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Hana Skočková
Grégrové a Lštění na Sázavě

Příjmení středostavovského rodu Grégrů není zapomenuto. Stejně jako jejich pobyt v posázavském
Lštění, nebo např. dřívější na myslivně za Novým Dvorem u Písku (Písecké hory). Také tam Gtré-
gry připomíná pamětní deska, odhalená 29. března 2008. Nese nápis: „V novodvorské myslivně žil
v letech 1833 - 1870 Josef Grégr, lesmistr města Písku. Dětství zde prožili jeho synové Eduard
a Julius mladočeští politici. Jaromír Grégr, 2007, pravnuk.“  Při pročítání matrik obce Poříčí nad
Sázavou jsem našla následující úmrtní zápis lesmistrova prvorozeného syna.

Poříčí 24 – Z – 1885 – 1914, fol. 190
1907, 1. / 5. dubna (zemřel / pohřben)
Místo: Lštěň 26, okresní hejtmanství Benešov
MUDr. Grégr Eduard, říšský a zemský poslanec, velký vlastenec a politik český,
narozen ve Štýru v Horních Rakousích, manžel Antonie  rod. -
80 roků, 27 dní, nar. 4. 3. 1827. Místo pohřbení: Hradiště u sv. Klimenta
Příčina smrti Haemorhagia cerebri dle ohl. č. 16. Zemřel náhle.
Pochoval Monsignor Dr. Ant. Stojan, říšský a zemský poslanec na Moravě.

Mladočeský politik MUDr. Eduard Grégr (1827 - 1907) miloval půvabnou posázavskou vesnič-
ku Lštění stejně jako já. Na břehu řeky si v roce 1886 postavil vilku, ve které trávil od té doby vět-
šinu času a kde i zemřel. Je na ní pamětní deska hlásající: „Zde žil a zemřel Dr. Eduard Grégr,
tribun lidu“. Byl pohřben u kostela sv. Klimenta na Hradišti, odkud je nádherný rozhled do jím
milovaného kraje. Byl to slavný pohřeb. Z Prahy byly vypraveny dva zvláštní vlaky, přišlo více
než 3000 lidí včetně dvou ministrů. Školy v Praze v den pohřbu nevyučovaly. Rakev vynesli po
strmé kamenité cestě do kostelíku na Hradiště na ramenou Sokolové.

„Byl pohřben u kostela sv. Klimenta na Hradišti, odkud je nádherný rozhled do jím milovaného kraje.“

Eduard Grégr se narodil 4. března 1827 v rakouském Steyeru jako nemanželské dítě Němky Jose-
finy Pillewitzerové a původem Čecha Josefa Grögera. O dva roky později byl otcem legitimizo-
ván. Teprve po smrti Josefinina otce Franze Xavera Pillewitzera (1777-1829), magistrátního knih-
vedoucího, se Eduardovi rodiče mohli vzít. Matka se nikdy nenaučila pořádně česky. Otec nebyl
národnostně vyhraněn, nepovažoval se za Čecha ani Němce, ale za „Böhme“. Otec Josef Gröger
(1795-1884), revírník, pocházel z mlynářské rodiny z východních Čech. Byl mladším synem An-
tonína Grögera, mlynáře z Březhradu, narozeného ve Stěžerech a jeho manželky Barbory r. Srdín-
kové z Hradce Králové. Kromě staršího bratra Františka, který podědil rodný mlýn, měl tři sestry.
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…
Eduard odešel v roce 1845 studovat do Vídně, tam se jednoznačně přiklonil k češství. Přešel do
Prahy, kde vystudoval medicinu. Stal se asistentem Jana Evangelisty Purkyně, vědecky pracoval,
přednášel na lékařské fakultě. S mladším bratrem - právníkem Juliem si počeštili jméno na Grégr.
Od začátku šedesátých let 19. století se Eduard vrhl do politiky. Se zmíněným bratrem začali vy-
dávat Národní listy, byl i u zrodu Sokola. Bylo mu 34 let, když byl v roce 1861 poprvé zvolen po-
slancem českého zemského sněmu. Mandát si udržel až do smrti. S manželkou Antonií rozenou
Svitirohovou (*1863) měli 8 dětí, z nichž tři zemřely v dětství. V jeho nakladatelské práci pokra-
čoval syn Zdislav (1874 - 1918), lštěnskou vilu zdědila jeho dcera Olga provdaná Barešová.
V majetku jejích potomků je dodnes.

Zájemcům o grégrovský rodopis doporučuji knížku, kterou sepsal Eduardův stejnojmenný vnuk,
typograf Eduard Grégr (1900-1986). Dílko má název „Historie rodiny“. Zpracovala a redakčně jej
připravila Ivana Koutská (Praha 2005, ISBN 80-902023-1-4). O pobytu Grégrů v Písku pojednává
článek historika Jiřího Fröhlicha „Pamětní deska Grégrům“ (Výběr, časopis pro historii a vlastivě-
du jižních Čech, č. 2, 2008).

Grégrovská vila ve Lštění  a  náhrobek Eduarda Grégra  na čestném místě u kostelní zdi.
(Fotografie H. Skočková)

    

Kostel sv Klimenta ve Lštění.  Hezký, vpravdě romantický obrázek na předešlé stránce je zveřejněn na
Wikipedii s odkazem na toto autorství: „Lsteni BN CZ St Clement church at Hradiste 340“ od User:Miaow
Miaow – Vlastní dílo. Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia Commons.
Další místopisné zajímavosti citujeme z oficiálních stránek obce Lštění.

Hradiště Lštění bylo jednou z pevností obklopujících původní přemyslovský státeček ve středních Čechách (Měl-
ník, Stará Boleslav, Lštění, Tetín, Libušín a Budeč). Součástí dvorců či akropolí hradišť se staly i kostely. Ze
všech knížecích rodů křesťanství přijali pouze Přemyslovci, a kostelní stavby se proto objevují jen na hradištích
jimi založených či dobytých. Hradiště Lštění o rozloze 4,3 ha, rozdělené na předhradí a akropoli, bylo na všech
stranách chráněno mohutnými valy, dnes již z větší části zaniklými.

O starobylosti kostela svědčí i zasvěcení sv. Klimentu. Na přilehlém hřbitově se pohřbívalo již v mladší době
hradištní. Kdy a za jakých okolností hradiště zaniklo, není známo. Snad to bylo někdy počátkem 13. stol., kdy
tento již přežilý typ opevněného sídla začaly nahrazovat kamenné hrady. Lštění dosáhlo největšího rozkvětu
v XVI. století, kdy mělo statut městečka. Dnešní stavba je sice barokní z roku 1703, její základy jsou však ještě
románské. Při rekonstrukci v letech 1972 - 1973 byl v severní stěně kostela objeven a odhalen gotický lomený
portál. Na každého návštěvníka Hradiště zanechá hluboký dojem daleký výhled do krajiny.                         (red.)


