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OSM GENERACÍ RODU KLUSÁ K!
Ji í Klusá!ek
Na pomezí ech a Moravy, nedaleko od Jihlavy, se nacházejí dv! m!sta, dnes spíše m!ste"ka. Je to Polná, jejíž hrad ležel v echách a m!sto na Morav! a pon!kud
severn!ji P"ibyslav. Tato m!sta p#íslušela v minulosti po dlouhou dobu do jednoho
– polenského1 – panství. Jsou to m!sta starobylá a v minulosti zdaleka ne malá ani
bezvýznamná.

M"sto Polná v roce 1645
V Polné a jejím okolí a P#ibyslavi se od 17. století setkáváme s nositeli rodového
jména Klusá#ek. Je nanejvýš pravd!podobné, že všichni, dnes žijící nositelé tohoto
jména, mají jednoho spole"ného pra...pra...d!de"ka a pra...pra... babi"ku.
V tomto pojednání se budeme zabývat nyní zjistitelnou historií rodu, respektive
rozrodem jedné z mnohých rodových linií. N!které údaje bude nutné v budoucnosti
dále up#esnit a doplnit, nicmén! uvedený ná"rt by mohl být základním kamenem pro
další zkoumání historie rodu.
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Panství Polná

1. generace – Jakub Klusá#ek z Hrbova
Nejstarším, prameny doložitelným, p#íslušníkem rodu Klusá#k$ je Jakub Klusá#ek.
Ten žil v 17. století ve vsi Hrbov, která katastráln! p#iléhá k Polné (dnes je její sou"ástí) a tudíž p#íslušející k panství Polná. Ponecháváme zatím stranou Jana Klusá#ka
ze Zho"e, který je doložen již v letech 1464 až 1492, ale mezi ním a Jakubem je více
než 150 let bez jasné kontinuity rodu. Existenci Jakuba dokládá p#esv!d"iv! Berní
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rula2, jeho úmrtí polenská matrika zem#elých a narození jeho d!tí polenská matrika
narozených.
Jakub Klusá#ek je zapsán v Berní rule "áslavského kraje k roku 16534. Ze zápisu
vyplývá, že v té dob! vlastnil v Hrbov! dv! usedlosti, p#i"emž jedna z nich byla ke
dni soupisu vyho#elá. K první usedlosti pat#ilo 40 a ke druhé 48 strych$ polí, celkem
tedy 88 strych$. Z 88 strych$3 bylo možné osít plochu asi 25 ha. Z toho však Jakub,
jak se uvádí v rule, osíval na zimu 18 strych$ a na jaro 20 strych$, tj. cca 11 hektar$.
Dovídáme se rovn!ž, že vlastnil 1 kon!, 4 voly, 5 krav a 12 jalovic, 24 ovcí a 9 sviní.
Byl to tedy relativn! bohatý sedlák. I ve srovnání s ostatními osedlými v Hrbov! na
tom nebyl špatn!.
Hrbov je malá ves, která se poprvé p#ipomíná v roce 1356 v listin! e%ka z Lipé,
potvrzující p#evod panství Polná na Ješka z Pirkštejna, vým!nou za panství Sloup
v echách. Hrbov m!l v roce 1653 17 usedlostí4 (v"etn! dvou Jakubových) o celkové
vým!#e 538 strych$, tj. asi 153 ha polí. V roce 1848 bylo v Hrbov! usedlostí 24 a dnes
je zde evidováno 81 dom$. N!které z grunt$ byly svobodné již od 14. století a pat#il
k nim patrn! i grunt Jakuba Klusá"ka. Jak je z#ejmé z tabulky, rody usedlé na n!kterých gruntech se ani za 200 let nezm!nily.
Rod Dvo#ák$ (Václav Dvo#ák a jeho d!dicové) obdržel již v roce 1380 od majitele panství Jana Ptá"ka z Pirkštejna privilegium, kterým ho zbavil za jeho služby
poddanství a ud!lil mu svobodnické právo.V roce 1463 pak Viktorín z Kunštátu ud!lil
svobodnické právo Šimonovi Brabcovi a v roce 1778 Vav#inec Brabec obdržel právo
svobodné rychty. Od roku 1502 m!li Hrbovští právo odúmrtí, tedy možnost svobodn!
odkazovat sv$j majetek5.
Jak vypadala situace v Hrbov! v roce 1653 a po 195 letech v roce 1848 z hlediska
držitel$ usedlostí dokládá tabulka:
berní role 1653/4
jméno

zrušení roboty 1848 – po 195 letech
poznámka

strych$

jméno

poznámka

#p.

Ji#ík

Rychtá#

osedlý

60

Antonín

Strnad

mlyná#, svob. grunt

1

Antonín

Dvo#ák

osedlý

60

František

Dvo#ák

svobodník

35

Ond#ej

Urban$

osedlý

48

Jakub

Urban

Št!pán

Dvo#ák

osedlý

63

Josef

Brabec

svobodník

15

svobodný grunt

30

formaní

19

Jakub

Klusá"ek

osedlý

40

František

Klusá"ek

Tomáš

Tichej

osedlý

40

Petr

Novák

23

Barto%

Došek

osedlý

40

Jan

Došek

16

Martin

Bernard

osedlý

18

Jan

Pet#ík

28

Ji#ík

Ojda

osedlý

36

Tomáš

Folta

41

Mat!j

Pa#ík

osedlý

nov! 1653

16

František

Pa#ík

Václav

Matoušek

osedlý

nov! 1653

16

Ludvík

Sadil

Jakub

Klusá"ek

osedlý

poho#alý

48

Tomáš

Chalupa

výsadní rychta

39

Chalupové již 1675

42

31
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Kejchal$

osedlý

poho#alý

16

Tomáš

Honza

Vít

Baurek

chalupník

&eho#

Režilý

10

Filip

Havlí"ek

chalupník

nov! 1653

12

František

Pa#ík

nov! 1653

15

Václav

Brabec

55

0

František

Brabec

46

Josef

Brabec

3

Tomáš

Pa#ík

6

Ond#ej

Pa#ík

7, 14

Marie

Brabcová

8

Jan

Laška

17

František

Dvo#ák

21

Jan

Vomela

22

Pavel

Strnad

chalupník

Mat!j

Janka

zahradník

celkem

34
vyplacený grunt

43
51

538

Jakub vlastnil asi 16% všech polí. Z celkového po"tu 350 ks zví#at vlastnil 55
kus$ , tj. rovn!ž. 16%. Na druhé vyho#elé usedlosti již po 22 letech (p#i revisitaci berní role v roce 1675) sedí Václav Chalupa a má 32 strych$ polností, tedy mén! než m!l
Jakub. I ten však k tomuto datu vykazuje pouze 28 strych$.
Jakub byl ženatý. Jeho manželka se jmenovala Kate"ina. Vyplývá to z matriky
narozených, která se zachovala pro Polnou a okolí od roku 1640. Matrika dokládá, že
Jakub s Kate"inou m!li 3 dcery: Anna6 se narodila mezi 19. 4. 1643–12. 5. 1643,
Uršula7 (Woršila) se narodila 18. 8. 1646 a Magdalena8 se narodila 22. 7. 1649.
Je pravd!podobné, že Jakub s Kate"inou m!li ješt! syna Víta a Ji"íka, kte#í
se ale narodili p#ed založením matriky v roce 1640 a zápis o jejich narození v první
polenské matrice není tudíž uveden. Vít zem#el v Hrbov! 14. 9. 1720 ve v!ku 80 let
(narodil se tedy práv! v roce 1640), jak udává matrika zem#elých, a Ji"ík zem#el 2. 4.
1715 rovn!ž v Hrbov!. Oba mají v dalším období d!ti a existují zápisy o jejich úmrtí.
Tyto zápisy potvrzují vysoký v!k, kterého se oba dožili.
Jakub Klusá#ek9 zem#el 18. 3. 1694 a byl pochován v Polné na h#bitov! sv. Kate#iny. Mohl se dožít v!ku 80 let. Potom by se narodil kolem roku 1615. D!ti mohl mít
od roku 1633, kdy by mu bylo 18 let, poslední dcera se narodila v roce 1649, kdy by
mu bylo 34 let. Za t!chto podmínek pak není vylou"eno, aby jeho prvním synem byl
i František, druhý Klusá#ek doložený berní rolí ve stejné dob! jako Jakub. To je zatím nepotvrzená hypotéza, vycházející ze srovnání majetkové úrovn! obou Klusá"k$.
Kate"ina - Jakubova žena zem#ela 12. 4. 1677 v Hrbov!10. Zápis však není zcela
konkrétní, protože uvádí, že zem#ela Klusá#ková, ale ne#íká která. Jde však o údaj,
který je v relaci k v!ku jejích d!tí. Pokud se narodila kolem roku 1615, zem#ela by
v 62 letech.
Doba, do které se Jakub narodil a žil, byla jednou z nejsložit!jších v d!jinách "eského státu. Politická krize se projevila v kv!tnu roku 1618 vyhozením dvou místodržitel$ z okna "eské kancelá#e na Pražském hrad!. Po smrti krále Matyáše v b#eznu 1619
vypov!d!li protestantští stavové poslušnost císa#i Ferdinandovi II. Generální sn!m
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Koruny "eské vyhlásil novou ústavu a zvolil za krále v srpnu roku 1619 Fridricha
Falckého. Ferdinand II. se ocitl ve složité situaci, ale za pomoci bavorského vládce
Maxmiliána Bavorského porazil odbojné stavy v Rakousku a v listopadu roku 1620
stavové prohráli na Bílé Ho#e. Mimo#ádný místodržitel Karel z Lichtenštejna, pov!#ený správou zem!, zorganizoval v roce 1621 popravu 27 osob ze stavu panského, rytí#ského i m!š'anského a konÞskaci majetku velké v!tšiny "eské protestantské šlechty.
KonÞskované statky byly císa#em "áste"n! darovány jeho stoupenc$m a pod cenou
skupovány úzkou skupinou šlechty, která z$stala v konßiktu na stran! Ferdinanda II.
Celá tato zásadní zm!na majetkových pom!r$ byla zakon"ena znehodnocením m!ny,
za kterým stál místodržící Karel z Lichtenštejna a císa#ský plukovník Albrecht z Valdštejna v letech 1622 až 1623.
Následovalo období protireformace, kdy v roce 1624 byly vypov!zeni ze zem!
protestantští kn!ží a v roce 1627 i šlechta a m!š'ané, kte#í se ve stanovené lh$t! nep#ihlásili ke katolické církvi. Následovala emigrace nejspíše 20% této skupiny obyvatel
a vydání Obnoveného z#ízení zemského ve stejném roce, kterým byly pozm!n!ny
ústavní pom!ry v království.
V letech 1624 až 1629 protestantské státy Evropy vedou válku s Ferdinandem. Tato
tzv. válka dánská skon"ila vít!zstvím císa#e, ke kterému významn! p#isp!l Albrecht
z Valdštejna, který pro císa#e postavil obrovskou armádu a stal se jejím velitelem.
Za své zásluhy byl Valdštejn již v roce 1623 povýšen na knížete a pozd!ji na vévodu
z Frýdlantu. Centrem jeho domény, kterou získal koupí konÞskovaných statk$, se stal
Ji"ín.
Vývoj konßikt$ pokra"oval v letech 1630 až 1635 válkou švédskou. V roce 1631
se Sasové dostali do ech a #ada emigrant$ se za"ala vracet na své konÞskované
statky. Valdštejn byl op!t uveden do funkce velitele armády a vytla"il Sasy z ech na
ja#e roku 1632. Poté za"al Valdštejn vyjednávat se Švédy o možnosti jeho p#echodu
od císa#e na stranu protestant$ a získání "eské koruny pro jeho osobu. V lednu 1634
byl ale v Chebu zavražd!n. Následovala další konÞskace statk$, které byly rozdávány
za odm!nu generál$m a jiným osobám ve službách císa#e. V té dob! teprve se staly
vlastníky "eských panství "etní cizinci. Toto vále"né období skon"ilo v roce 1635 tzv.
mírem pražským. Velitelem armády byl po Valdštejnovi císa#$v syn, od roku 1637
císa# Ferdinand III.
Poslední období t#icetileté války, tzv. válka švédsko-francouzská v letech 1635 až
1648 nejvíce poškodila "eské zem!. V letech 1639 až 1641 a poté v roce 1648 ovládali
Švédové velkou "ást ech i Moravy. Mír vestfálský byl dojednán v lét! roku 1648,
kdy byli Švédové p#ed Prahou.
Tyto procesy se odrazily i na polenském panství. P#ibyslav byla napadena Švédy v roce 1643 a v roce 1645 vyho#ela. Panství zakoupil v roce 1623 jako konÞskát
po Rudolfu Žejdlicovi kardinál František z Ditrichštejna, biskup olomoucký za
150 tis. zlatých. Roku 1636 panství zd!dil Maxmilián z Ditrichštejna, synovec kardinála a v roce 1655 panství zd!dil syn p#edešlého kníže Ferdinand z Ditrichštejna.
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2. generace – František Klusá#ek z P"ibyslavi
Druhým, berní rolí doloženým Klusá"kem, je František (Franz) Klusá"ek. Co o n!m
víme? Byl v roce 1653 nov! osazen do P#ibyslavi, m!sta, které bylo sou"ástí panství
Polná. Nov! osazení m!li da%ovou úlevu (berni, tedy da%, neplatili t#i roky – tak jako
poho#alí), a proto rula obsahuje záznam o této skute"nosti.
Po t#icetileté válce byla #ada grunt$ a dom$ prázdných a vrchnost na n! dosazovala nové hospodá#e. Je pravd!podobné, že mladý Franz (jak je nazván v rule) p#esídlil
z nedalekého Hrbova do P#ibyslavi, aby založil novou rodinu a domácnost. Protože
široko daleko jiná rodina Klusá#k$ neexistovala, je naše hypotéza, že Jakub je též
Františkovým otcem, pravd!podobná. Nasv!d"uje tomu i to, že Františk$v syn se
jmenuje Jakub – tak jako jeho pravd!podobný d!de"ek.
V!kové relace jsou sice dost napjaté, ale nikoliv nemožné. Teoreticky by František také mohl být Jakubovým bratrem. Potom by však osazoval nový statek v podstatn! vyšším v!ku a to se nezdá reálné. V té dob! nejstarší syn odcházel z domu,
statek d!dil nejmladší syn.
Pokud se František narodil v roce 1633, a to je ve vztahu k Jakubovi reálné, bylo
mu v roce 1653 dvacet let. Tomu odpovídá i po"áte"ní rozsah hospodá#ství. V roce
1654 m!l 2 voly, krávu, jalovici a jednu svini, 15 strych$ polí (4,5 ha), z nichž osíval
5 na ja#e, 5 na zimu. To je podstatn! mén! než m!l pravd!podobný tatínek, ale je to
dost pro za"átek.
Také v P#ibyslavi prob!hla v roce 1675 da%ová revisitace. František je stále držitelem domu a má 12 strych$ polí (osívá 3 na zimu, 4 na jaro). K roku 1681 je op!t
zmi%ován, protože v tomto roce prodala obec pustinu KaraÞátovou11 vedle gruntu
Františka Klusá#ka jistému Ji#ímu ermákovi za 6 kop míšenských.
Zápis z matriky úmrtí není k dispozici, mohl zem#ít kolem roku 1708. Pak by se
dožil 75 let. O jeho manželce zatím nemáme žádnou zprávu.
František m!l však patrn! nejmén! 2 syny. První syn (i když doloženo p#íbuzenství
zatím není) Kryštof se narodil v roce 1661. Rok narození víme vícemén! p#esn!, protože matrikou úmrtí je deklarováno, že zem#el ve v!ku 95 let12 dne 11. 3.1756. Jako
starší patrn! odešel z domu. Je uvád!n v roce 1713 a 1717 v dom! pozd!ji s "íslem
11 ( nové 12). Jako povolání má uvedeno nádeník. P#i jeho narození bylo otci Františkovi, dle mých výpo"t$, 28 let.
Druhým synem je Jakub. P#íbuzenství je nepochybn! odvoditelné z toho, že pod!dil a obývá stejný d$m, pozd!ji ". 80 (108), jako František.

3. generace – Jakub (2) Klusá#ek z P"ibyslavi
Jakub (2) se narodil v rodin! Františka Klusá#ka a matky zatím N. J. asi n!kdy
kolem roku 1665. Jeho otci p#i narození mladšího syna bylo asi 32 let, pokud platí
náš odhad jeho narození pro rok 1633. Jsme v dob!, kdy grunt d!dil nejmladší syn,
a m$žeme tedy p#edpokládat, že Jakub (2) byl nejmladší, resp. se jako mladší dožil
dne, kdy mohl p#evzít grunt. Nejednotné d!dické právo poddaných sjednotil až patent
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Josefa II. z roku 1787, který pro "eské zem! stanovil, že po smrti hospodá#e má statek p"evzít nejstarší syn.
Víme jist!, že jeho pravd!podobný bratr Kryštof se narodil v roce 1661, a tak není
vylou"eno, že m!li ješt! další sourozence. Avšak víme rovn!ž, že v letech 1713 až
1717 jsou doloženi pouze Jakub a Kryštof jako majitelé dom$, a z toho lze vyvodit
jejich p#íbuzenství s Františkem.
Jakub je doložen na grunt! v letech 1713 a 1717. Má 63 strych$ polí, 4 voly,
4 krávy a je bez #emesla. V letech 1719, 1722, 1724 a 1736 je uvád!n jako "len obecní
rady. Ze zápisu v matrice s%atk$ u jeho syna Pavla zjiš'ujeme, že je ozna"ován jako
m!š'an a radní v P#ibyslavi.
Jakub se nepochybn! oženil, ale jméno manželky neznáme. M!l nepochybn! více
potomk$, ale zatím umíme jednozna"n! ur"it pouze jednoho, a to již zmi%ovaného
Pavla.
Období života Jakuba (2) bylo poznamenáno tzv. první a druhou válkou tureckou.
V roce 1657 po smrti Ferdinanda III. se stal jeho nástupcem jeho mladší bratr Leopold
I. Spor o Sedmihradsko vyvrcholil v roce 1663 p#íchodem Turk$ na Slovensko a "ást
Moravy. Mír uzav#ený následujícího roku rozší#il panství Turk$ až na Slovensko. Následovalo povstání v Uhrách a pozd!ji op!t v Sedmihradsku, které vyvrcholilo v roce
1678. V roce 1683 Turci oblehli Víde%, ale byli na hlavu poraženi v zá#í tohoto roku.
V dalším období postupn! Habsburkové dobyli Uhry a v roce 1699 se Turci vzdali
tém!# celých Uher v"etn! Chorvatska. V roce 1705 se stal císa#em Josef I., starší syn
Leopolda a v roce 1711 se stal císa#em Karel VI.
Jakub (2) zem#el d#íve než jeho pravd!podobný bratr Kryštof, a to mezi roky
1737 a 1742, protože v roce 1736 je ješt! uvád!n v obecní rad! a v roce 1744 p#i s%atku jeho syna Pavla je již uvád!n jako zem#elý. Ovšem v matrice zem#elých, která se
dochovala až od roku 1743 do výše uvedeného s%atku, uveden není. Musel tedy zem#ít
v uvedeném rozmezí, nejpozd!ji 1742.

4. generace – Pavel Klusá#ek z P"ibyslavi
Pavel Klusá#ek se narodil Jakubovi (2) a jeho manželce N.J. n!kdy kolem roku
1719. Je pravd!podobné, že to byl jeho nejmladší syn, protože op!t jako jeho otec je
d!dicem rodného domu. Jakubovi by v roce narození Pavla bylo, pokud jsou naše odhady správné, 54 let. To se zdá hodn!, ale není to nemožné. Není však vylou"eno, že
se narodil i d#íve, #ekn!me v období 1709–1719. V!k otce by byl reáln!jší.
U Pavla Klusá#ka známe den s%atku s Terezii Novotnou, která byla dcerou Jana
Novotného, šafá#e ze dvora Dvorce a s%atek uzav#ela s Pavlem dne 9. listopadu
1744.
Pokud se narodil v roce 1719, bylo Pavlovi 25 let, a to se zdá být reálným v!kem,
kdy se vstupovalo do manželství, pokud to bylo v roce 1709, bylo by mu 35 let.
Pavel je doložen roku 1770 v dom! ". 80/108 a v letech 1758 a 1760 jako "len
obecní rady, Pavel s Terezií m!li n!kolik d!tí. V roce 1747 se jim narodil syn Jan Nepomuk.
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Než pokro"íme k lí"ení st#ípk$ ze života nás zajímající linie, ud!láme malou
odbo"ku, abychom zjistili, jaká byla situace v P#ibyslavi s dalšími liniemi Klusá"k$.
Vrstevníky Pavla byli totiž další Klusá"kové, kte#í mohli být Pavlovými bratry nebo
bratranci, ale neumíme to doložit.
Jak vypadala situace podle vlastník$ dom$ je z#ejmé z tabulky 13):
#. p$vodní
(nové #.)

1770

strych$

da% **)
krejcar$

1735

1713

13 M

František, krej"í

9

423

jiný majitel

19 M

Vav#inec, #ezník

48

1410

jiný majitel

68 M

Karel

354

neexistoval

12 P (13)

Justina, vdova

162

26 P (49)

Ond#ej, tkadlec

162

67 P(159)

Václav, pazderna

74 P (98)

František

3

162

neexistoval

80 P(108)

Pavel

20

1848

Jakub

89 P (65)

Jan, #ezník

162

jiný majitel

strych$

1654
a 1675

strych$

Kryštof, nádeník*)
Šebastián

neexistoval
neexistoval

63

M m!sto

*) v 11P (12) ?

P p#edm!stí

**) 60 krejcar$ = 1 zlatý

František

12

Vav"inec Klusá#ek, o kterém víme, že zem#el 27. 8. 1747 v P#ibyslavi stár 55 let,
jak uvádí matrika, se narodil tudíž v roce 1692. V roce 1713 mu bylo teprve 21 let a nemohl být tedy zaregistrován v p#iznávací fasi katastru (není v tabulce uveden). Mohl být
nejstarším synem Jakuba (2), kterému mohlo p#i narození Vav#ince být 27 let.
V dalším období – v roce 1770 je jiný Vav"inec, #ezník, vlastníkem domu ". 19,
má 48 str. polí a platí 23 zl. a 30 kr (1 410 krejcar$) na daních. Je-li synem p#edešlého
m$žeme zatím pouze spekulovat, ale je to pravd!podobné. Z uvedených Klusá"k$ m!l
nejvíce polí a platil druhé nejv!tší dan! po Pavlovi.
Šebastián Klusá#ek si v roce 1735 postavil na p#edm!stí d$m ". 26 (nové ". 49).
Také on by mohl být synem Jakuba, ale krom! "asových údaj$ nelze tuto hypotézu
o nic op#ít. M$žeme odhadovat, že se narodil n!kdy kolem roku 1700 a zem#el p#ed
rokem 1770. V tomto roce je již jako hospodá# domu uvád!n Ond"ej Klusá#ek, tkadlec.
Vidíme, že v roce 1770 se populace Klusá"k$ již výrazn! rozrostla a rozpletení
p#íbuzenských vztah$ již p#esahuje rámec tohoto "lánku.

5. generace Jan (1) Klusá#ek z P"ibyslavi
V P#ibyslavi se 15. kv&tna 1747 narodil (byl pok#t!n fará#em Josefem Varhaníkem)
svobodnému m!š'anovi Pavlovi Klusá#kovi a Terezii roz. Novotné syn Jan Nep.
Klusá#ek, jak je z#ejmé z matriky narozených farního ú#adu P#ibyslav1). Manželé
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uzav#eli s%atek necelé 3 roky p#ed narozením syna Jana2). Kmotrem Jana byl Karel
Špinar, primas a sv!dky Paulini Pago, radní a Juliana eplová.
V té dob! jeho narození vládne Rakousku již 7 let Marie Terezie a ke konci se
chýlí její osmiletý zápas o d!dictví po jejím otci Karlu VI. s Pruskem, Bavorskem
a Saskem. Mírová smlouva z Cách byla uzav#ena v #íjnu 1748 a nastalo devítileté
období míru. Období, ve kterém byla významn! reformována státní správa habsburské
monarchie, bylo i obdobím Janova d!tství v P"ibyslavi.
Co víme ješt! o Janovi Klusá#kovi? Zcela jist! se vyu"il ševcem. V roce 1773,
tedy v necelých 26 letech, se v Polné oženil. Tuto informaci dokládá polenská matrika
s%atk$. S%atek uzav#el dne 10. února 1773 se vdovou Janou (Johanou) Budínskou,
rozenou Šimánkovou. Zajímavostí je, že v matrice narozených je u Janova jména
poznámka o tom, že mu byl dne 30. 1. 1773 v P"ibyslavi na fa#e vydán k#estní list
a po deseti dnech byla v Polné svatba3). Nev!sta byla o 1 rok starší, narodila se 19. 1.
1746 a bylo jí tedy p#i s%atku s Janem 27 let4). Dva roky p#ed tím se Johana provdala
za vdovce Karla Budínského, nájemce a ševce v Polné5), ale brzy na to se sama stala
vdovou. Otcem Johany byl tkadlec Alexej Šimánek, který v dob! prvního s%atku
Johany již byl mrtev a matkou Alžb&ta M&"ínská.
A tak z matrik p#esv!d"iv! poznáváme, že Jan Klusá#ek s%atkem s Janou Budínskou - Šimánkovou získal v Polné ševcovskou živnost, a tak založil novou rodovou
v!tev Klusá"k$, kte#í p#išli do Polné z P#ibyslavi.
P#íchodu Jana do Polné po"átkem roku 1773 p#edcházelo hospodá#sky složité
období let 1770 až 1772. Následkem neúrody bylo celé panství polensko-p#ibyslavské v t!chto 3 letech postiženou bídou, hladem a abnormální mortalitou obyvatel. Ve
druhém pololetí roku 1772 zem#elo na panství 492 osob, z 300 robotujících podruh$
jich z$stalo jen 406) . Zdá se, že ob!tí t!chto hladových let byl i první manžel Johany
Šimánkové Karel Budínský. V celých echách zem#ela patrn! až desetina obyvatelstva.
K roku 1770 se váže ješt! jedna událost. V záv!ru tohoto roku a po"átkem roku
1771 bylo všem dom$m p#id!leno eviden"ní "íslo, tzv. numerus conscriptionis, které
bylo následn! využito p#i s"ítání lidu a od té doby bylo zapisováno povinn! do matrik.
Používá se prakticky dodnes jako "íslo popisné. V roce 1805 však byly ve velkých
m!stech domy p#e"íslovány. V Polné došlo k "áste"nému p#e"íslování dom$ až po"átkem 20. století.
Z matriky vyplývá, že Jan a Jana (Johana) spolu m!li pouze 3 d!ti. První syn
Tomáš se narodil v roce 1776, tedy když Janovi bylo 29 let, druhý syn Jan se narodil
po necelých 6 letech v roce 1782.
Jejich poslední potomek, dcera Rosina, se narodila 11. 2. 17867), tak jako její
brat#i v dom! ". 8 (nov! ". p. 9), deset let po narození prvního bratra. Otci bylo v té
dob! již 39 a matce 40 let. Rosina zem#ela v 70 letech, 29. února 1856, jak vyplývá
z poznámky u jejího jména v matrice narozených.
Jan Klusá#ek se dožil 61 let. Zem#el v dom! ". 134 (nov! ". p. 78) dne 4. 10.
1808 na souchotiny8). Johana Klusá#ková jej p#ežila o 14 let a zem#ela ve svých
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77 letech v dom! ". 145 (nov! ". p. 69) dne 25. srpna 1822 9) na mrtvici (Schlagßuss).
Jejich spole"né soužití v manželství trvalo 35 let.
V další generaci již známe prakticky všechny potomky Jana Klusá"ka, a proto se
náš p#íb!h pon!kud rozkošatí. Jan byl posledním Klusá"kem, který se narodil v P#ibyslavi.

6. generace – Tomáš Klusá#ek z Polné
Tomáš, prvorozený syn Jana (1) a Johany se narodil 13. 12. 17761) v Polné ". 8 (".p.
9) a o den pozd!ji byl pok#t!n. Jeho kmotrem byl František Šrutka, klobou"ník z Polné, sv!dky tkadlec Ignác Vítek a Anna Sedláková, manželka #ezníka Josefa Sedláka.
O jeho osudech mnoho nevíme.
Tomáš se v Polné v roce 1799 ve svých 23 letech oženil s Annou Marií Schmied
a velmi mlád zem#el, a to 2. dubna 1807 ve svých 31 letech. P#es tuto skute"nost
a pouhých osmi let spole"ného rodinného života m!l s Annou t#i d!ti, a to syna Tadeáše, který se narodil 17.10. 18002), syna Antonína, narozeného 3. 6. 18013), a dceru Marii, narozenou 31. 8. 18044). Syn Tadeáš se z Polné možná odst!hoval nebo
zem#el. Matriky ml"í o jeho s%atku i smrti, ale zajímavé je, že i u jména jeho bratra
Antonína se objevuje druhé jméno Tadeáš. Marie zem#ela patrn! již v roce 1805, a tak
pouze Antonín byl pokra"ovatelem této linie rodu.

6. generace – Jan (2) Klusá#ek z Polné
Jan (2) se narodil 24. kv&tna 17825) v dom! ". 8 (nov! ". p. 9). Kmotr i sv!dkové
byli stejní, jako u jeho bratra Tomáše, narozeného o 6 let d#íve. Pro p#ehlednost jej
ozna"ujeme "íslem (2), abychom jej odlišili v textu ihned od jeho tatínka Jana (1),
a jak uvidíme, i od jeho syna Jana (3). Jeho otcem byl Jan (1) a matkou Jana roz.
Šimánková.
V roce 1782 ležel v Polné uherský pluk „Karoli“, který tam rozší#il mnoho nakažlivých nemocí. V dob! jeho narození již 2 roky samostatn! vládnul (od roku 1780)
Josef II., který v pr$b!hu své desetileté vlády zrušil poddanství, zmírnil robotu, vydal
toleran"ní patent a zavedl do škol místo "eštiny n!m"inu. V roce 1787 byly z#ízeny
krajské kriminální soudy a rok na to byla odstran!na v Polné šibenice a praný# z nám!stí. V roce 1794, Janovi bylo 12 let, dne 10. kv!tna, vyho#el polenský zámek. Ve
Francii od roku 1792 zu#ila revoluce a v Evrop! posléze války s Napoleonem. Dne 19.
11. 1805 prchalo Polnou v bitv! u Slavkova poražené rakouské vojsko p#ed Francouzi
a poté m!stem prošlo n!kolik vojenských jednotek.
Otec Jan (1) mu zem#el v #íjnu roku 1808, tedy v dob! kdy Janovi (2) bylo 26 let.
Jan (2) se patrn! u otce vyu"il rovn!ž ševcem a živnost po otcov! smrti p#evzal.
Po"átkem stejného roku, kdy mu zem#el tatínek, se Jan (2) oženil. S%atek uzav#el
dne 25. února 1808 v Polné ". 134 – M6). Vzal si za manželku o 4 roky mladší Antonii Grossovou, narozenou dne 17. 6. 17867) v Polné ". 47 – M. Ješt! v témže roce se
jim narodil první syn Severin.
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Ve stejném roce, tedy v roce 1808 zem#el, majitel panství Karel z Ditrichštejna
a p#evzal jej jeho syn kníže František Josef z Ditrichštejna.
Janova (2) žena Antonie byla dcerou Antonína Grosse, narozeného v Polné
". 48 v roce 1753, který byl kontribu"ním, tedy výb!r"ím daní. Otcem Antonína Grosse byl Ignác Gross, mistr skelných hutí na st#ítežském panství. Již v roce 1738 se
usadil v Polné a vlastnil d$m ". 48 na nám!stí. Syn Antonín p#evzal d$m v roce 1770.
Maminka Antonie Grossové se jmenovala Alžb&ta z Riesenfeldu. Pocházela
z Jihlavy, a to z rodu jihlavských primas$ povýšených v 17. století do šlechtického
stavu8). Jejím otcem byl Jan z Riesenfeldu. Šlo o nerovný s%atek, snad dokonce Alžb&ta za Antonínem utekla z domu, ale bližší informace o této rodinné afé#e již zavál
"as. B#etislav Rérych se ve své knize Rodáci a obyvatelé m!sta Polné9) zmi%uje, že se
o babi"ce Grossové v rodin! vypráv!lo, že si vzala Grosse proti v$li svých rodi"$.
Zde se také, hovo#í o tom, že Anton Gross byl „Glossmistrem“ Vonavských hutí a že
se prý po r$zných úkladech závistník$ usadil v Polné. To však bude omyl, protože do
Polné p#išel již Antonín$v otec Ignác. Skelné hut! byly patrn! ve Vo%ov! (také Zvon!jov!), což byla osada obce Štoky, která se naposledy uvád!la v roce 1850.
V rozmezí let 1808 až 1827, tedy v pr$b!hu 19 let, m!li spolu Jan (2) a Antonie
celkem 8 d!tí. Polovina z nich však zem#ela v d!tském v!ku. Dosp!losti se dožili
synové Severin Jan, nar. 22. 10. 180810), Antonín nar. 9. 1. 181711), Ludvík narozený 4. 8. 182212) a Jan (3)13) nar. 29. 8. 1827. Severin se oženil, ale zem#el bezd!tný,
ostatní m!li vždy n!kolik potomk$ a i o nich dále pojednává tento "lánek.
Zmi%me se pro úplnost i o d!tech zem#elých. Druhé dít! Antonín se narodilo
30. 5. 181314) v dom! ". 134 (". p. 78), ale zem#elo v roce 1814 ve v!ku 9 m!síc$.
Zajímavé je z našeho dnešního pohledu, že jeho jméno dostal i další syn, který p#ežil,
a budeme o n!m dále hovo#it. T#etí syn v po#adí, František15), se narodil 29. 11. 1814.
O jeho osudu nemáme jasnou p#edstavu, protože v matrikách úmrtí záznam chybí, ale
také o n!m dále nemáme žádné zprávy. Jako páté dít! se narodil Jan a to 16. 5. 181916)
a i on zem#el v jednom roce života. I jeho jméno bylo pozd!ji dáno dalšímu z narozených d!tí. Sedmá v po#adí se narodila jediná dcera Antonia17), a to 25. 5. 1825, ale i ta
zem#ela ve v!ku 10 m!síc$. Je vid!t, že život Jana a Antonie nebyl jednoduchý a že
zažili mnoho smutných chvil. Ale to nejen generace d!tí, ale ani následující generace
potomk$ jen st!ží mohou v!d!t a již v$bec se nemohou do takových situací vcítit.
V roce 1810 byla p#eložena správa panství ze zámku do P#ibyslavi a do roku 1825
z$stala v Polné pouze ú"tárna, což jist! oslabilo význam m!sta jako správního centra
oblasti.
Jan (2) Klusá#ek zem#el 20. prosince 1851, jak dokládá poznámka u jeho jména
v matrice narozených a dožil se tedy 69 let.
V roce 1848, tedy 3 roky p#ed smrtí Jana (2), pat#ila Polná po"tem obyvatel, jak
uvádí Ivan Pfaff18), mezi 10 nejv!tších m!st v echách. M!la v té dob! 6,5 tis. obyvatel. N!kolik let p#ed tím dosp!l v Polné k vrcholu rozvoj soukenické výroby. V roce se
jí zabývalo 612 osob (349 mistr$, 263 tovaryš$ a u"%$) na 409 stavech19). Soukenictví
se významn! zasloužilo o rychlý rozvoj m!sta v období, o kterém hovo#íme a vzr$st
po"tu jeho obyvatel.
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Janova (2) žena Antonie Klusá#ková – roz. Grossová ho p#ežila o 20 let a zem#ela až 26. #ervna 1871 (p#ipsáno u jejího jména v matrice narozených) ve v!ku
85 let. Do"kala se tak narození v!tšiny svých vnuk$ a vnu"ek. Spole"né soužití Jana
a Antonie trvalo 43 let. Antonie se dožila již zcela jiného období, kdy po požáru m!sta
nastal jeho úpadek v"etn! úbytku obyvatel. Také soukenictví upadalo, až byl v roce
1908 soukenický cech rozpušt!n20).

7. generace
V 7. generaci je 5 osob, narozených v rozmezí 26 let, tedy v letech 1801 až 1827. Pouze
první dva z nich, Tadeáše a Antonína, mohl jejich d!da Jan (1) vid!t na vlastní o"i.
P#ipome%me si že, šlo o období napoleonských válek a vlády posledního císa#e
„Svaté #íše #ímské a národa n!meckého“ a prvního císa#e rakouského Františka II. (I),
syna pouhé dva roky panujícího Leopolda II, který zem#el 1. 3. 1792. František pak vládl 43 rok$, až do roku 1835. Války s Napoleonem trvaly 16 let, v letech 1799 až 1815
a významn! ovlivnily politický vývoj v Evrop! a tím pádem i v Rakousku a eském
království. V roce 1805 Napoleon zvít!zil ve t#etí koali"ní válce v bitv! u Slavkova
a obsadil Víde%. V roce 1806 se vzdal František titulu #ímského císa#e a Svatá #íše
#ímská národa n!meckého zanikla. Rakousko prohrálo i 4. koali"ní válku v roce 1809,
kdy Napoleon po druhé obsadil Víde%. V následujícím roce 1810 si Napoleon bere za
manželku dceru Františka II. arcivévodkyni Marii Luisu. Rakouské hospodá#ství bylo
rozvráceno a vyhlásilo státní bankrot v roce 1811. M!na se znehodnotila v pom!ru 1 : 5.
Poslední 5. koali"ní válka s Napoleonem za"ala v srpnu 1813, po Napoleonov! proh#e
v Rusku a skon"ila v #íjnu téhož roku bitvou u Lipska, kdy byl Napoleon poražen. V lét!
roku 1813 se vál"ilo i na území ech mezi Libercem a Ústím nad Labem. Mírová jednání v Pa#íži z roku 1814 ukon"ila toto vále"né období, které se významn! dotklo i života
lidí té doby. V "ervnu 1815 deÞnitivn! Napoleon prohrál v bitv! u Waterloo.
V tomto období umírá Tomáš (1807), Jan (1) umírá v roce 1808 a pro Jana (2) je
to období, kdy zakládá rodinu (1808) a postupn! se rodí jeho synové a kdy jist! bojuje
o udržení své živnosti.
Vládu v Rakousku výrazn! ovliv%oval kníže Metternich, který byl jmenován kanclé#em v roce 1810 a byl jím i po smrti Františka II. až do roku 1848, tedy 38 let. V letech 1814 až 1815 se pod jeho p#edsednictvím konal ve Vídni mírový kongres, který
obnovil politickou sílu Rakouska a založil relativní stabilitu Evropy na další desítky
let. Jeho režim byl siln! konzervativní, ale zajistil po letech krizí, válek a rozvratu
klidný a relativn! prosperující život. V roce 1811 byl vydán ob"anský zákoník, který
byl moderní a ovliv%oval život lidí po dobu mnoha dalších desetiletí.

7. generace – Antonín, syn Tomáše z Polné
Antonín se narodil dne 3. #ervna 1801. Jeho otcem byl Tomáš, prvorozený syn Jana
(1). O Antonínovi zatím mnoho nevíme, jen to, co lze vyt!žit z matrik. Jeho tatínek
mu zem#el, když mu bylo 6 let (1807), takže život asi nem!l zcela jednoduchý.
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V roce 1831, tedy ve v!ku 30 let se oženil s Terezií Jarošovou. M!li spolu 2 d!ti,
a to Barboru, narozenou 1. 12. 1832 a Karla v roce 1835. Matrika uvádí, že se oba
narodili v Kate#inov!. Je tedy z#ejmé, že rodina žila v této "ásti m!sta.

7. generace – Severin, syn Jana (2) z Polné
Severin Jan se narodil 22. "íjna 1808
v dom! ". 134 – M (". p. 78), 18 dní po
úmrtí svého d!de"ka Jana (1). Porovnáme-li data jeho narození s datem s%atku
rodi"$, tedy Jana (2) a Antonie roz.
Grossové, zdá se, že jeho po"etí bylo d$vodem ke svatb!, protože od jejich s%atku
25. 2. 1808 do jeho narození uplynulo
pouze 8 m!síc$.
Severin uzav#el roku 1834 ve v!ku
26 let s%atek s Barborou Bažantovou.
Jejich manželství však bylo bezd!tné.V
roce 1862 je zmi%ován jako kmotr Bohumila Klusá"ka; v té dob! bydlí v Polné ".
3 – M. Severin zem#el 14. 6. 1870 (dle
záznamu v matrice narozených). Bylo mu
62 let. O jeho život! mnoho nevíme, jen
to, že byl tkalcem a že se u n!j tomuto
#emeslu u"il Antonín, jeho bratr.
Jediná zajímavost spojená s jeho
jménem
spo"ívá v jeho zám!n! s otAntonín Klusá!ek (1817–1889)
cem Janem (2) v n!kolika "láncích v již
zmín!né publikaci B#etislava Rérycha. Zde u hesla Antonín Klusá"ek je za jeho
otce ozna"en Severin Klusá"ek, obuvník v ". 145 – M (". p. 69) na Sezimov!
nám!stí, a u hesla Akad. malí# Karel L. Klusá"ek se za jeho d!de"ka op!t ozna"uje Severin, který m!l za manželku M. Grossovou (správn! by m!lo být A).
Z matri"ních zápis$ a k#estních list$ však nade všechnu pochybnost vyplývá, že
manželem Antonie Grossové a otcem svých d!tí byl Jan (2) a nikoliv Severin a že
Severin byl jeho prvním synem. Jak k této zám!n! došlo ,nevíme, ale vyplývá z ní
pou"ení o tom, že lidská pam!' je velice krátká a spletité p#íbuzenské vazby upadají
v již v další generaci v zapomn!ní. A to je pro nás ur"itým podn!tem a výzvou pokusit
se popsat tyto vazby pro p#íští generace.
Zastavme se na chvíli u dom$, ve kterých se rodilo, ženilo "i vdávalo, žilo a umíralo. Jejich "ísla jsou dobrým vodítkem pro identiÞkaci jejich obyvatel$. Z matrik
vyplývá, že v p#edcházejícím odstavci uvedeném dom! ". 145 (". p. 69) na Sezimov!
nám!stí opravdu Jan (2) s Antonii Grossovou žili a to nejpozd!ji od roku 1817, kdy
se v n!m narodil syn Antonín, když jeho zem#elý bratr rovn!ž Antonín se narodil
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ješt! v dom! ". 134 – M (". p. 78). Zde uzav#eli roku 1808 s%atek Jan (2). s Antonií
Grossovou, narodil se zde Severin a zem#el téhož roku Jan (1). Jeho manželka Johana však již zem#ela roku 1822 v dom! ". 145 – M (". p. 69), žila tedy v záv!ru života
u svého syna Jana (2). Víme, že v dom! ". 8 – M (". p. 9) se narodily všechny d!ti
Jana (1) v letech 1776 až 1786 a v dom! ". 47 – M (". p. 47) se narodila Antonie
Grossová v roce 1786.

7. generace – Antonín, syn Jana (2) z Polné
Antonín, toho jména v rodin! Jana (2)
a Antonie již druhý, se narodil v ". 145
(". p. 69) dne 9. ledna 1817. V dob! jeho
narození bylo otci 35 a matce 31 let a bylo
to jejich "tvrté dít!. O jeho život! se dochovalo mnoho informací, vzhledem k jeho p$sobení jako u"itele na polenské škole
a jeho velké angažovanosti ve spole"enském a kulturním život! m!sta1). Zachoval
se rovn!ž jeho vlastnoru"ní životopis
– krátký z roku 1873 a pom!rn! podrobný
z roku 1896. M$žeme tedy sledovat jeho
životní osudy tém!# rok za rokem.
Ve svých 12 letech, v roce 1829, skon"il šestiletou hlavní školu v Polné a u"il
se dále u svého otce obuvníkem. Jeho
starší bratr Severin ve stejném dom! p$sobil jako mistr soukenický a Antonín, jak
sám píše, se nau"il i #emeslo soukenické.
V 18 letech se rozhodl jako obuvnický tovaryš jít do sv!ta za získáním praktických
Antonín Klusá!ek s chotí Anastázií
zkušeností. To bylo ostatn! podmínkou
toho, aby mohl v #emesle p$sobit jako mistr. V roce 1835 tedy vyrazil na vandr a p$vodn! cht!l do Vídn!, kde však dost práce nenašel, a tak procestoval n!kolik m!st na
Morav!, ve Slezsku, Uhrách a Rakousku. Nejdéle z$stal v Nových Hradech, ale pak
se vrátil do Polné, aby na žádost rodi"$ pracoval doma a vyu"il mladšího bratra (Ludvíka) rovn!ž obuvníkem. V roce 1841 (ve v!ku 24 let) cht!l v Brn! navšt!vovat, jak
sám #íká z touhy po duševní práci, reálnou školu, ale nebyl na studium p#ijat. Z$stal
v Brn! a živil se kondicemi a hudbou až do prázdnin a ve školním roce 1842/1843
vystudoval "tvrtou hlavní t#ídu v Jihlav!. V roce 1844 pak vystudoval v Brn! kurz pro
vzd!lávání u"itel$ pro obecné školy. O roku 1846 (bylo mu 29 let) za"al u"it, nejd#íve
v Nížkov!, Pod!šín! (28. 5. 1846 až 2. 2. 1847) a Borové, v roce 1849, ve v!ku 32 let,
se stal podu"itelem v Polné, ale již od #íjna 1849 do srpna 1851 studoval na u"itelském
ústavu „Bude"“ v Praze a získal oprávn!ní u"it na národních školách a roku 1851 se
pak stal u"itelem II. hlavní t#ídy v Polné. Sou"asn! p$sobil jako choralista v kostele.
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V Polné byla nejd#íve tzv. normální škola2) a v roce 1817 byla z#ízena škola hlavní.
V roce 1852 byl #editelem školy Ignác Špinar (plat 420 zl. r.m.), druhým u"itelem byl
Antonín Klusá#ek (plat 367,50 zl. r. m.), t#etím u"itelem Josef Sequenc (plat 315 zl.
r.m.) a 2 podu"itelé Josef Litomyšlský (plat 210 zl.r.m.) a Jan Sobotka (plat 175,50 zl.
r. m.). Po#adí u"itel$ bylo d$ležité z hlediska jejich plat$ z roku 1859, které uvádíme
pro zajímavost v závorce u jména ve zlatých r.m. (rakouské m!ny "i "ísla).
Antonín na škole p$sobil 25 let až do roku 1877 (v tomto roce mu již bylo
60 let), kdy byl p#eložen (snad za trest) do Škrdlovic u Ž(áru nad Sázavou. Nejd#íve
byl správcem této školy s ro"ním služným 500 zl. r.m, v roce 1885 se stal #editelem
této školy, povýšené na dvout#ídní, se služným 700 zl. Po 12 letech v roce 1889 požádal o odchod na odpo"inek a vrátil se do Polné. V té dob! mu již bylo 72 let.
Antonín byl velmi aktivní na kulturním poli. V roce 1862 založil v Polné p!vecký
spolek estmír a po dlouhou dobu vedl polenské ochotnické divadlo (1856 až 1875),
ve kterém též režíroval, p#ekládal z n!m"iny hry, zhudeb%oval dramata, maloval kulisy a vyráb!l rekvizity. U ochotnického divadla se již pohyboval jako "trnáctiletý roku
1831, kdy pomáhal staršímu bratrovi Severinovi s výrobou v!cí pro divadelní hru. Po
návratu ze Škrdlovic se op!t ujal ochotnického divadla, stal se p#edsedou M!š'anské
besedy a správcem hospodá#ského spolku Viktorin. V zá#í (na sv. Václava) roku 1891,
tedy ve v!ku 74 let, byl ran!n mrtvicí a vzdal se všech funkcí.
Antonín se oženil s Anastázií Do#ekalovou, o deset let mladší dcerou panského
ú#edníka – drába, která se narodila 18. 4. 1827. Poznali se prý na prknech polenského
ochotnického divadla. Spolu m!li 2 syny. Jaroslav se narodil v roce 1853, kdy otci
bylo 36 let a Bohumil se narodil v roce 1862, kdy otci bylo 45 let. Anastázie zem#ela
ve v!ku 68 let dne 31. 10. 1895. Po její smrti se Antonín již 4. listopadu 1895 p#est!hoval ke svému synovi Bohumilovi do Prahy, kde také zem#el 1. #ervence 1898 ve
v!ku 81 let.
O Antonínovi se rovn!ž vypráví, že miloval dceru #editele polenské školy Severina
Prombergra (zem#el 1847), který jí však odmítl dát ševci. Sv$j postoj nezm!nil ani
poté, když Antonín vystudoval. Jeho milá vstoupila do kláštera Alžb!tinek v Praze
a on si vzal dceru drába.

7. generace – Ludvík, syn Jana (2) z Polné
Ludvík se narodil 4. srpna 1822 v Polné ". 145 – M (". p. 69), jako šesté dít! Jana
(2) a Antonie roz. Grossové. Vyu"il se, jak vzpomíná jeho bratr Antonín, obuvníkem
u svého otce, za pomoci Antonína, což bylo nejspíše v letech 1839/40, protože v roce
1841 již Antonín odchází do Brna.
Ludvík byl, jak se zdá, ze všech bratr$ nejschopn!jší podnikatel. Provozoval
ševcovské #emeslo, ale stal se také, nevíme v jakém roce, nájemcem panského dvora
Ov"ín a vlastníkem domu ". 42 na nám!stí.
Ludvík se oženil s Annou Svobodovou, narozenou 8. #ervence 1825, dcerou
Karla Svobody, mydlá#e, m!š'ana v Polné ". 22 – M a jeho manželky Johanny roz.
M&"ínské z Polné ". 75 – D. Stalo se tak 24. kv&tna 1848.
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Ludvík Klusá!ek (1822–1908)

V té souvislosti ud!lejme malou odbo"ku
v chronologii potomk$ Jana Klusá"ka
a podívejme se na komplikovanost rodopisných vztah$. Anna Svobodová, manželka Ludvíka Klusá"ka, m!la 4 sestry.
S jednou z nich, Johanou, m!ly spole"nou
svatbu ve výše uvedeném revolu"ním roce
1848. Tato Johana Svobodová (18. 5. 1829
až 25. 10. 1899) si vzala za manžela Josefa
Röhricha (*8. 2. 1823), který byl kramplí#em a pozd!ji ú"etním záložny. A aby
to bylo ješt! komplikovan!jší, tento Josef
byl synem Antonína Röhricha, rukavi"ká#e a Františky Grossové (8. 3. 1795 až
8. 5. 1862). A tato Františka byla sestrou
Antonie Grossové, manželky Jana (2) Klusá"ka. Takže dv! sestry Grossové si vzali
Klusá"ka a Röhricha a jejich synové, tedy
vnuci Antonína Grosse a Alžb!ty z Riesenfeldu si vzaly dv! sestry Svobodovy, a to ve
stejný den. A také, za 50 let, spole"n! oslavili zlatou svatbu, a to dne 24. 5. 1898.

Ludvík Klusá!ek s p íbuzenstvem
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To však ješt! není vše. Ludvík$v syn Dobroslav (jak dále uslyšíme) m!l dceru Ludviku (*1880) a jejím manželem se stal B#etislav Rérych, který se narodil
31. 7. 1872 jako poslední z 14 d!tí Johany a Josefa Röhricha. B#etislav Rérych je
autorem publikace, ze které citujeme, zakladatelem polenského muzea a #editelem na
chlapecké škole v Polné. Zem#el 14. 10. 1936.
První dcera Božena se Ludvíkovi a Ann! narodila 16. 4. 1849. Otci Ludvíkovi
bylo v té dob! 27 let a mamince Ann! 24 let. O 2 roky pozd!ji 10. 1. 1851 se narodil
syn Dobroslav, v roce 1857 druhý syn Heroš, 27.8. 1859 dcera Ludmila, v roce 1861
syn Gustav a roku 1865 "tvrtý a nejmladší syn Karel. To bylo rodi"$m 43 a 40 let.
K syn$m se dále vrátíme, krátce o dcerách. Božena se 30. 7. 1877, ve v!ku 28 let,
vdala za 45letého strážmistra "etnictva a vdovce Josefa N!mce. P$sobila jako u"itelka na národní škole v Polné. Zem#ela až 26. 6.1932 ve v!ku 83 let. Manželství bylo
bezd!tné. Byla "lenskou ochotnického divadla v Polné. Druhá dcera Ludmila zem#ela
mladá 8. 1. 1882 ve svých 23 letech.
Ludvík se angažoval v m!stské správ!, byl obecním radním a v hospodá#ském
odboru m!stské rady. V roce 1863 po požáru se stal, podobn! jako Antonín, "lenem
t#inácti "lenného družstva ustaveného na podporu poho#alých, které p#ijímalo a rozd!lovalo dary3). Dopisem ze dne 31. 12. 1887, oznamuje obecní rada, za purkmistra
A. Pittnera, Ludvíkovi Klusá"kovi, že jej na základ! jeho žádosti ze dne 28. 9. 1887
zproš'uje ú#adu obecního rady a p#edsedy hospodá#ského odboru. Bylo mu v té dob!
65 let.
Jak vzpomíná František Pokorný4) v roce 1939, pat#il Ludvík ke zp!vák$m na polenském k$ru s báje"ným basem, podobn! jako oba jeho brat#i Jan a Antonín.
Ludvík zem#el 1. 11. 1908 ve v!ku 86 let. Ze "ty# bratr$ 3. generace se dožil nejvyššího v!ku a výrazn! delšího života se dožil i proti svému otci a d!de"kovi.

7 . generace – Jan (3), syn Jana (2) z Polné
Jan (3), toho jména v rodin! Jana (2) a Antonie také již druhý, se narodil v ". 145
(". p. 69) (podle opisu rodného listu ze dne 1. 10. 1940 by to m!lo být ". 196, ale to
je zjevn! nesprávné a nejspíš se jedná o p#epis "ísla stránky v matrice) dne 29. srpna
1827. Pok#t!n byl o den pozd!ji 30. 8. 1827. V dob! jeho narození bylo otci Janovi (2)
45 a matce Antonii 41 let a bylo to jejich poslední dít!. Byl o 19 let mladší než bratr
Severin, o 10 let mladší než bratr Antonín a o 5 let mladší než bratr Ludvík.
O jeho život! není ve#ejn! dostupných tolik informací jako o Antonínovi, ale
protože byl "inný v m!stské správ!, lze dohledat #adu listinných pramen$. Protože je
to "innost velice "asov! náro"ná, uvádíme pouze nám známé údaje a je velmi jisté,
že je bude možné "asem ješt! up#esnit a rozší#it. Neúplnost údaj$ však, podle názoru
autora, nem$že být d$vodem k otálení s publikací zjišt!ných informací, protože i tak
nedokonalý "lánek se m$že stát východiskem pro bádání dalších generací.
Lze p#edpokládat, že i Jan (3) navšt!voval nejd#íve šest let polenskou školu
a ukon"il ji v roce 1839. Dále se pak nejspíš vyu"il truhlá#em, p#i"emž toto u"ení tr-
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valo nejmén! 3 roky a 3 roky m!l pobýt na
vandru. Z dokumentu, který v poznámkách
v plném zn!ní uvádíme, vyplývá, že sloužil v armád! jako ú"etní šikovatel. Janovi
bylo 20 let v roce 1847, tj. dva roky poté,
co byla doba vojenské služby v rakouské
armád! snížena ze 14 na 8 let. V roce
1858 pak byla zavedena všeobecná branná
povinnost, délka "inné služby z$stala 8
rok$. Je tedy otázkou, kdy Jan (3) sloužil
v armád! a kde. Nejspíše to bylo u 21. p!šího pluku, který m!l od doby Josefa
II. ur"en za verbovací okres "áslavský kraj,
do kterého rovn!ž pat#ila Polná. Nebylo to
patrn! d#íve než v roce 1846/47 a za tohoto
p#edpokladu by jeho "inná služba skon"ila
v roce 1854/55, a to by mu bylo 28 let.
V roce 1850 byla v Polné z#ízena "etnická stanice o 5 mužích. Po p!ti letech
její existence Jan (3), ve v!ku 28 let,
žádá o p#ijetí k "etnictvu, jak o tom sv!d"í poznámka v matrice, že mu byl vydán
17. 11. 1855 k#estní list z d$vodu p#ijmutí
Jan Klusá!ek (1827–1903
k "etnictvu. Toto datum dob#e navazuje na
p#edpokládaný konec vojenské služby. P#ijat k "etnictvu ovšem nebyl, protože tuto
skute"nost dále neuvádí.
Dle svého vyjád#ení 3 roky p$sobil jako naddozorce p#i Þnan"ní stráži. Je tedy
z#ejmé, že místo k "etnictvu byl p#ijat k Þnan"ní stráži. Stanice Finan"ní stráže v Polné se šesti muži byla z#ízena v Polné již v roce 1837. Sloužil u ní také Josef N!mec,
manžel Boženy N!mcové, významné "eské spisovatelky, která s ním také v Polné
pobývala.
Nejpozd!ji v roce 1859 se Jan (3) oženil s Barborou Št&pánovou ze Skut"e, protože již v tomto roce se jim narodila první dcera Blažena. Janovi bylo v tomto roce
32 let. Dva roky na to, 1. b#ezna 1861 se pak narodila druhá dcera Božena.
V roce 1865 však jeho manželka Barbora zem#ela. Jejich manželství trvalo tudíž
pouze asi 6 let. Patrn! žil v dom! ". 42, protože následující rok je tento d$m uveden
v matrice oddaných p#i jeho druhém s%atku. V další dob! je d$m v držení bratra Ludvíka a jeho potomk$ až do dnešních dn$.
Mezi narozením druhé dcery Jana (3) a smrtí jeho manželky došlo v Polné k známe tragické události. Dne 4. srpna 1863 rozsáhlý požár zni"il velkou "ást m!sta v"etn! domu ". 42 na nám!stí, ve kterém patrn! Jan (3) bydlel.
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Jan (3) z$stal sám s šestiletou a "ty#letou dcerou a jist! proto se již vzáp!tí, dne
5. února 1866, oženil s Ludmilou (Lidmilou) Köhlerovou, která se narodila 3. srpna 1841 v Polné 82 – D. Byla dcerou mistra post#iha"ského Karla Köhlera z Polné
". 140 – M (". p. 74) a Josefy Winklerové (8. 3. 1818 – 19. 8. 1897; dcera zem#elého
mistra sedlá#ského Petra Winklera) z Polné ". 10 – M (". p. 11). Vdávala se tedy ve
v!ku 25 let a byla o 14 let mladší než Jan (3) , kterému již bylo 39 let.
Z tohoto manželství se v roce 1868 narodil první syn Antonín, 28. 1. 1870 dcera
Karolina, 17. 2. 1872 druhá dcera Josefa a v roce 1874 se narodilo poslední dít!, druhý syn Bed"ich. P#i jeho narození bylo otci 47 let a matce 33 let. Jak je vid!t, plodili
Jan (3) s Ludmilou d!ti v pravidelném odstupu 2 let. Dokonce Josefa a Bed"ich se
narodili ve stejný den.

Josefa Klusá!ková (1872–1941)
Rok po narození syna Antonína, žádost je datována 29. 6. 18695), žádá Jan (3)
o p#ijetí na uprázdn!né místo m!stského ú"etního. Obecní rada jej zvolila 13 hlasy
dne 8. "ervence 1869. P#evzetí ú#adu bylo provedeno dnem 21. "ervence 1869. Ro"ní
služné "inilo 350 zl. r. m. (pro srovnání – jeho bratr Antonín, p#eložený za trest do
venkovské školy m!l plat 500 zl.) Podmínkou p#ijetí do této funkce bylo složení kauce
ve výši ro"ního platu. V této v!ci se zachoval protokol z 2. 8. 1869, z kterého vyplývá,
že kauci ve státních obligacích ve výši 500 zl. složil za Jana jeho bratr Ludvík. Bylo
to tedy p!kné gesto a velká pomoc od staršího bratra. Až v roce 1875 požádal Jan
o provedení vým!ny obligací za vkladní knížku s uloženou sumou 399 zl. 48 kr. Tak
se stal mistr truhlá#ský, ve v!ku 42 let, ú"etním m!sta Polná a tuto funkci vykonával
až do roku 1903, tedy po dobu 34 let.
Obecní zastupitelstvo jej zprostilo funkce 26. 9. 1903, vzhledem k tomu, že jak se
uvádí „ú#ad m!stského ú"etního dále zastávat nem$žete“ a od 1. 10. 1903 mu stanovilo ro"ní penzi ve výši 1 000 korun.
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Karla Klusá!ková

Penzi si však Jan (3) dlouho neužil, protože za dva m!síce, dne 30. 11. 1903, zem#el a byl pochován do rodinného hrobu na h#bitov! u sv. Barbory, kde již byla d#íve
pochována jeho první žena. Jan (3) žil 76 let. Druhá manželka Ludmila se dožila 68
let a zem#ela 28. 12. 1909.
Jeho dv! dcery z prvního manželství se provdaly. Blažena (1859–1918) se provdala za Karla Hlubockého. Zem#ela v roce 1918. Božena si vzala Ignáce Zho#e
a odst!hovala se do Grazu ve Štýrsku v Rakousku. Zem#ela 4. 3. 1951. Jejich potomci
žijí až do dnešních dn$. Dcery z druhého manželství Karolina i Josefa se neprovdaly.
Josefa (#íkalo se jí teta Pepa) p$sobila jako faktorka. Vykupovala sí'ky na vlasy a jiné
výrobky a prodávala je dále. Její bratr Bed"ich byl dlouhou dobu svobodný a po ur"itou dobu s ním bydlela v Praze v Mánesov! ulici, kde m!l byt, a vedla mu domácnost.
Zem#ela 4 m!síce p#ed Bed#ichem dne 7. 12. 1941 ve v!ku 69 let.
Karolina (#íkalo se jí teta Karla) m!la „milého“ Antonína Máku, ale toho prý jeho
matka zaslíbila Bohu, a tak se stal fará#em. Máka ve svých 28 letech p#išel jako kaplan
do Polné6). Karolín! bylo v té dob! 23 let. Pozd!ji Máka sloužil na fa#e v Sopotech
a teta Karla u n!j byla jako kucha#ka. K ní se váže v rodin! tradovaná v!ta, kterou p#i
jakýchsi bohoslužbách prohlásil pan fará#: „Kázal bych však nemám komu, Klusá"ková jd!te domu“. Karla zem#ela 13. 1. 1955, bylo jí 82 let.
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8. generace
V 8. generaci je dev!t pravnuk$ a sedm pravnu"ek Jana (1), kte#í se narodili v rozmezí
let 1832 až 1874, tedy v rozmezí 42 let.
Mezi narozením posledního vnuka Jana (1) a narozením prvního pravnuka ub!hlo
pouhých 5 let.
Od roku 1835 vládl v Rakousku císa# Ferdinand I., jako "eský král Ferdinand
V., zvaný Dobrotivý. Císa#em se stal ve v!ku 42 let po smrti svého otce Františka.
Faktický výkon vlády byl ovšem v rukách kanclé#e Metternicha, Františkova bratra
arcivévody Ludvíka a hrab!te Kolovrata, kte#í tvo#ili tzv. státní konferenci. Bylo tomu
z toho d$vodu, že Ferdinand trp!l epileptickými záchvaty a nebyl duševn! zcela v po#ádku. Období formální vlády Ferdinanda a faktické vlády Metternicha a Kolovrata
bylo obdobím politické stagnace, ale slušného hospodá#ského rozvoje a jedním z nejklidn!jších období v našich d!jinách. V tomto období se za"aly stav!t první továrny,
za"ala se budovat železnice (1845 v Praze), bylo to období biedermeieru, val"ík$,
divadelních p#edstavení J.K.Tyla (1834), Máchova Máje (1836). V roce 1835 zazn!la
poprvé píse% Kde domov m$j.
Takováto období relativního klidu však zpravidla kon"í krizí, toto období skon"ilo
revolucí roku 1848. Již v roce 1842 bylo katastrofální sucho, které vyvolalo hlad, vysoké ceny, zoufalství chudých. V roce 1844 vypukly v Praze bou#e d!lník$ v kartounkách židovských podnikatel$ bratr$ Porges$ (obdrželi titul pán$ z Portheimu), které se
p#enesly i do jiných továren a do jiných m!st. V roce 1848 pak celková politická krize
v Rakousku-Uhersku vyvolala #adu nepokoj$ v Benátsku a Lombardii, Uhry vyhlásily
samostatnost a v Praze byla v b#eznu svolána politická sch$ze do Svatováclavských
lázní. I ve Vídni vypukly nepokoje a jejich d$sledkem bylo odstoupení knížete Metternicha, který emigroval do Londýna. Císa# vyhlásil svobodu tisku a shromaž(ování
a byla vyhlášena konstituce. V "ervnu 1848 byli studenti na barikádách v Praze rozehnání generálem Windischgrätzem. V #íjnu pak potla"il tentýž generál povstání ve
Vídni, rozehnal ústavodárný #íšský sn!m, který se p#esunul do Krom!#íže v prosinci
v Olomouci Ferdinand I. abdikuje ve prosp!ch osmnáctiletého synovce Františka Josefa I.
A tak nastalo dlouhé období vlády Františka Josefa I., které skon"ilo až jeho smrtí
v roce 1916. Stru"n! #e"eno tedy všichni pravnuci Jana (1) sv$j produktivní život prožili v tomto období, n!kte#í dokonce i v tomto období zem#eli. Tento heslovitý exkurz
do velkých d!jin není nutné dále rozvád!t, cht!l jen napov!d!t, na jakém pozadí se
odehrávaly osudy a d!jiny jednotlivých osob našeho vypráv!ní.

8. generace Karel, syn Tomáše
Karel se narodil v Kate#inov! "ty#i roky po s%atku svých rodi"$, Antonína, syna
Tomáše a Terezie roz. Jarošové 15. 7. 1835. Otci bylo p#i jeho narození 34 let. To je
prakticky jediná informace, kterou máme nyní k dispozici.
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8. generace Jaroslav, 1. syn Antonína
Jaroslav, starší syn Antonína, se narodil 20. 4. 1853 v dom! ". p. 50 (dnes eská
spo#itelna). Jeho otci bylo již 36 let a již dva roky v té dob! p$sobil na polenské škole
jako u"itel. Po ukon"ení školní docházky na hlavní škole v Polné p#ešel Jaroslav,
patrn! v roce 1863, studovat na reálné gymnázium v Chrudimi, kde v roce 1869 maturoval. Studoval pak malí#ství v Praze a ve Vídni a architekturu v Brn!.

Jaroslav Klusá!ek (1853–1919)

V letech 1880 až 1897, tedy od 27 let
do 44 let, u"il kreslení na vyšší reálce
v Brn! a potom na starom!stské reálce
v Praze, a to až do roku 1910, kdy odešel
do d$chodu (bylo mu 57 let). V roce 1898
vydal publikaci „Pam!ti ochotnického divadla v Polné“.
Jaroslav se neoženil. S bratrem Bohumilem se zú"astnil mnohých cest do
zahrani"í, navštívili Francii, Špan!lsko,
Turecko, Holandsko, Palestinu, Itálii,
Maroko atd., každý rok jinou zemi. Jako
profesor kreslení se podílel na kolorování
diapozitiv$, které po#ídil jeho bratr Bohumil. Jaroslav zem#el 3. 8. 1919 ve v!ku
66 let.

8. generace – Bohumil, 2. syn Antonína
Bohumil, mladší syn Antonína se narodil 26. 10. 1862 v Polné. Jeho kmotrem byl
Severin Klusá"ek, m!š'an v Polné ". 3, bratr jeho otce. Chodil do hlavní školy v Polné a v letech 1873 až 1881 (8 let) studoval na gymnáziu v N!meckém (Havlí"kov!)
Brodu1). Poté studoval v Praze medicínu a promoval v roce 1887, ve v!ku 25 let. Pracoval od roku 1898 jako m!stský okresní léka# na Hrad"anech. Byl jmenován vrchním
zdravotním radou. Byl jedním ze zakladatel$ erveného k#íže. Bydlel na Poho#elci,
v dom! u Jaroš$. Jak píše B#etislav Rérych byl Bohumil jedním z prvních cyklist$
a na kole jezdil z Prahy do Polné navšt!vovat svého otce. Za I. sv!tové války byl pod
policejním dozorem a léka#em Charlotty Masarykové.
Mnoho "asu strávil cestováním po Evrop!, St#edním východ! a severní Africe
a o svých cestách po#ádal v Praze a v Polné p#ednášky, doprovázené promítáním
diapozitiv$. Založil sokolskou jednotu „Praha IV”. Je autorem #ady p#ísp!vk$, které
zasílal do humoristických "asopis$. Nejv!tším jeho literárním dílem je kniha veršované politické satiry Královské pohádky o t#ech "ástech. (Jak se švec stal králem, T#i
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"erné vlasy, O zakleté princezn!), parodie o podvodném nástupu Habsburk$ na "eský
tr$n. (III. "ást byla v roce 1898 konÞskována). Knihu ilustroval jeho bratranec akademický malí# Karel Ludvík Klusá"ek. Pro nás je dnes zajímavá tato kniha z jiného
d$vodu. Je uvozena obrázkem staré ženy s letopo"tem *1786 †1871 a t!mito verši:
V krbu plála zá! jak zraky naše,
které na Vás hled"ly vždy plaše,
kdykoliv jsme v ned"li a svátky
zasedli si u Vás na pohádky.
Tré z nich zvláš# nám líbilo se d"tem:
tady jsou a pou# nastoupí sv"tem.
Z Vašich úst by ovšem lépe zn"ly,
my však jednak mnoho zapomn"li
jednak - a to naší vinou nenív b"hu života se leccos zm"ní.
Proto, babi$ko - nebožko zlatá
shovívav" hle%te na vnou$ata.
Jde o obrázek Antonie Klusá"kové roz. Grossové, manželky Jana (2), na kterou
25 let po její smrti vzpomínají dva z jejích nejmén! "trnácti vnuk$ a vnu"ek.
Bohumil po otci zd!dil zájem o divadlo a dlouhou dobu p$sobil na pražských
ochotnických scénách. Velmi dob#e ovládal n!kolik jazyk$; z n!m"iny a francouzštiny
po#izoval p#eklady divadelních her. Ve 20. a 30. letech minulého století si n!kolikrát
zahrál s polenskými ochotníky. Zabýval se také hudbou, velmi dob#e hrál na klavír
a zpíval.
Oženil se s Annou Honzákovou, narozenou 19. 1. 1882. Byla o 20 let mladší než
manžel. M!li spolu 3 dcery – Jaroslavu (1908–1959), která se neprovdala, a dvoj"ata
narozená 19. 3. 1910 Annu (†1964), provdanou Kouklíkovou, a V&ru, provdanou
Tuzarovou († 2. 7. 1994). Dcera Anna Klusá"ková se stala v roce 1930 mistryní SR
ve skoku do vody.
Bohumil odešel do penze v roce 1932. Trp!l silnou krátkozrakostí a p#ed svou
smrtí úpln! oslepl. Zem#el 17. 10. 1934, ve v!ku 72 let v Praze. Jeho manželka zem#ela 13. 1. 1961 ve v!ku 79 let.

8. generace – Dobroslav, 1. syn Ludvíka
Dobroslav se narodil 10. 1. 1851 jako první syn Ludvíka Klusá"ka a jeho manželky
Anny roz. Svobodové.
Po studiích se stal m!stským stavitelem na M!lníku. V roce 1881 se na n!j obrátil
tehdejší purkmistr Antonín Pittner s žádostí, aby vypracoval projekt na novou chlapeckou školu v Polné. Ta byla také podle jeho plán$ v pseudorenesan"ním slohu prove-
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dena. Na M!lníku restauroval radnici a provedl #adu ve#ejných i soukromých staveb,
v"etn! silnic a most$ 2).
Uzav#el ve v!ku 28 let, dne 12. 11 1879, s%atek s Alžb&tou (Eliškou) Knappovou, narozenou 18.11. 1860. Pocházela z M!lníka, jejím otcem byl Antonín Knapp,
mlyná#ský mistr z Písku ". 7 a matkou Antonie Válová (Wahlova). Zajímavostí je, že
její sestru Ludmilu si vzal za manželku Dobroslav$v bratr Heroš.
Spolu m!li jednu dceru Ludviku, která se narodila 8.8. 1880, která si 24. 5. 1902
vzala za manžela, jak již bylo výše #e"eno B#etislava Rérycha, který byl bratrancem
jejího otce.
Dobroslav zem#el mladý 19. 3. 1892 ve v!ku 41 let, a jeho manželka pár m!síc$
po n!m ve v!ku pouhých 32 let, a to 22. 11. 1892. Ludvika osi#ela ve v!ku 12 let
a byla vychovávána v Polné u d!de"ka v Ov"ín!. Sama zem#ela až 16. 5. 1979, tedy
ve v!ku 99 let. Co osud jejím rodi"$m vzal, to naopak jí dal, dalo by se #íci.

8. generace – Heroš, 2. syn Ludvíka
Heroš se narodil 21. 6. 1857 v dom! ". 127 – M (MN Polná C 559), jako druhý syn
Ludvíka Klusá"ka, mistra obuvnického a jeho manželky Anny roz. Svobodové.
Také Heroš, podobn! jako jeho nejmladší bratr Karel a bratranec Bohumil studoval na gymnáziu v N!meckém Brod!. Strávil tam však pouze jeden rok v letech 1869
a 1870. V letech 1876 až 1883 p$sobil po dobu 7 let v obchod! se smíšeným zbožím
Josefa Stolze v N!meckém Brod! jako obchodní p#íru"í a pozd!ji knihvedoucí. T#i
roky na to, 6. 9. 1886, mu vystavuje Obecní rada m!sta Polné (podepsán A. Pittner)
a D!kanský ú#ad (podepsán d!kan Jelínek) vysv!d"ení o mravnosti, a to „kv$li dosažení listu živnostenského“.
O rok pozd!ji Heroš, již uvád!ný jako kupec v Polné ". 42, uzavírá, dne 15. 6.
1887, s%atek3) s Ludmilou (Lidmilou) Knappovou z M!lníka ". 100/II. Jejím otcem
byl Antonín Knapp, mlyná#ský mistr z Písku ". 7 a Antonie Válová (Wahlova)4) z M!lníka. Oba byli svobodní, on ve v!ku 30 let, nev!sta ve v!ku 21 let. Mezi sv!dky je
i bratranec MUDr. Bohumil Klusá"ek, t. ". léka# ve všeobecné nemocnici v Praze.
Ludmila zem#ela mladá, ve v!ku 36 let dne 14. 3. 1902. M!la srde"ní vadu, zán!t
ledvin a plic. (MU Polná str. 960). Následovala tak v tomto sm!ru svou sestru Alžb!tu.
Po její smrti se Heroš znovu oženil, a to za Marii Fialovou ze mlýna v Podlese, narozenou 8.12.1871. Byla o 14 let mladší než Heroš, ale nem!li spolu další potomky.
Z prvního manželství se narodila Eliška, provdaná Kašíková (6. 11. 1889 až
25. 9. 1971), Ludvík (20. 8. 1892–24. 3. 1955) a Dobroslav (17. 10. 1895–25. 10.
1915). Dobroslav padl na ruské front! u Komarova.
Heroš p#evzal po otci hospoda#ení na pronajatém dvo#e Ov"ín. Zem#el 23. 11.
1923 ve v!ku 67 let. P#i pozemkové reform! po roce 1919 se stal dv$r tzv. zbytkovým
statkem a p#ešel do vlastnictví Herošova syna Ludvíka. Šlo o 36 ha p$dy, z toho 35 ha
p$dy zem!d!lské 5). V jeho potomcích pokra"uje rozrod Klusá"k$ ve dvou liniích do
sou"asnosti.
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8. generace – Gustav 3. syn Ludvíka
Dne 2. 8. 1861 se narodil Ludvíkovi a Ann! Svobodové t#etí syn Gustav. Zem#el však
ve v!ku 29 let, dne 29. 1. 1890.

8. generace Karel, 4. syn Ludvíka
Karel Ludvík Klusá#ek 6) se narodil jako poslední dít! Ludvíkovi a Ann& roz. Svobodové dne 25. "íjna 1865. To bylo rodi"$m 43 a 40 let.Tak jako jeho bratranec Bohumil i Karel studoval v letech 1877 až 1885 na osmiletém gymnáziu v N!meckém
Brodu 7). V letech 1877 až 1881 na gymnáziu studovali soub!žn!, což se jist! odrazilo
v jejich další spolupráci p#i psaní a ilustrování.
Poté studoval malí#ství na Akademii
u profesor$ Lhoty a Piknera. Jeho vzorem byl Mikoláš Aleš. Ilustrace v jeho
stylu zve#ej%oval v mnoha "asopisech.
V osmdesátých a devadesátých letech
devatenáctého století zhotovoval p#edlohy pro výzdoby fasád; výzdoba pr$"elí
radnice v Pardubicích (1894), výzdoba
dom$ v Chlumci nad Cidlinou, M!lníku,
Lounech, mozaika na pr$"elí domu spolku
Hlahol, návrh sgraÞt na výzdobu pr$"elí
Hlávkových studentských kolejí, malí#ská
výzdoba pr$"elí malostranského domu
U Malí#$. Proslavil se svým obrazem
Bou#e v Praze po st!tí Jana Želivského.
V roce 1913 se podílel na výzdob! divadelního sálu náchodského hotelu Beránek.
Malí Karel Ludvík Klusá!ek s chotí
Jeho malby zdobí schodišt! bývalé ZemMarianou a dcerkou Marií
ské banky na P#íkop! (dnes Živnobanky)
pro niž vytvo#il t#ináct velkých nást!nných maleb, zdobících hlavní schodišt! druhého
patra, na téma hold r$zných profesí echii (1896). Vytvo#il nástropní malbu v úst#edním sále druhého patra Muzea hlavního m!sta Prahy s názvem Apoteóza slavné
minulosti Prahy (Praga caput regni). Dv! rozm!rné malí#ské historické kompozice
z roku 1900 zdobí zasedací sí% ve Vlašském dvo#e v Kutné Ho#e. M!l velký vztah
k historii a památkám. V roce 1908 zakoupil a restauroval renesan"ní d$m U Vejvod$
v Jilské ulici v Praze a zachránil jej tak p#ed demolicí. Koup! mu však p#inesla #adu
problém$, jak p#i obnov! a dostavb! domu, tak i p#i následném provozu restaurace
a kina i s nájemci. Asistoval u vzniku spolku Mánes i jeho spolkového "asopisu Volné
sm!ry, který v letech 1897 až 1899 redigoval. P#átelil se velmi se socha#em Stanislavem Suchardou; p#átelé je údajn! nazývali Klusardou a Suchá$kem. Pozd!ji se sblížil
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s Jednotou um!lc$ výtvarných a od roku 1902 se za#adil k t!m, kte#í zakládali jejich
m!sí"ník Dílo. Stal se aktivním "lenem Klubu Za starou Prahu, navrhl jeho první legitimace a pronajal mu rovn!ž prostory v dom! U Vejvod$. V rodné Polné se angažoval
p#i adaptaci hradu na muzeum.
Jeho manželkou se stala Mariana Jirá#ková, která se narodila 19. 3.1878. Jejich
s%atek se konal 7. 9.1896. M!li spolu jedinou dceru Marii (4. 6. 1901–22. 5. 1968).
Koncem života jeho aktivity, po záchvatu mozkové mrtvice, polevily a zem#el
21. února 1929 ve v!ku 64 let na zápal plic. Jeho manželka zem#ela až 25 let po n!m
dne 9. 3. 1954.

8. generace – Antonín – 1. syn Jana (3)
Z druhého manželství Jana (3) s Ludmilou Köhlerovou se v roce 1868 narodil jejich
první syn Antonín. Otci bylo 43 let, matce 29 let.
Antonín p$sobil v Polné jako ková#. Jeho manželkou se stala Anna Omesová
z P#ibyslavi, která byla klobou"nicí. M!li spolu dva syny. Ji"í, narozený 6. 4. 1902,
se oženil v roce 1924 s Františkou Kousalovou z Velvar a m!l s ní dva syny. V jeho
potomcích pokra"uje ve t#ech v!tvích rozrod Klusá"k$ do sou"asnosti. Druhý syn
Václav zem#el svobodný ve v!ku 32 let na tuberkulózu.
Antonín se dožil pouze 47 let. Zem#el v dob! 1. sv!tové války v roce 1915. Jeho
manželka Anna zem#ela jako 73letá 20. 3. 1949 a p#ežila jej tak o 34 let.

8. generace – Bed"ich – 2. syn Jana (3)
Po dvou dcerách se dne 17. 2. 1874 Janovi (3) a jeho druhé manželce Ludmile narodil druhý syn a poslední dít! Bed"ich. Jako místo narození se uvádí Polná 44 - M. P#i
jeho narození bylo otci již 47 let a matce 33 let.

Bed ich Klusá!ek (1874–1942)
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M$žeme p#edpokládat, že v roce 1880 zapo"al svou školní docházku v Polné. Absolvoval strojní pr$myslovou školu a pracoval pozd!ji jako p#ednosta obchodního odd!lení u strojírenské Þrmy Dan!k v Karlín!, pozd!ji ve Þrm! KD. Ta vznikla v roce
1927, když se slou"ily Þrmy eskomoravská-Kolben a Breitfeld-Dan!k. M!la závody
ve Vyso"anech (lokomotivka) a na Smíchov! (továrna na tramvaje).
Otec mu zem#el, když mu bylo 29 let. Z$stal dlouho svobodný a žil po ur"itou
dobu se svou rovn!ž svobodnou sestrou Josefou. Až 7. 6. 1914, tedy ve 40 letech,
se oženil s Františkou Philipovou, dcerou Juliuse Philipa, záme"níka a dílovedoucího ze Žižkova a R$ženy roz. Jelínkové z Karlína. Františka Philipová se narodila
10. 9. 1888 a bylo jí tedy v roce s%atku 26 let a byla o 14 let mladší než ženich. K jejich seznámení došlo patrn! díky Františ"in! otci Juliovi, který hrával s Bed#ichem
karty. Julius byl pouze o 8 let starší než Bed#ich.
Oddací list vystavil novomanžel$m farní ú#ad u sv. Prokopa na Žižkov!7), oddávajícím kn!zem byl nám již známý p#ítel Bed"ichovi sestry Karoliny Antonín Máka,
fará# v Sopotech, na základ! delegace od fará#e u sv. Prokopa. Také sv!dkové Bernard
Holubá# a František Macek byli ze Sopot. Novomanželé pak rovn!ž v Sopotech trávili
"ást svatební cesty. Druhá "ást se odehrávala v Itálii.
Dvacet jedna dn$ po uzav#ení manželství byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka tr$nu Ferdinanda d’Este a m!síc na to vypukla I. sv!tová válka. Nebyl tedy
za"átek jejich spole"ného života asi zcela jednoduchý.
Ješt! v témže roce, 6 m!síc$ po svatb!, se narodil dne 10. 12. 1914 jejich první
syn Bed"ich, který byl pozd!ji léka#em. Druhý syn Ji"í, autor$v otec, se narodil 25. 5.
1917 a t#etí syn Miloš pak 29. 4. 1922.
D!de"ek v záv!ru života trp!l angínou pectoris a zem#el za války dne 24. 3. 1942
ve v!ku 68 let. Jeho manželka Františka zem#ela 23 let po n!m dne 8. 11. 1965, ve
v!ku 77 let. Jejich spole"né manželství trvalo 28 let.

!!!

!!!

lánek je pokusem o alespo% "áste"né zachycení zlomk$ historie jednoho rodu
a rozrodu jeho jedné v!tve. Je až s podivem, jak rychle se takové souvislosti zapomínají
a jak se ztrácí kontakty mezi blízkými p#íbuznými. Barvité osudy lidí se nám poda#ilo
st!snat do n!kolika v!t "i odstavc$. N!které informace jsou neúplné, není vylou"eno, že
i ne zcela dob#e interpretované. I o život! nejbližších nev!dí "asto d!ti a tím spíše vnuci
"i pravnuci tém!# nic, a tak je n!kdy t!žké zjistit i p#esné datum narození nebo úmrtí.
O pocitech, touhách, p#áních, prožitcích, radostech i smutku našich p#edk$ a p#íbuzných
nevíme nic. Bylo by možné hledat a jist! i nalézt mnohé další st#ípky informací, ale to
by p#ineslo velké "asové ztráty a neúm!rn! by se rozší#il text "lánku.
Od roku 1654, kdy jsou doloženi první dva Klusá"kové, do roku 2008 uplynulo
více než 350 let. Je to doba z pohledu života jedné generace velice dlouhá, ale z hlediska historie rodu zase vlastn! velice krátká. Vždy' od Jakuba k narození jeho sou"asných nejmladších potomk$ lze napo"ítat pouhých 11 "i 12 generací. V roce 1654
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jsou doloženi 2 mužští nositelé jména Klusá#ek. V roce 2008 jich je na území eska
celkem 417 (v roce 2003 to bylo 430).
Snahou pisatele je vytvo#it základ pro další up#esn!ní a rozší#ení informací o jeho
rodu a vzbudit zájem i dalších p#íslušník$ mnohých, dodnes žijících a "asto mnohonásobn! sp#ízn!ných, polenských "i p#ibyslavských rod$. Nezni"ené matriky a bohaté
archivní dokumenty týkající se p#edevším Polné jsou ideálním podkladem k pátrání po
ko#enech dalších polenských rod$ a jejich rozrod$ až do sou"asnosti. Pon!kud paradoxn! tomu napomáhá i stagnace a ztráta významu m!sta, zapo"atá ve druhé polovin!
19. století. Polná tak byla ušet#ena velké p#íchozí migrace a všech dopad$ z toho vyplývajících pro uchování tradice a kontinuity ve vývoji rod$.
Nejnov!jší objevy v oblasti genetiky p#inášejí genealog$m d#íve tém!# neuv!#itelné možnosti. Analýzou DNA (DeoxyriboNukleová kyselina – Accid) chromozómu
Y, který je nositelem informace o tom, že se rodi"$m narodí syn, lze zjistit teoreticky
všechny potomky jediného pra pra … d!de"ka v daleké minulosti. Tento chromozóm
Y je totiž p#edáván z otce na syna a je vždy identický. Rozborem DNA lze získat tzv.
haplotyp. To je údaj porovnávající tzv. STR (Short Tandem Reapeat) na ur"itých místech DNA – "i marker$, ozna"ovaných jako DYS (A designator for Y – chromosome
markers) a zjiš'ující jaký je po"et opakování a umíst!ní 4 základních složek - nukleotid$ DNA (ozna"ovaných písmeny A, G, C, T). Nap#íklad 11ti násobné opakování sekvence TCTA na míst! – markeru DYS391 se ozna"uje – reportuje jako DYS391=11.
Haplotyp je potom tabulka nejmén! 9, ale i 26 nebo 43 marker$ s p#i#azeným po"tem
opakování STR.
Všichni potomci Jakuba nebo Františka Klusá"ka by m!li mít totožný haplotyp.
Autor$v haplotyp (12 marker$) je následující:
DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS
393 390 19
391 385a 385b 439 389i 392 389ii 437 438
13
24
15
11
11
14
13
13
13
29
15
11
První #ádek, jednoduše #e"eno, ozna"uje pozici na DNA chromozómu Y a druhý #ádek
po"et opakování p#íslušné sekvence na této pozici. Práv! tyto po"ty lze statisticky vyhodnotit a zjistit do které tzv. haploskupiny ur"itý nositel haplotypu pat#í.
T!chto skupin je 18 základních, ozna"ovaných písmeny A až R. Výše uvedený haplotyp lze p#i#adit do skupiny R, která se d!lí dále na podskupinu R1a (ozna"ovanou
také jako haploskupina EU 19), podskupinu R1b (ozna"ovanou také jako haploskupina EU 18) a R2. V daném p#ípad! jde o haploskupinu R1b (EU 18), což je skupina
osob, jejichž pra pra mužský p#edek p#išel do Evropy patrn! již v období paleolitu
p#ed cca 30 000 lety.
Frekvence výskytu tohoto haplotypu je nejrozší#en!jší u špan!lských Bask$ –
89 %, francouzských Bask$ – 86 %, Katalánc$ – 79 %, Holan(an$ – 70 %, Andalusan$ – 66 %, Angli"an$ – 65%, Ital$ (centrální a severní Itálie) – 62 %, , Francouz$
– 52%, N!mc$ – 50%, ech$ a Slovák$ – 36 % atd. Haploskupina R1b je nejrozší#en!jší skupinou v západní Evrop!, p#i"emž v ní lze rozlišit další podskupiny.
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Zda onen konkrétní prap#edek žil na území eska od konce doby ledové nebo sem
migroval v dalším období bohužel nelze ur"it. Vzhledem k relativn! velkému procentu
skupiny R1b p#íslušející "eské populaci je pravd!podobné, že je to populace do ur"ité
míry p$vodní.
Výše uvedenou hypotézu o tom, že všichni nyní žijící mužští nositelé p#íjmení
Klusá"ek jsou p#íbuzní, resp. potomky spole"ného pra … pra d!de"ka lze tedy nyní
jednoduše prokázat "i vyvrátit. Poda#í se p#esv!d"it 417 (fakticky podstatn! mén!)
Klusá"k$, aby si nechali otestovat svou Y-DNA?

Schéma rozrodu Klusá#k$: asi na 2 strany
naro1.
naro2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
narozen
narozen
narozen
narozen
narozen
narozen
zen generace zen generace
generace
generace
generace
generace
generace
generace
?
?
FrantiJakub(1)
? 1665 Jakub(2) ? 1719
1615
1633 šek

Pavel

1747

Jan (1)

1776

1782

Tomáš

Jan (2)

1800

Tadeáš

1801

Antonín

1808

Severin

1817

Antonín

1822

Ludvík

1832

Barbora

1835

Karel

1853

Jaroslav

1862

Bohumil

1849

Božena

1851 Dobroslav

1827

Jan (3)

1857

Heroš

1859

Ludmila

1861
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Karel
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Blažena

1861

Božena

1868
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1870
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1872

Josefa
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Bed#ich
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Poznámky:
1. až 3. generace
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Panství Polná – P#ibyslav bylo vytvo#eno z dvou p$vodn! samostatných panství.
Polná se p#ipomíná již v roce 1242, P#ibyslav k roku 1257. Ke spojení panství
došlo za Hynce Ptá"ka z Pirkenštejna, který se stal majitelem panství v roce 1437.
Ve stejné dob! p#ipojil k panství i hrad Ronov. V roce 1677 se toto dominium
rozší#ilo o statek Krucemburk (K#ížová), v roce 1693 o statek Jitkov a v roce 1864
velkostatek Pohled. V roce 1898 m!l vým!ru 8 590,5 ha. (Z d!jin hospoda#ení na
velkostatku Polná-P#ibyslav a Pohled, Sborník 500 let privilegia Viktorina z Kunštátu, vydal MNV v Polné, 1979)
Berní rula je soupisem poddaných – da%ových poplatník$ podle jednotlivých
panství a statk$. O vypracování berní ruly rozhodl zemský sn!m, který zasedal od
3. 12. 1652 do 14. 2. 1653. Zvolil vizita"ní komise, které m!ly provést soupis
všech poddaných a sestavit berní rulu. Podle ní se nadále vym!#ovala da%. Vlastní
berní rula je zachována v 25 svazcích pro 15 tehdejších kraj$. Její opisy jsou uloženy i v pozd!jším soupise – Tereziánském katastru. Soupis byl provád!n v letech
1653 až 1655. Berní rula, sv. 10, kraj "áslavský I., tiskem vydalo SPN v roce 1953,
str. 314 Hrbov, str. 305 P#ibyslav, str. 297.
Strych nebo-li korec byla míra objemová, a to asi 93 litr$. Jedním korcem obilí
bylo možné osít plochu velikosti cca 2 837 m2 ( 28,37 ar$). 88 strych$ odpovídá
ploše 25 ha ( 249 656 m2). Dále se d!lil na 4 v!rtele.
Berní rula rozlišovala hospodá#e pro ú"ely stanovení výše bern! ve t#ech kategoriích (qualitates): osedlý – celá berní jednotka, chalupník – 1/4 berní jednotky a zahradník – 1/8 berní jednotky. Osedlých bylo v Hrbov! 13, chalupníci 3 a zahradník
1. Ve vsi nebyla žádná pustá usedlost, jak bylo v té dob! jinde obvyklé.
Jan Prchal, 100. výro"í založení hasi"ského sboru v Hrbov!, Linda, Polná 2003,
str. 17 a 18
Matrika narozených Polná, inv. ". 28 str. 15
Matrika narozených Polná, inv. ". 28 str. 36
Matrika narozených Polná, inv. ". 28 str. 44
Matrika zem#elých Polná, inv. ". 40 str. 421
Matrika zem#elých Polná, inv. ". 40 str. 172
František P$ža, Kronika p#ibyslavská, str.137
Matrika P#ibyslav, signo 2587 NCZ 1743-1768, folio 349
František P$ža, Kronika p#ibyslavská, p#ehledy vlastník$ dom$

4. až 5. generace
1)
2)

Jan (1), matrika signo 2587, folio 33, NCZ 1743-1768
na foliu 214 o svatebním zápisu je však patrn! chybn! uvedeno, že s%atek uzav#eli
nev!sta panna Terezie, dcera Jana Novotného, šafá#e (villici) dvora Dvorce a ženich mládenec Karel, syn zem#elého Jakuba Klusá"ka, m!š'ana a radního z P#iby-
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3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
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slavi. Z dalších zápis$ i zápis$ v polenských matrikách však plyne, že otcem Jana
byl Pavel Klusá#ek a nikoliv Karel. Kdy zem#el Jakub zatím nevíme, protože
matriky z P#ibyslavi p#ed rokem 1743 nejsou dochovány.
Matrika oddaných, inv. ". 36, folio 441, Státní oblastní archiv Brno; sv!dky byli
František Korejtko, Jan Novotný a Marie Anna Sko"dopolová.
Johana – matrika narozených, inv. ". 29, pagina 212, SOA Brno
Svatba s Karlem Budínským se konala 29. 1. 1771, sv!dky byli Jakub Sázavský,
Ignác Lošenický, Marie Sko"dopolová a Veronika Šimánková (sestra Johany),
matrika oddaných inv. ". 36, folio. 431. Karel Budínský pocházel z Kutné Hory.
V roce 1764 se oženil se vdovou Kate#inou Langovou, ale zem#el již 1. 12. 1772
ve v!ku 38 let. Znamená to, že se narodil asi v roce 1735.
P$ža F., Poddanství lidu vesnického na bývalém panství polensko-p#ibyslavském,
P#ibyslav 1937
Rosina – matrika narozených, inv. ". 31, SOA Brno. Kmotrou byla Marie Anna
Šrutková, klobou"nice, #ezník Josef Sedlák a soukenice Ludmila Vítková.
Jan (1) – matrika zem#elých, inv. ". 42, pagina 200, SOA Brno
Johana – matrika zem#elých, inv. ". 42, pagina 289, SOA Brno

6. generace
1)

Tomáš – matrika narozených, inv. ". 30, str. 12, SOA Brno
Tadeáš – matrika narozených, inv.". 31, folio 175, SOA Brno
3)
Antonín – matrika narozených, inv.". 31, folio 190, SOA Brno
4)
Marie – matrika narozených, inv.". 31, folio 210, SOA Brno
5) Jan (2) Klusá"ek se narodil a byl pok#t!n 24. kv!tna 1782, jak dokládá matrika
narozených inv. ". 30, IV, str. 126, SOA Brno. K dispozici je také protektorátní
k#estní list, který myln! uvádí datum narození 24. 1. 1782, ostatní údaje jsou shodné s matrikou. Zápis v matrice je v latin! a to v první rubrice nové strany ". 126
uvozené rokem 1782, následují 2 další zápisy narozených a za"íná nový blok jmen
nadepsaný Junius, tedy "erven. Pro zajímavost uvádíme doslovný p#epis všech
matri"ních údaj$ (názvy sloupc$ tu"n!, po poml"ce obsah sloupce):
Dies nat. – 24; Dies ba. – 24; Baptisans – Pa. Floriberk Capuc:; Infans – Joannes
Bapt.?; Parentes – Joannes Klusacžek sutor et civis Pol. Þlis Pauli civis Pržibislav:
Uxor ejus Joanna Þlia † Alexii Schimanek civis Polnen: Liberi; Levans - Franciscus Schrutka civis pilleator (klobou"ník); Testes – Anna Uxor Josephi Sedlak civis
lanisnis (#ezník), Ignátius Witek civis; Relig - Cath; Locus - Civitas Polna; N – 8.
(Protektorátní k#estní list uvádí Annu Sedlákovou jako porodní asistentku)
6)
Matrika s%atk$ folio 69, v matri"ním zápise je uveden v!k ženicha 23 a v!k nev!sty 22; v!k ženicha je nesprávný. Zápis je pon!kud ne"itelný, jisté je že Jan bydlel
v dom! otce, ". p. 134 (v n!m otec zem#el)
7) Antonie – matrika narozených inv. ". 31, SOA Brno
8) Lukáš Vojt!ch Riesenfeldr z Riesenfeldu byl jihlavským primasem a 12. #íjna 1642
byl císa#em Ferdinandem III. povýšen do šlechtického stavu a obda#en erbem.
Za#adil se tak mezi tzv. erbovní (novoštítné) rody, povyšované do šlechtického

2)
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Genealogické a heraldické listy • 4/2008
stavu za zásluhy (August Sedlá"ek, eskomoravská heraldika II., str. 592, Milan
Myslive"ek, Erbovník 2, str. 149)
Rodáci a obyvatelé m!sta Polné, B#etislav Rérych, 1935, str. 55
Severin Jan – matrika narozených, inv. ". 31, folio 271, SOA Brno
Antonín – matrika narozených, inv. ". 32, folio 14, SOA Brno
Ludvík – matrika narozených, inv. ". 32, folio 96, SOA Brno
Jan (3) – matrika narozených,inv. ". 32, folio 196, SOA Brno
Antonín – matrika narozených, inv.". 31, str. 334, SOA Brno
František – matrika narozených, inv.". 31, str. 359, SOA Brno
Jan – matrika narozených, inv. ". 32, folio 49, SOA Brno
Antonia – matrika narozených, inv. ". 32, folio 113, SOA Brno
Ivan Pfaff, Obrozenecká spole"nost na Vyso"in!, KLP Praha, 1995, str. 20-21
Ivan Pfaff, Obrozenecká spole"nost na Vyso"in!, KLP Praha, 1995, str. 22
Jan Prchal, Polná v 19. století, Linda Polná, 2005, str. 50

7. generace
1)
2)
3)
4)
5)

Antonín – O jeho život! viz. Jan Prchal, BiograÞcký slovník Polenska, str. 66, 67; B#etislav Rérych, rodáci a obyvatelé m!sta Polné, str. 23.; Polná 1242 -1992, str. 200
František Pojmon, Polná – popis d!jepisný, místopisný a statistický, str. 120
František Pojmon, Polná – popis d!jepisný, místopisný a statistický, str. 75
František Pokorný, Na polenském chó#e p#ed 50 lety, Polensko
Listina z archivu obce Polná, uloženého v Okresním archivu Jihlava, karton 41,
kterou uvádíme v p#epise:

Slavná obecní rado!
Jan Klusá!ek, mistr truhlá ský prosí o milostivé ud"lení místa obecního po!etvedoucího s p ílohou A. B. C.
Slavná obecní rado!
Dle konkursu od slavné m"stské rady dne 19 ho !ervna t.r. uve ejn"ného dozv"d"v
se s uctou podepsaný, že p i nad e!ené m"stské rad" místo po!etvedoucího uprázdn"no jest.
An se v úct" podepsaný pot ebnými vlastnostmi v nad e!eném konkursu nazna!enými vykazati muže, osm"luje se o milostivé ud"lení místa tohoto žádati, zakládajíc
prosbu svou v následujícych d#vodech: 1. Dle p ílohy lit: A. sloužil sem co ou!etní
šikovatel a tedy skušenost k vedení ou!tu nabyl.
2. Dle p ílohy lit: B byl sem po 3 leta p i c.k. Þnan!ní stráži co naddozorce.
3. Dle p iloženého k estního listu jsem 42 roku star; jsem zdrav, mé chování slavné
rad" známo a p im" enou kauci jsem hotov na požádání složiti. Pro!ež prosim, slavna obecni rado rá!iž mn" místo po!etvedoucího milostiv" ud"liti.
v Polné dne 29. !ervna 1869, Jan Klusá!ek
Zachoval se i koncept odpov!di, Okresní archiv Jihlava, obecní archiv Polné, karton 41
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P. Janu Klusá!kovi v Polné!
Obecní výbor na svém sezení dne 12. !ervence 1869 !. 450 – k žádosti Vaši ze dne
29. 6. b. m. – zvolil Vás v"tšinou hlas# za obecního po!etvedoucího a spolu dan"
výb"r!ího prozatimn" na jeden rok se služným ro!ním 350 zl. r.m. O tomto zvolení
dává se Vám s tím rozhodnutím v"d"ti, že podle instrukce, která se Vám doru!í
dom#, ú ad sv" ený ádn" vésti a kauci v obnosu služného bu$ v hotovosti neb
státních úpisech dle kursu denního u podepsaného purkmistra složiti povinnen jste.
P ílohy A. B. C se nazp"t vrací.
Obecní ú ad m"sta Polné 13. 7. 1869. Sobotka.
P itom se Vám oznamuje, že likvidace a odevzdání ú adu po!ne se dnem 21. !ervence 1869. Poukaz na pokladnici obecní ohledn" vyplacení služného.
6)

Antonín Máka se narodil 20. 2. 1867 ve Stružinci a vysv!cen za kn!ze byl
13.6.1890. Od roku 1895 p$sobil v Polné jako kaplan. V roce 1915 je již fará#em
v Sopotech p#íslušejících do polenského vikariátu. Zem#el v roce 1929. Direktorium 1915, almanach biskupství Královéhradeckého z roku 1915, str. 196, odst. 11.;
Jan Prchal, Polná v 19. století, str. 50

8. generace
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Dv! st! let gymnasia v N!meckém Brod! (Almanach 1935), s. 72
Rodáci a obyvatelé m!sta Polné, B#etislav Rérych, 1935, str. 67
Matrika oddaných J/II, folium 46, ". #. 2
Antonie Wahlová, matka Herošovy manželky, se narodila 6. "ervna 1831 v Ho#ín!
25. Jejím otcem byl Antonín Wahla, syn Josef Wahly z Liblic a Doroty Hr$zové.
Tatínek byl vojenským sedlá#em p#i cís. král. regimentu kyrysník$ ". 1 Františka
I., Obrst Leitenant druhé švadrony, ležící v kasárnách na M!lníku. Matkou byla
Marie Magdalena Wáchová, dcera Jan Wáchy, chalupníka z Ho#ína ". 25 a Kate#iny Bezerkové (matrika narozených I./267)
Jana Pšeni"ková, Zbytkové statky v echách 1919–1948, vydal Státní úst#ední
archiv v Praze 1998.
O jeho život!: Pechová Petra, Malí# Staropražan Karel Ludvík Klusá"ek, Linda,
Polná 2000
Dv! st! let gymnasia v N!meckém Brod! (Almanach 1935), s. 186
matrika oddaných 7 fol. 365

Poznatky z obecné historie byly "erpány a citovány z knih:
Josef Peka#, D!jiny eskoslovenské pro nejvyšší t#ídy škol st#edních, Historický klub
v Praze 1, 1921
Petr Hora – Ho#ejší, Toulky "eskou minulostí, 5.díl, Baronet &Via Facti, Praha 1996

