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                                          Mezi typická příjmení, vyskytující se na Českobudějovicku, patří příjmení
Klabouch. Toto slovo v minulosti znamenalo označení pro člověka, který měl převislé uši. Byl zkrátka
„klabouchý“ nebo také „klapuch“ či „klapuš“. Kolébkou rodu je obec Hůrky u Lišova. O jejich rodě se zmiňuje i
třeboňský archivář Kašpar Světecký ve svém třetím kvaternu. Píše: „Mám za to, že Klabouchovo lidé byli stavu
vyvýšenějšího.“ Dále uvádí že na konci 17. století žila v Hůrkách tak silná dcera sedláka Klaboucha, že „jest
vezmouce krávu na ruce, jí přes celou ves nesla.“ Proto prý byla na vratech sedláka Klaboucha namalována
kravská hlava. Historie je však trochu jiná a střízlivější, nežli pověsti o bájném rytířském původu jihočeských
Klabouchů.

Rodovou usedlostí, z níž vyšli všichni Klabouchové na Budějovicku, je statek v Hůrkách čp. 5. Na něm
se poprvé roku 1577 připomíná  Matouš, jenž dlužil téhož roku purkrabímu na Hluboké, panu Zdeňku
Březskýmu, pět strychů žita. Roku 1583 zaplatil Matouš z Hůrek hlubocké vrchnosti tři a půl kopy grošů za
pronajaté grunty a pastvu. Tentýž rok prodal 3 voly na zámek, za což dostal 16  kop 10 grošů. Matouš pak
dodával dobytek do zámecké kuchyně pravidelně. Roku 1584 je uveden jako hajný z Hůrek, který zaplatil
vrchnosti za prodané louky 10 kop grošů. Roku 1585 koupil hajný Matouš z Hůrek od pana z Hradce les. Za něj
zaplatil 39 kop 24 groše. Hlubocký urbář z roku 1592 uvádí na této hůrecké usedlosti půlláníka Matouše, jenž

platil 23 groše pololetního úroku. Roku 1593
kupoval Matouš z Hůrek 10 džberů vápna z pece u
Libniče a tedy stavěl či přestavoval. Matouš hajný
ještě v polovině roku 1598 prodával na Hlubokou
krávu za 3 kopy 20 grošů. Na počátku 17. století
sídlil na tomto stavení bohatý sedlák Josef
Matoušů, po němž se nám v českobudějovickém
městském archivu zachovala kvitance (= písemné
potvrzení o přijetí peněz)  z dubna roku 1608 na
30 kop grošů míšeňských. Josef Matoušů uvádí,
že tento úrok je mu povinen odevzdávat každý
půlrok „pan Purkmistr a rada i všecka obec města
Českých Budějovic“. Za zmínku stojí, že Josef

Matoušů připojil ke kvitanci i „svůj vlastní sekrýt“ (to jest pečeť). Pečetil prstenem a ve znaku měl trojlístek a
iniciálami BS. Před třicetiletou válkou zde hospodařil Matouš Tůma a jeho usedlost měla cenu 400 kop grošů.
Roku 1619 byla usedlost zničena vojskem. Pak byla 20 let pustá. Z jedné její části si udělal chalupu syn Matouše
Tůmy Říha, který ji koupil za 100 kop grošů.

Druhou, větší část usedlosti (dnešní čp. 5 ), koupil roku 1631 druhý Matoušův syn Vít Matouš, který
zde poctivě splácel své podíly v letech 1632 až 1657. Až roku 1657 je v gruntovnici informace: Vít Klabouch
zemřel, platila vdova. To tedy znamená, že uvedený Vít Matouš byl prvním nositelem příjmení Klabouch.
Toho se mu dostalo patrně pro jeho vizáž (klapouchý = s dlouhýma ušima). Příjmení Klabouch tedy v tomto
regionu v Hůrkách u Lišova vzniklo.

Vít Klabouch  je pod tímto příjmením uveden také již v berní rule bechyňského kraje z roku 1654, kdy
byl vůbec největším hůreckým sedlákem; obhospodařoval 18 ha polí a choval 3 koně, 4 voly, 6 krav, 6 jalovic,
18 ovcí a sviní. Roku 1658 se usedlosti ujal Jan, syn hospodáře Krčmy z Opatovic čp. 7 a tomu se ihned
začalo po přezdívce minulého hospodáře říkat Jan Klabouch. Urbář hlubockého panství z roku 1677,
sepsaný Matějem Říhou Hosínským, uvádí  dva hůrecké rybníky na panství, které se jmenovaly Horní
Klabouchovský a Dolní Klabouchovský. Oba koupil roku 1671 kníže Adolf Schwarzenberg od sedláka Jana
Klaboucha z Hůrek a připojil je ke svému panství. Roku 1813 byly zalesněny. Měly rozlohu 4 jitra 260 sáhů a 6
jiter 70 sáhů. Roku 1690 předal sedlák Jan Klabouch usedlost svému synovi Vítovi Klabouchovi. Syn tohoto
hospodáře Matěj Klabouch se oženil roku 1734 v Suchdole nad Lužnicí s Kateřinou Kolovrátkovou ze
Šalmanovic a po něm se jmenuje na Třeboňsku rybník Klabouch.

Tato Klabouchova rodina (v Hůrkách čp. 5)  musela pro chudobu prodat svou usedlost roku 1701 Janu
Vávrovi z Červeného Újezdce, synkovi z bohaté rodiny. I tomu se ihned začalo říkat Jan Klabouch a je to
zakladatel všech Klabouchů, žijících v Hůrkách a okolních vsích dodnes. Klabouchové se v průběhu 18. a 19.
století rozrodili do Hrdějovic čp. 3 a čp. 16, do Jaronic, do Břehova (zde roku 1745 kupuje Matouš Klabouch
chalupu čp. 15), do Hůr (zde postavil Martin Klabouch  r. 1812 chalupu čp. 36), do Jelma, Adamova atd.

Pro rodinu Klabouchovu bylo jistě významné, když  její dva členy - Matěje Klaboucha, sedláka z
Břehova a jeho syna Jakuba Klaboucha - pověřil roku 1765 hlubocký kníže Josef Schwarzenberg, aby provedli
vyčištění a vyměření památné studně na třetím zámeckém nádvoří. Klabouchovi tuto práci konali od 13. 12.
1765 do 10. 4. 1766 a naměřili (dle archiváře Mikuškoviče) „70 sáhů českých a nad to dva lokte a 6 palců“.

Mezi významné členy rodu Klabouchů patřil i  kněz P. Václav Klabouch. Narodil se 28. září 1895
v Adamově, na kněze byl vysvěcen 22. června 1919, od roku 1919 byl kaplanem na Kvildě, od roku 1929
farářem v Neurazech a od roku 1940 farářem ve Vrčeni. Dne 20. března 1958 byl jmenován sídelním
kanovníkem českobudějovické katedrály. Zemřel 3. února 1967 a je pochován v Českých  Budějovicích.
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Dalším významným členem rodu byl Jan Klabouch, narozený 1. září 1883 v Hůrkách u Lišova, který
vystudoval v letech 1896 - 1901 českobudějovické Jirsíkovo gymnázium a byl později redaktorem časopisu „The
Czechoslovak Weekly“ v Milkwaukee ve Spojených státech amerických. Do severních Čech zanesl rodové
příjmení Václav Klabouch, narozený 17. září 1893 v Hůrách, který byl  profesorem české literatury na reálném
gymnáziu v Ústí nad Labem.

 S místním výkladem o původu příjmení Klabouch se můžeme setkat také na Kutnohorsku a
Příbramsku. Tamní Klabouchové je odvozují ze staré hornické terminologie - od slovesa „klabovati“, tj. při
sazení ohněm hranici dříví hlínou obmazávati. Technologii sazení popisuje J. Kořínek ve Starých pamětech
kutnohorských (Praha 1675): Saditi ohněm = skálu a rudu v dole ohněm rozpáliti, aby se rozpukaly, načež se
sochorem, nosatcem, puckou a želízkem snadno dobudou. Zdravého povážení věc hodna jest, lépe - li ohněm
saditi, či rovnou prachem skálu stříleti.
(Literatura: Vysoký A., Material k slovníku technologickému, Litomyšl 1861. Sbírkami slov z lidu zde autora
tehdy poctili a potěšili mj. pan stavitelský mistr Bečka, vysloužilý katecheta P. Bezděka a pan mlynář Skuhra -
všichni z Písku).
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