpodobné, že by byl malý Anton 
posílán do již existující školy ve Vražném – povinná 
školní docházka tehdy nebyla. S větší oprávněností 
lze předpokládat, že jako dítě pásal krávy a později 

Lokalizace domů č. p. 3, 13 a 22 v Hynčicích na císařském otisku stabilního katastru z roku 1836. 
Dům č. p. 3 odpovídá dnešnímu domu č. p. 61, dům č. p. 13 domu č. p. 117 a dům č. p. 22 domu č. p. 109.

Podle seznamu domů a majitelů z roku 1850 vlastnil dům  
v Hynčicích č. p. 3 Leopold Schindler

Podle seznamu domů a majitelů z roku 1850 vlastnil dům  
v Hynčicích č. p. 22 Anton Schwirtlich
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musel sloužit jako čeledín u cizích lidí. Možná si bral 
čilý hoch modlitební knihu k pastvě krav, slabikář na 
pole a křída hrála hlavní roli při jeho pokusech o psa-
ní. To, že si Anton Schwirtlich osvojil vzdělání obec-
né školy nikoliv návštěvou školy, nýbrž samostudi-
em, bylo potvrzeno nejstaršími venkovany a svědčí 
to o vynikajícím nadání a velké píli tohoto mladíka.

V roce 1778 musel Anton na vojnu a k tomu na 
14 roků, protože jeho otec neměl prostředky, aby ho 
z vojenské služby vykoupil. Kvůli následnictví v Ba-
vorsku vypukla po smrti kurfiřta Maxmiliána v roce 
1778 válka mezi Rakouskem a Pruskem, která byla 
ukončena 15. května 1778 Těšínským mírem. Této 
bavorské války, která je nazývána „bramborová“ vál-
ka, se Anton Schwirtlich také účastnil.

Po uzavření míru bylo vojsko z velké části rozpuš-
těno a Anton Schwirtlich pobýval v letech 1780 až 
1788 v Hynčicích, jako voják na dovolené.

Čtrnáctiletá vojenská služba nebyla za tehdejších 
okolností tak strašná. V matrikách Vražného z té doby 
jsem našel záznamy o mnoha vojácích na dovolené.  

Lokalizace domů č. p. 3, 13 a 22 v Hynčicích na mapě Dipl. Ing. A. Winklera z Hynčic č. p. 51 (dnes dům č. p. 77) z roku 1995. 
Dům č. p. 3 odpovídá dnešnímu domu č. p. 61, dům č. p. 13 domu č. p. 117 a dům č. p. 22 domu č. p. 109.

Dům č. p. 3, dnes č. p. 61 v Hynčicích Dům č. p. 22, dnes č. p. 109 v Hynčicích

Dům č. p. 13, dnes č. p. 117 v Hynčicích
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Tito se žení jako vojáci, mají děti, kupují a prodávají 
hospodářství. Nebylo také v té době nic zvláštního, 
že schopní vojenští dovolenkáři a vysloužilí vojáci 
(militek exauctorati), ve vesnicích vykonávali školní 
výuku a stali se tzv. ludi magistri3.

Když přišel Anton Schwirtlich na dovolenou do 
Hynčic, měl jeho otec již 53 let, byl tedy méně prá-
ceschopný, zato měl ještě nezaopatřené děti. Proto 
nemohl být Anton svému starému otci přítěží. Snad 
3. Ludi magistri – učitelé

byl i příliš hrdý, než aby sloužil jako selský čeledín, 
tak se věnoval vyučování, pro nějž byl asi zvlášť způ-
sobilý. Vyučování probíhalo pravděpodobně v domě 
č. p. 22, kde žila jeho rodina, eventuálně v domě  
č. p. 13, kam se jeho dobře situovaný bratr Martin 
přiženil. Před více než 100 lety byly vesnické ces-
ty při deštivém počasí obtížně schůdné a pro mnohé 
bylo docházení do Vražného příliš daleko.

Odměna za výuku pro učitele sestávala ovšem, 
jak bylo tehdy obvyklé, z naturálií, zvláště potravin. 

Výřez seznamu bývalých majitelů domů v Hynčicích z ručně vyhotovené mapky hynčických vysídlenců po odsunu v roce 1946. 
Dům č. p. 22 odpovídá domu č. p. 109.

Lokalizace domů č. p. 3, 13 a 22 v Hynčicích na mapě německých vysídlenců, ručně vyhotovenou po odsunu v roce 1946. 
Dům č. p. 3 odpovídá dnešnímu domu č. p. 61, dům č. p. 13 domu č. p. 117 a dům č. p. 22 domu č. p. 109.
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Hynčičtí obyvatelé odváděli školní dávky učiteli do 
Vražného i v době, kdy již vyučoval v Hynčicích An-
ton Schwirtlich, ale ten se o hynčického učitele staral 
málo, i když mu vlastně odňal povinnosti. Jmenoval 
se Jiří Michel a vyučování nebral asi příliš vážně.  
V roce 1785 se úspěšně ucházel o dlouhodobé vymě-
řovací práce v komisi pro vyměřování daní, zřízené 
Josefem II. V jeho žádosti bylo uvedeno, že „zaučil 
jistého žáka, který ho bude ve škole zastupovat“.

Sedláci z Hynčic odváděli učiteli z Vražného na sv. 
Jiří a Michala 48 domácích chlebů. Šest chalupníků, 

usídlených na pozemcích vzniklých rozdělením jed-
noho velkého selského gruntu, mělo odvádět místo  
chlebů 8 měřic předního žita, dále 25 snopů žita  
a stejně tolik ovsa. O posvícení 23 koláčů, na Nový 
rok 46 krejcarů, svazek lnu a zeleninu. Jako zápisné 
za každé chudé dítě navštěvující školu, na školním 
poplatku 48 krejcarů. Třicet šest hynčických velko 
a malo chalupníků bylo ovšem od školního poplatku 
osvobozeno. Jinak se muselo učiteli z Vražného od-
vádět o krmáši a o vánocích po 27 krejcarech a asi 80 
vajec na Zelený čtvrtek.

Lokalizace domů č. p. 3, 13 a 22 v Hynčicích na současné katastrální mapě (ÚAZK). 
Dům č. p. 3 odpovídá domu č. p. 61, dům č. p. 13 domu č. p. 117 a dům č. p. 22 domu č. p. 109.

Lokalizace domu č. p. 15 v Emauzích na Císařském otisku z roku 1836, dnes č. p. 212. 
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Hynčičtí platili, ale vyučování ve Vražném vyu-
žívali zjevně málo. Mimo již dříve uvedených pře-
kážek (rozmáčené cesty), přicházela tehdy v úvahu 
ještě robotní povinnost. Protože při pěkném počasí 
byl hospodář povolán na práce pro vrchnost, musely 
děti pilně vypomáhat na poli, aby vlastní hospodář-
ství nepřišlo vniveč. Do roku 1800 neuvádějí matriky 
žádný podpis obyvatele Hynčic – důkaz, že svědci na 
svatbě a kmotři neuměli psát.

 Protože Hynčičtí museli platit učiteli z Vražné-
ho, ačkoliv neposílali děti do tamní školy, nezůsta-
lo mnoho na hynčického privátního učitele a mzda 
Antona Schwirtlicha při množství práce nebyla nijak 
velká.

Měl ale štěstí a oženil se s bohatou dcerou sedlá-
ka – Annou Blaschke z domu č. p. 56 v Hynčicích. 
Rezignoval na povolání učitele a získal v roce 1788, 
snad za peníze své manželky, chalupnické hospodář-
ství č. p. 15 v osadě Emauzy, nově založené vrchností 
(v roce 1787). Byl ale stále ve vojenském stavu.

 V matrice se uvádí, že se 3. července 1789 naro-
dil syn Antonu Schwirtlichovi, vojáku a chalupníku  
v Emauzích č. p. 15 (pozn.: syn Josef)4, proto se zřejmě 
Anton Schwirtlich neúčastnil války, které vedlo Ra-
kousko v letech 1788–1791 proti Turecku. Ale každo-

4. 3. července 1789 se narodil v domě č. p. 15 Josephus Schwirtlich, 
náboženství katolické, manželský, otec Anton Schwirtlich, voják Kou-
nicova pěšího pluku, matka Anna, rozená Blaschkinová, kmotři Martin 
Brosch, rolník, Anna Schindlerová, rolnice.
ZAO, fond Sbírka matrik býv. Sm kraje, inv. č. 1085, sig. Od III 4, 1785, 
Dolní Vražné, Emauzy, Horní Vražné, Hynčice. (David Abendroth, co-
operator)

Lokalizace domu č. p. 15 v Emauzích na Mapách.cz, dnes část domu č. p. 212. 

Dům č. p. 15, dnes levá část domu č. p. 212.

Osmanská armáda vedená velkovezírem na Sofii (Bulharsko), květen 1788.
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pádně byl aktivně povolán, když Slezskem a Moravou 
táhlo vojsko v roce 1790 proti Prusku, které se spojilo  
s Tureckem. Vojsko opustil teprve v roce 1792, když 
mu v tomto roce skončila vojenská služba.

Dne 12. února 1793 se mu narodila dcera (pozn.: 

dcera Julianna)5 a v matrice už není veden jako vo-
ják, nýbrž jako chalupník z Emauz. Anton Schwirt-

5. 12. února 1793 se v domě č. 15 narodila Julianna Schwirtlicho-
vá, náboženství katolické, manželská, otec Anton Schwirtlich, chalup-
ník, Emauzy, matka Anna, dcera Anderse Blaschkina, kmotři: Johann 
Schindler, rolník, Elisabeth Brožová, rolnice.
ZAO, fond Sbírka matrik býv. Sm kraje, inv. č. 1085, sig. Od III 4, 
1785–1820, N, Dolní Vražné, Emauzy, Horní Vražné, Hynčice

Hynčická škola č. p. 69 z roku 1796, postavená z prostředků místních obyvatel, dnes dům č. p. 93 - kulturní památka.

Venkovská škola v 17 – 18 století (ilustrační kresba).
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lich zemřel podle farní matriky 7. listopadu 1808 ve 
stáří 50 let na nemoc plic (rozedmu nebo tuberkuló-
zu). Jeho potomci žijí v několika obcích na Kravař-
sku.

 Hynčičtí tak poznali, díky Antonu Schwirtlichovi, 
dobrodiní vlastní místní školy a přišli na chuť vyučo-
vání. Považovali asi za obtížné, aby po Schwirtlicho-
vě odchodu přivykli na docházku do školy ve Vraž-
ném a brzy se našel důvod k definitivnímu oddělení. 
Školní budova ve Vrážném byla chatrná a musela být 
v roce 1794 nahrazena novou, k čemuž měli Hynčičtí 
adekvátně přispět.

Protože projektovaná novostavba měla být umís-
těna ještě ve větší vzdálenosti, nastala všeobecná ne-
spokojenost a potom došlo ke zlomu. Hynčičtí dne 
1. prosince 1794 přednesli na vrchním úřadu své ne-
otřesitelné rozhodnutí, postavit v Hynčicích z obec-

ních prostředků, bez poskytnutí příspěvku z nábožen-
ského fondu a nároku na další subvence, co nejdříve 
vlastní školu. Úřad kladl všechny možné podmínky, 
nakonec ale povolení vydal.

V roce 1796 byla hynčická škola hotová, stála  
u skotnice (Viehwegu)6 a náklady činily 1.056 zl., 28 
Kr. Protože úřad požadoval ustanovení přezkoušené-
ho učitele, stal se jím velmi schopný učitel Thomas 
Makitta, narozený v Klokočově.

 Oddělením od školství ve Vražném, začala pro 
Hynčice nová éra duchovního rozvoje. Vstřícný pří-
stup ke škole, obětavost a nadšení obyvatelstva pro 
novou místní školu, vzbudil Anton Schwirtlich a to 
je nezapomenutelná zásluha prvního učitele v Hyn-
čicích.

6. Skotnice – cesta, kudy se vyháněl dobytek na pastvu

Hostinec „Polk“ č. p. 27, dnes č. p. 97 u kaple v Hynčicích.

Obchod se smíšeným zbožím č. p. 34 u odbočky do Lučic.
Historicko-vlastivědný spolek v Odrách
Zpracoval: Jiří Kucharz (jk-2019) s použitím zdrojů –
Alois Schindler: Anton Schwirtlich, První učitel z Hynčic. Ča-
sopis obyvatel Horní Odry - Poodří č. 1 / 2018, str. 38-40.
Pavel Kašpar st.: Dr. med. Alois Schindler. Časopis obyvatel 
Horní Odry - Poodří č. 1 / 2018, str. 40-42.
Kronika obce Vražné I. díl pro léta 1945 – 1947, 1950 – 1971. 
Místní nár. výbor inv. č. 5, Soka Nový Jičín.
Kronika obecné školy Hynčice pro léta 1871 – 1942. Obecná 
škola Hynčice – neinventarizováno,  Soka Nový Jičín.
archivnimapy.cz, mapy.cz, čúzk, archiv K. Golda a P. Kašpara s.
Foto: Jiří Kucharz, archiv rodiny Klimentovy, archiv Muzejního 
spolku Rolleder, cs.wikipedia.org, maps.google.com, publikace 
Kuhländchen Alte Heimat 1998.

Nová škola č. p. 72, dnes HAPS s.r.o. u silnice směr Bělotín.

Sněhové kupy v roce 1939, Emauzy - dlouhá strana.

Rodný statek J. G. Mendela č. p. 58, dnes č. p. 69 - k. p.

Ilustrační dobové pohlednice z Hynčic a Emauz na počátku 20. století


