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Jakeš, Jan 
 
*22. června 1881 Prachatice předměstí č. 38,  
† 19. března 1943 Křešice (dnes m. č. městyse Divišov), okr. Benešov,  
zakladatel Společenstva mlynářů českokrumlovského okresu (1919), člen městské rady v Českém Krumlově (1927-
1938), referent pro vodní a lesní hospodářství města. V městském zastupitelstvu také řídil  sociální a zdravotní komisi. 
Pochován je v Praze na Vinohradském hřbitově. 
Rodiče, otec: Lukáš Jakeš, mlynář v Prachaticích č. 38, syn † Vavřince Jakeše, mlynáře tamtéž a jeho manželky Evy 
roz. Geierové za Starých Prachatic. Matka: Petronilla rodem Fuchsová, dc. Jakuba Fuchse, rolníka v Ostrově č. 5 (dnes 
část města Prachatic) a jeho ženy Rosalie roz. Šanderové z Ostrova. 
 

V šestačtyřiceti letech se Janu Jakešovi dostalo celostátního ocenění od mladé Republiky 
československé. Díky  neúnavné práci pro krumlovskou českou menšinu byla jeho 
portrétní fotografie vybrána do slavnostního vydání „Alba representantů“ (1927) a ocitla 
se tak mezi elitními tvářemi tehdejší politiky, vědy a kultury. V závěru tohoto knižního 
gigantu ji ještě doprovázel krátký osvětlující text: „Jakeš Jan, první náměstek starosty, 
Český Krumlov. *1881 Prachatice. Vychodil místní školy, vyučil se mlynářství u svého 
otce a působil na různých místech kraje. Roku 1916 najal mlýn v Českém Krumlově, kde 
pak od převratu byl činným v okresní i městské samosprávě. Dnes jest prvním 
náměstkem starosty města za všechny české občanské strany. Jest zakladatelem 
odborného Společenstva mlynářů a jeho předsedou, stálým delegátem obce ve Výboru 
české odborné živnostenské školy pokračovací, místopředsedou místní hospodářské rady, 
předsedou okresní organisace strany lidové a starostou Orla - tělovýchovného 
a kulturního spolku.“ 

 
Jakešův širší životopis pak přivedl na svět až pan archivář Karel Veselý, prom. hist., na stránkách českobudějovického 
muzejního časopisu Výběr. V článku se dotkl i genealogie šumavských mlynářů Jakešů: 
„Prachatický Rumpálův mlýn, kde se Jan narodil, držela rodina po tři generace. Potom jej Janův otec Lukáš Jakeš 
prodal a koupil mlýn v Žalticích na Krumlovsku. Tím se rodina vrátila nazpět do svého původního okresu, neboť Janův 
praděd pocházel z Cvrčkova mlýna v katastru obce Brloh, kde Jakešové žili již od 16. století.  
 
Do obecné školy chodil Jan Jakeš v Žernovicích, pak do nižšího gymnázia v Prachaticích, načež se vyučil 
mlynářskému řemeslu. Pracoval jako mládek v Šebelově mlýně v Husinci, krátký čas byl správcem mlýna ve Zvozu 
u Zátoně. Třiatřicetiletý se oženil s dcerou krumlovského zámeckého koláře Tirnera a r. 1916 si najal Vošahlíkův mlýn 
v Českém Krumlově před Budějovickou branou............................................................................................................. 
 
Večer 30. září 1938 opustil své milované město a uchýlil se za rodinou do Budějovic, kde pomáhal při práci na 
nouzových opatřeních pro Čechy ze zabraného pohraničí. Po roce hledání nové existence si pronajal mlýn v Křešicích 
na Vlašimsku. I tam za války nadále nezištně podporoval všechny potřebné, oblíben a vážen pro své vynikající osobní 
vlastnosti.“    
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