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Jan Antonín Mager

Učitelský rod Svobodů v jihozápadních a jižních Čechách
Věnováno památce Mgr. Václava Svobody
Bez pozornosti místního tisku, zato však za velké účasti obyvatel regionu, proběhlo 12. srpna t. r. smuteční rozloučení s Mgr. Václavem
Svobodou, učitelem hudby Střední pedagogické školy v Prachaticích,
bývalým sbormistrem několika pěveckých sdružení, vynikajícím tvůrcem úprav mnoha lidových písní i skladatelem drobnějších útvarů,
interpretem nejen národních písní, ale i klasické hudební tvorby, dobrým člověkem, který se uměl radovat ze života a také radost kolem
sebe rozdávat. Václav Svoboda byl v agnátní linii příslušníkem již
šesté generace učitelského rodu (mimo tuto linii bylo oněch učitelských
generací ještě více), z nějž vzešla celá řada výborných hudebníků. Vesničtí učitelé byli zpravidla i varhaníky v místních farních chrámech,
vyučovali hře na hudební nástroje i zpěvu a učitelský rod Svobodů je
typickým reprezentantem tohoto stavu, jehož příslušníci jej považovali
nejen za své povolání, ale chápali jej jako poslání.
Mgr. Václav Svoboda (1943 – 2011)
Kolébka Svobodova rodu stála ve středních Čechách na Berounsku, kde na tehdejším tmaňském panství ve vsi Málkově žil v čp. 1 sedlák a rychtář Václav Svoboda. Žádné z jeho životních dat se mi sice nepodařilo dohledat, zato
jsem ale zachytil 17 matričních stop v podobě narození resp. křtů jeho dětí. Po nejstarší Kateřině (*1773, † 1775)1
přišli na svět Jiří (*1774), Václav (*1776), Veronika (*1778, † 1779), František (*1780), Josefa (*1782), Jan
(*1784),2 Marie (*1786), Josef (*1789), Matěj (*1791), Mikuláš (*1794),3 Antonín (*1798), Anna (*1800), Barbora
(*1802), Petr (*1805, † 1809), Kateřina (*1807) a opět Petr (*1810).4 Křestní jméno matky všech těchto dětí bylo
Lidmila, nemohlo se však jednat o jednu osobu. Rodička Antonína a všech jeho mladších sourozenců byla Lidmila,
dcera „zasloužilého šenkýře bykošského“ Václava Štěpničky a jeho manželky Lidmily rozené Koláčkové. Narodila se
okolo r. 1773 a zemřela jako vdova ve věku 58 let dne 8. července 1831.5 Z dětí rychtáře Svobody je třeba zmínit
syna Josefa (~27. 2. 1789, *Málkov 1), který svou profesí muzikanta dokladuje, že již tato generace Svobodů vydala
světu aktivní hudebníky. Josef zemřel v Málkově čp. 3 dne 25. května 1847.6
Jeho starší bratr Václav Svoboda (~1. 11. 1776, Málkov 1) byl oním prvním učitelem v sociologickém vývodu
předků Mgr. Václava Svobody. Osud jej zanesl do jihozápadních Čech do farní vsi Bukovníku, kde se stal učitelem.
Bezprostředně po dovršení zletilosti dle tehdejších zákonů, tedy ve 24 letech, se oženil s Kateřinou, dcerou svého
předchůdce Martina Krále a jeho manželky Kateřiny rozené Rožánkové z Žihobců. Byli oddáni 2. listopadu 1800
v bukovnickém kostele sv. Václava.7 Z manželství se narodily děti Josef (1802, †),8 Anna (*1803, † 1808), Johanna
(*1805), Václav (*1806, † 1810), Vojtěch (*1808), opět Anna (*1810, † 1810), zase Václav (*1812), do třetice Anna
(*1813, † 1814), Jan (*1815),9 další Josef (*1818) a Kateřina (*1819),10 všechny v budově bukovnické školy v čp. 22.
V roce 1835 zdejší škola měla 204 školou povinných dětí a 157 opakovacích závazků. Václav Svoboda zde vyučoval
sám bez pomocníka. Jeho roční odměna byla 147 zlatých a 2 a 4/5 krejcaru konvenční měny.11 Zemřel v aktivní službě 2. února 1837 na sněť.12
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O jeho synu Václavovi (*10. 2. 1812) vypátral důležité údaje literární historik PhDr. Miloslav Novotný.13 Tento
Václav studoval na pražském novoměstském gymnáziu a byl spolužákem i přítelem Karla Hynka Máchy. Nedostudoval medicínu, hrál na prknech Stavovského divadla a pak se stal akcesistou spořitelny. S manželkou Marií rozenou
Dvořákovou měl čtyři děti, mezi nimi dceru Boženu provdanou za Jiljího Vratislava Jahna (*1838, † 1902), básníka
z generace Májové, ředitele pardubické reálky, zemského a říšského poslance. Máchův generační souputník a přítel
Václav Svoboda (*10. 2. 1812) zemřel před rokem 1884.
Vojtěch Svoboda (*25. 4. 1808 Bukovník 22), starší syn učitele Václava Svobody, kráčel v otcových šlépějích. Byl
již učitelem ve Velenovech na Plánicku, když se oženil s Alžbětou, dcerou Františka Jánského, školního učitele
v Kbelu poblíž Přeštic. Byli oddáni v kbelském farním chrámu Všech svatých 10. srpna 1835.14 Jejich nejstarší syn
Václav, pozdější učitel v Praze na Hradčanech, se narodil patrně ve Velenovech. Po otcově smrti (1837) se Vojtěch
Svoboda dostal na jeho učitelské místo do Bukovníku, kde pak přišly na svět děti František Ignác (*1838), 15 Ludvík
Vojtěch (*1840), Jan Josef (*1844, † 1844), Alžběta Františka (*1846), Josef Antonín (*1849), Vojtěch (*1850),16
a Marie (*1854).17 Učitel Vojtěch Svoboda byl vynikající hudebník ovládající řadu nástrojů včetně varhan. Komponoval také vlastní skladby. Z jeho dětí měli hudební vlohy synové František Ignác, Ludvík Vojtěch a Josef Antonín.
Poslední léta odpočinku trávil Vojtěch Svoboda s manželkou Alžbětou v Radomyšli, kde od konce osmdesátých let
19. století působil jejich syn Josef Antonín. Zde, v čp. 53 Alžběta zemřela 22. července 1890 a on ji následoval
3. listopadu 1893.18
Pokračovatelem rodu na jihu Čech i učitelské
tradice byl Josef Antonín Svoboda narozený
15. ledna 1849. Byl řídícím učitelem ve Volenicích, když se 24. října 1876 oženil
v Radomyšli s Marií, dcerou Václava Pitry,
šafáře ze dvora v Kaleticích.19 Volenická
škola (na dobovém snímku vpravo) s číslem
popisným 3 byla místem, kde se narodily
jejich děti Josef (*1877, † 1880), Marie
(*1879), Václav Vojtěch (*1882), Terezie
Cecilie (*1883, † 1897),20 Jan František
(*1885) a Anna (*1887, † 1887).21 Následně
se Josef Antonín Svoboda stal řídícím učitelem školy v Radomyšli, kde v čp. 68 přišli na
svět ještě synové František (*1889) a Josef
(*1891, † 1892).22 Léta odpočinku trávil řídící
Svoboda ve Strakonicích, kde se v čp. 10
20. listopadu 1919 uzavřel jeho život.23
Všichni tři žijící synové Josefa Antonína a Marie Svobodových se věnovali učitelskému povolání. Nejstarší z nich
Václav Vojtěch Svoboda (*26. 3. 1882 Volenice 3) se oženil 27. listopadu 1907 s Růženou, dcerou husineckého
kupce Václava Píchy. Ve Výškovicích se jim narodil syn Václav dne 7. září 1912. Otec Václav Vojtěch dále působil
jako řídící učitel na školách v Těšovicích, Němčicích a Strunkovicích nad Blanicí, kde také zemřel.
Z bratrů Svobodových byl patrně nejvýraznější osobností Jan František (*8. 5. 1885). Sňatek uzavřel 3. října 1908
ve Štěkni s Rosalií Halamovou z Mladějovic. Působil na řadě jihočeských škol. V Bukové se mu r. 1912 narodil syn
Vilém Jaroslav, v Besednici r. 1917 dcera Zdeňka. Řídil pak menšinovou školu v Nových Hradech, kde zakládal
Sokol, spolek Svornost pro stavbu českých domků a měl velkou zásluhu na otevření školy v Hodějovicích, jejímž se
stal prvním správcem. V té době vyšla i jeho kniha o jihočeských menšinách.24 Svou učitelskou kariéru ukončil jako
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ředitel škol v Českých Budějovicích. Byl členem syndikátu skladatelů, známý však byl i jako malíř.25
Nejmladší z bratrů František (*8. 5. 1889) se oženil 12. září 1917. Za manželku pojal sestru bratrovy manželky
Andělu Píchovou. Učil na školách ve Strakonicích, Nových Hradech, kde založil pěvecký odbor Sokola, v Českém
Krumlově a posléze v Českém Vrbném. Zemřel 2. listopadu 1947 v Českých Budějovicích.
Otec Mgr. Václava Svobody, také Václav, navštěvoval čtyři roky obecnou školu ve Výškovicích (v níž se také
7. 9. 1912 narodil) a pátý rok v Němčicích u Netolic. Dále studoval na prachatickém gymnáziu, kde maturoval v roce
1931 a po abiturientském kurzu při státním koedukačním ústavu v Českých Budějovicích zde vykonal doplňující
zkoušku učitelské dospělosti. Působil na obecných školách ve Vlachově Březí a na menšinových českých
školách v Prachaticích, Vimperku, Nových Hutích, Rejštejně, Volarech a Českých Žlebech. V roce 1938 nastoupil
na místo učitele v Dubu (dnes okr. Prachatice), kde působil až do doby svého odchodu do důchodu, naposledy
ve funkci ředitele. Se svojí chotí Annou rozenou Vaňhovou, rovněž učitelkou, měl kromě syna Václava ještě
dceru Evu (*1949).

Mgr. Václav Svoboda se narodil v Dubu 14. června 1943. Tamtéž započal školní docházku
a po středoškolském studiu na tehdejší Dvanáctileté střední škole v Prachaticích vstoupil na Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Po jejím absolvování působil na škole v Bavorově,
odkud přešel v roce 1969 na Střední pedagogickou školu v Prachaticích vyučovat především hudbě. Svou kvalifikaci si zvýšil dvouoborovým studiem českého jazyka a hudební výchovy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde promoval v r. 1981. Z množství jeho aktivit je nutné vyzdvihnout především sbormistrovské působení s ženským pěveckým sborem „Přátelství“, složeným z několika desítek žen z měst Prachatic a Husince, a dále jeho působení coby uměleckého
vedoucího, tvůrce úprav písní a zpěváka folklorního souboru „Libín“, sbírajícího úspěchy doma
i v zahraničí. Nejsa již zcela zdráv, stáhl se v posledních letech z veřejného života. Skonal
v Prachaticích dne 8. srpna 2011. Vzhledem k nutné ochraně osobních údajů záměrně nezmiňuji
žijící osoby tohoto učitelského rodu Svobodů.

K paměti v Bohu zesnulé pí, Alžběty Svobodové, choti
říd. Učitele z Bukovníku. Zemřela 22. Července 1890
v stáří 78 let. Ať spí v svatém míru! Vděčný syn Ludvík.

Zde spí věčným spánkem p. Vojt. Svoboda, říd. učitel
z Bukovníka, ve výslužbě v Radomyšli. Zemřel v stáří 88
let. Pokoj mu!

Radomyšl, náhrobní desky Vojtěcha a Alžběty Svobodových na zdi hřbitovního kostela sv. Jana
Křtitele. V těsném sousedství se nachází hrob PhDr. Miloslava Novotného. Stav 11. 7. 2011.
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Prokop Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců. II. díl, Praha 1950, s. 508.
J. F. Svoboda soukromě studoval u prof. Čermáka, Wernera, Klusáčka a Pittra.
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Nástin rozrodu bukovnického učitele Václava Svobody
a jeho manželky Kateřiny rozené Králové
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