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Kapitola první – Město Nový Jičín 
 
V severovýchodní části České republiky leží starobylé historické město 
Nový Jičín. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1313, kdy český král 
Jan Lucemburský udělil městu, ležícímu na křižovatce důležitých 
obchodních cest, právo vybírat mýto. Více než sedm set let existence 
ovlivňovaly tvář města postupně gotické a italské renesanční stavitelství, 
barokní výstavba a zvláště pak novohistorizující stavební slohy druhé 
poloviny 19. století působením vynikajících rakousko-uherských architektů 
a stavitelů. Unikátní čtvercová dispozice centrálního náměstí s loubím po 
všech stranách patří k nejkrásnějším v České republice a tvoří základ dnešní 
městské památkové rezervace. Ta je obklopena po vzoru vídeňské 
Ringstrasse okružní třídou, ze které geometricky vycházejí jednotlivé uliční 
systémy. Na počátku 80. let 19. století byla založena dispozice dnešní 
Divadelní ulice, původně zvané Bürgergasse. Nový Jičín byl městem se 
silnou německy mluvící většinou obyvatelstva, přesto zde nelézáme české, 
židovské, uherské a další vlivy působící na jeho rozvoj a ekonomickou 
prosperitu. Na sklonku 19. století již bylo světově vyhlášeným střediskem 
výroby klobouků a pokrývek hlavy se třemi základními továrnami. Největší 
z nich, Johann Hückel’s Söhne, má svého následovníka v dnešní akciové 
společnosti TONAK a je považována za nejstarší kloboučnickou továrnu na 
světě s více než 220 letou nepřetržitou tradicí. 
 

 
 
Veduta města Nového Jičína od Johanna Ignáce Čapka, 1744 
Foto: Muzeum Novojičínska 
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Pohled od východu na dnešní Divadelní ulici v Novém Jičíně, v pozadí 
napravo Výchovný ústav pro mládež 
Foto: Muzeum Novojičínska 
 
Lokace dnešního střediska Výchovného ústavu pro mládež v Novém Jičíně 
byla dána právě na dnešní Divadelní ulici, která se stala důležitou tepnou 
ekonomického, podnikatelského, společenského a kulturního života 
města. Vedle krajského soudu a okresního hejtmanství zde byla vystavěna 
vyšší reálná škola, německý spolkový dům a městský občanský 
zaopatřovací ústav s kaplí sv. Ondřeje. Postupně byly na přelomu 19. a 20. 
století vybudovány další fronty domů péčí městských stavitelů, mezi které 
patřil Josef Blum, Heinrich Czeike st. a další. Pozemky, původně patřící 
soukromým vlastníkům, byly postupně prodávány na podporu městské 
výstavby. Mezi nimi se tyčily stavební skvosty pod autorstvím známého 
vídeňského architekta Otto Thienemanna, kupříkladu Krajský soud, Vyšší 
reálka či Německý spolkový dům. Ne nadarmo neslo město Nový Jičín 
přízvisko „malá Vídeň“. 
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Kapitola druhá – Prvopočátky školské výchovy na Kravařsku 
 
Novojičínsko jako region je známo spíše pod historickým názvem 
Kravařsko, které bylo proslulé svými rodáky. Mezi nejvýznamnější patří 
Sigmund Freud, František Palacký a Johann Gregor Mendel. Zároveň je 
významné díky své ústavní a školské činnosti. Vedle filantropina 
kunínského ústavu je možné klást určitou spojistost i myšlenku zřízení 
výchovného ústavu pro mládež, který měl za účel rovněž školskou osvětu 
mezi svými chovanci.  Evropsky proslulou postavou Kravařska – území 
německy zvané Kuhländchen – byla Marie Walburga hraběnka von 
Truchsess-Waldburg-Zeil (*22.10.1762 Brno - †25.5.1828 Kunín). Byla 
dcerou Františka Xavera hraběte Harracha a jeho manželky Marie Rebeky 
hraběnky von Hohenems. V roce 1779 se stala manželkou Klementa Aloise 
hraběte von Truchsess-Waldburg-Zeil a od roku 1781 majitelkou zámku 
Kunín. Jednalo se o mimořádně krásnou a nevšední ženu, proslulou svým 
vzděláním a sečtělostí. Hovořilo se o ní jako o jedné z nejvzdělanějších žen 
celé tehdejší rakouské monarchie. Úmrtí tří malých dětí však přivedl 
mladou ženu až k úvahám o dobrovolném odchodu z tohoto světa a 

rozpadu manželství. Manžel se 
odstěhoval do zámku Zeil v Porýní, 
kam s sebou odvedl také posledního 
nadějného syna. Také on však zemřel a 
jeho matka poté žila odloučena od své 
rodiny na svém zámku v Kuníně. Celý 
svůj pozdější život obětovala 
vzdělávání a výchově chudých a 
talentovaných dětí ze svého a okolních 
panství. Na kunínském zámku založila 
moderní filantropický ústav, který 
navštěvoval krátce mladičký František 
Palacký. Patrně i tímto bylo blízké 
srdce Kravařska – město Nový Jičín – 
předurčeno ke zřízení výchovného 
ústavu pro mládež. 
 

Marie Walburga hraběnka von Truchses-Waldburg-Zeil 
Foto: Muzeum Novojičínska 
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Kapitola třetí – První kroky ke zřízení výchovného ústavu pro mládež 
 
Historie Výchovného ústavu pro mládež v Novém Jičíně začala ve druhé 
polovině 19. století za vlády císaře Františka Josefa I., kdy naše země koruny 
české byly jednou z nejvýznamnějších součástí tehdejšího Rakouska-
Uherska. Podle říšského zákona o robotách a polepšovnách z roku 1885 
bylo rozhodnuto o zřízení nových výchovných ústavů. Právě ty se měly stát 
důležitou složkou výchovy mravně ohrožené a zanedbané mládeže. 
Nejstarší výchovný ústav na Moravě byl založen již v roce 1837 v Brně a od 
60. let 19. století spadal pod správu Zemského výboru Moravského.  
 
Město Brno, správní středisko moravského zemského místodržitelství, bylo 
sídlem tehdy proslulé věznicí Špilberk, svou charitativní činností a rovněž 
také výchovou mládeže díky velkému seskupení školských zařízení. V letech 
1876-1880 byl jeho starostou novojičínský rodák a známý advokát Carl van 
der Strass von Hohenstraeten (*5.5.1817 Nový Jičín - †29.5.1880 Brno), 
čestný občan města Brna. Kontakty s brněnskou metropolí byly známé 
rovněž i prostřednictvím novojičínského mužského pěveckého sboru a 
významného starosty Nového Jičína Hugo Fuxe von Volkwarth (*4.6.1844 
Jevíčko – †17.5.1907 Karlovy Vary). Je docela možné, že propojení 
brněnských elit s novojičínskými mělo za důsledek vytvoření nového 
střediska pro výchovu mládeže. Vždyť Felix hrabě Vetter von der Lilie 
(*18.3.1830 Nová Horka - †21.11.1913 Nová Horka), majitel panství Nová 
Horka poblíž Nového Jičína, v letech 1884-1906 zastával úřad moravského 
zemského hejtmana a stál v čele Moravského zemského sněmu. Prakticky 
tak byl zástupcem císaře Františka Josefa I. na Moravě. V době jeho 
předsednictví došlo k dohodě o národnostních otázkách mezi českými a 
německými poslanci, známé jako tzv. Moravské vyrovnání. Velmi často 
dojížděl do Nového Jičína, kde působil na okresním hejtmanství na 
nejvyšším postu jeho zeť Adam hrabě Romer (*5.10.1856 Inwald – 
†13.3.1938 Inwald). Dne 6. ledna 1887 byl zemským hejtmanem Felixem 
hrabětem Vetter von der Lilie vydán dokument nazvaný „Domácí řád čtyř 
nově zřízených robotáren na Moravě“, kterým se později řídil také chod 
novojičínského ústavu. Všechny tyto okolnosti měly jistě vliv na zformování 
myšlenky zřízení ústavu, kterou na sklonku 80. let 19. století začal aktivně 
podporovat Heinrich Josef Franz Karl hrabě Belrupt-Tissac (*17.2.1825 
Opava – †5.9.1912 Brno). 
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Felix hrabě Vetter von der Lilie a Heinrich Josef Franz Karl hrabě Belrupt-
Tissac 
Foto: Muzeum Novojičínska  
 
Nedostačující kapacity brněnského výchovného ústavu měly své důsledky 
v rozhodnutí zřídit čtyři další nové výchovné ústavy pro nápravu osob v 
Jihlavě, Novém Jičíně, Šumperku a Znojmě. V Novém Jičíně měl vzniknout 
výchovný ústav pro mladistvé hochy a dívky od 14 do 20 let, brněnský byl 
určen pouze pro chlapce do 14 let. Nebylo to však až tak jednoduché. 
Město Nový Jičín bylo kromě krajského soudu také sídlem věznice, kde byli 
umisťováni různí delikventi středních přestupků. Nelze opomenout 
epizodu jednoho z největších masových vrahů 19. století Antona Schimaka, 
který byl zde odsouzen a následně v roce 1887 na dvoře novojičínského 
vězeňského areálu veřejně popraven. Přítomnost těchto delikventů byla 
sice sledována za velkého zájmu veřejnosti, ale zároveň zde byly obavy z 
jejich útěků a pokračování další trestné činnosti. Právě proto nebyly 
záležitosti spojené s umístěním výchovného ústavu kladně přijaty nejen ze 
strany veřejnosti, ale rovněž novojičínského obecního zastupitelstva.  
 
Již v roce 1885 zaslal brněnský zemský inženýr Rudolf Rentel do Nového 
Jičína plány budoucího zemského výchovného ústavu (Landeszwangs-
arbeitsanstalt). Stavba realizovaná firmou Heinricha Czeike staršího 
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(*11.5.1844 Nový Jičín - †14.6.1906 Nový Jičín) však byla zahájena až po 
zdlouhavých jednáních v roce 1888 s rozpočtem 300 tisíc rakouských 
zlatých. Jako místo byl vybrán západní úsek střední části dnešní Divadelní 
ulice se svažujícím se pozemkem, odkoupen byl za 2800 zlatých. 
Novojičínský ústav pro mladistvé delikventy byl uveden do provozu jako 
Zemská donucovací pracovna v Novém Jičíně dne 1. listopadu 1889 na 
základě říšských zákonů č. 89 a 90 z 24. května roku 1885. Hlavní budova 
nesla domovní číslo 881/12 a prvním ředitelem byl  téhož roku jmenován 
český úředník Ludwig Beneš (*11.11.1855 Čistá – †10.12.1921 Karviná). 
Pocházel z okresu Nová Paka, jeho české jméno Ludvík bylo povětšinou 
psáno německou formou. Manželka Leopoldine byla rodačkou z Nového 
Jičína a společně se svými dětmi jmény Gabriele, Vladimir, Friedrich, 
Ludwig a Wilhelm obdrželi služební byt č. 1 společně se služebnou Sofii 
Nečasovou. Kontrolorem řízení ústavu se tehdy stal Rudolf Miške. Ve svých 
počátcích tvořila ústav hlavní a pracovní budova, které byly od sebe 
odděleny nádvořím. Celý areál byl obehnán 2,5 metru vysokou zdí. 
 

  
 
Mapa města Nového Jičína z 80. let 19. století s první lokací výchovného 
ústavu pro mládež, výřez 
Foto: Muzeum Novojičínska 
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Benešovo ředitelování pokračovalo i na počátku 20. století, kdy mu funkcí 
kontrolora vypománal Eduard Körner. Hlavním učitelem ústavu byl Josef 
Zenner a ústavním duchovním knězem páter Karel Dostál. V roce 1903 byly 
dokončeny všechny stavební činnosti a areál tímto splňoval tehdejší 
požadavky norem na výchovu mladistvých. Mohl pojmout na dvě stě 
chlapců a padesát dívek, kteří pobývali v budově oddělené pouze chodbami 
a schodištěm. Hlavní budova obsahovala také kanceláře, byt ředitele, byty 
dozorců, ústavní kapli, ložnice pro chovance, umývárny, kuchyně, 
prádelnu, učebnu, jídelnu a pracovny pro chovanky ústavu. Ve sklepení 
byly umístěny desinfekční komory, zednické a rekvizitní místnosti, patnáct 
vězeňských kobek pro provinilce. V protější pracovní budově byly 
instalovány dílny, školní místnost s jevištěm a jídelna pro chlapce. K této 
části patřila také ošetřovna, polní hospodářství, kravín, stáje pro koně, 
vepřín a zahradnictví. Celý areál tak vytvářel homogenní celek. 
 

 
 
Záznam ze sčítacích operátů Nového Jičína z bytu č. 1 v domě 881/12 s 
rodinou ředitele Ludwiga Beneše, 1890 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín 
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Hlavní učitel novojičínského výchovného ústavu Josef Zenner 
Foto: Muzeum Novojičínska 
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Hlavní učitel Josef Zenner pocházel z novojičínské soukenické rodiny, která 
žila na tehdejší ulici Pfortgasse. Narodil se 1. listopadu 1872 manželům 
Josefu a Ludmile Zennerovým. Po studiích na gymnáziu v Hranicích a 
učitelském ústavu v Těšíně začal působit jako nižší učitel v Jeseníku. Posléze 
v letech 1894-1907 působil v národní škole v Šenově a v novojičínské 
chlapecké národní škole. Roku 1921 převzal vedení šenovské národní školy. 
Vedle toho prováděl výuku na Hospodářské střední škole zemské v Žilině a 
dlouhá léta vykonával post hlavního učitele ve výchovném ústavu pro 
mládež v Novém Jičíně. V roce 1928 odešel do důchodu. Jeho manželkou 
se 25. srpna 1903 stala Marie Kamprath, sestra vídeňského světícího 
biskupa Dr. Franze Kampratha, který byl zároveň jejich oddávajícím. Tento 
významný hodnostář církevního života Vídně a Nového Jičína byl v roce 
1944 jmenován titulárním arcibiskupem von Karpathos. Jeho švagr učitel 
Josef Zenner zemřel 8. března 1936. 
 

 
 
Pohled ze západní části směrem na dnešní Divadelní ulici v Novém Jičíně, po 
levé straně Výchovný ústav pro mládež 
Foto: Muzeum Novojičínska 
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Kapitola čtvrtá – Povinnosti chovanců a dozorců za Rakouska-Uherska 
 
Ve vydaném „Domácím řádu čtyř nově zřízených robotáren na Moravě“ 
byly osoby umístěné do ústavu nazývány „die Zwänglinge“ – česky káranci. 
Všichni nově příchozí se museli nejprve podrobit lékařské prohlídce, očistě 
svého těla a museli být vybaveni ústavním oděvem. Chlapečtí káranci byli 
při nástupu oholeni a nadále se museli holit každých osm dní a podle 
potřeby se jim stříhaly vlasy. Ženy nosily vlasy učesané, v týlu spletené do 
copu, který si zakrývaly šátkem. Bylo záležitostí vrchního dozorce, případně 
jeho zástupce, aby průběžně dohlédli na to, že prádlo a šatstvo káranců je 
v dobrém a čistém stavu.  
 
V ústavu se chovanci dělili v závislosti na věku, pohlaví, tělesné povaze a 
míře provinění. Zároveň byli rozděleni do třech stravovacích tříd, což pro 
ně znamenalo jistou formu motivace k polepšení, projevení píle a 
přiměřeného chování. Začínali zpravidla ve třídě nejhorší – třetí – a podle 
zásluh se mohli mezi třídami přesunovat směrem k lepší třídě první. V 
případě, že se chovali nevhodně, setrvali za trest ve třídě horší, nebo byli z 
té lepší do ní zpět přeřazeni. Přeřazení navrhovala domácí komise společně 
s ředitelem ústavu a rozhodoval o tom moravský zemský výbor.  
 
Strava, která byla v ústavu podávána, měla být správně v množství a jakosti 
v takové přiměřené míře, která byla nezbytně nutná k zachování zdraví a 
pracovní síly. V kuchyni a v jídelně vypomáhali chovanci, přičemž však tato 
práce nebyla stejně jako ostatní domácí činnosti finančně podporována.  
 
Zajímavostí je rovněž lékařská péče. V případě lehkých onemocnění byli 
káranci léčeni přímo ve výchovném ústavu, kdy léčbu obstarával místní 
lékař a náklady se hradily z přebývajících výdělků nemocného. Těžce 
nemocní pak byli hospitalizováni v novojičínském Rudolfově špitále, kdy již 
léčbu hradil moravský zemský výbor. Od všech se vyžadovala čistota, 
pořádnost, střízlivost, hospodárnost, slušné chování, poslušnost, vážnost a 
úcta k představeným a také bohabojnost. Tyto vlastnosti si měli v ústavu 
osvojit tak, aby po propuštění byli užitečnou, polepšenou a pracovitou 
součástí občanské společnosti.  
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Plán města Nového Jičína z počátku 20. století ukazuje postupnou výstavbu 
okolních domů, výřez 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín 
 
Ve výchovném ústavu panovala poměrně tuhá disciplína, která pramenila 
z jednotného řádu pro donucovací pracovny. V práci mohli spolu káranci 
hovořit jen o nejnutnějších věcech, které se týkaly zaměstnání. Při jídle a v 
ložnicích se muselo mlčet. Přísně byly zakázány posunky, nemravné zábavy, 
také historky o protiprávních činech, které měli na svědomí sami káranci 
nebo někdo jiný. Patrně však tyto nařízení nebyly příliš účinné. Káranci 
nesměli u sebe bez povolení vychovatelů nosit žádné předměty. Karetní a 
sázkové hry v ústavu byly samozřejmě zakázány.  Každý z nich měl za 
povinnost nahlásit porušení zákona nebo ústavního řádu, jinak se vystavil 
riziku dalšího trestního postihu. V případě chovancova útěku a následného 
dopadení, nebo i kdyby se sám dostavil zpátky do ústavu, byl automaticky 
přeřazen do třetí stravovací třídy a přiměřeně k prohřešku potrestán. Dále 
mu byla až do konce trestu zakázána práce mimo ústav a propadnutí 
veškerého dosud ušetřeného výdělku.  
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A jak probíhal denní režim za Rakouska-Uherska ve výchovném ústavu? 
Dělil se na letní a zimní, tj. od dubna do konce září byl budíček o půl páté. 
V ostatních měsících o půl šesté. Káranci se museli obléci, učesat a ustlat si 
vlastní postel. Následně ti, na které byla služba na tzv. poklízečů, začali 
uklízet pokoje. Dozorce dohlížel na to, aby vyčistili kyblíky, zametli své 
ložnice a chodby, naplnili nádoby čerstvou vodou. Poté následovala ranní 
prohlídka, při které se každý z chovanců postavil u své postele. Po této 
prohlídce dostal každý z nich svůj podíl chleba na celý den. V letním období 
začínala pracovní doba v dílnách v šest hodin, v zimním režimu o hodinu 
později. Pracovalo se až do oběda, který byl ve dvanáct hodin. V létě byla 
navíc během dopoledního zaměstnání povolena půlhodinová přestávka. 
Mezi dvanáctou a třináctou hodinou byli všichni odvedeni do jídelny.  
 

 
 
Letecký záběr na areál ústavu z horkovzdušného balónu Rübezahl z výšky 
2600 metrů pořízený MUDr. Georgem Kunicka 16. června 1909 ve 12 hodin  
Foto: Muzeum Novojičínska 
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Čas před a po jídle obvykle trávili chovanci na nádvoří mezi hlavní a 
pracovní budovou na čerstvém vzduchu. Poklízeči odnesli po jídle nádobí 
do kuchyně. V jednu hodinu po poledni se opět začalo pracovat a to v 
letním období až do sedmé hodině večerní a v zimním období do šesti 
hodin. Po práci se musely uklidit dílny a příslušné stroje a nářadí. Vždy při 
cestě z pokojů do dílen a nazpět byli všichni chovanci prohledáni, aby 
nepřenášeli zakázané předměty. Před jídlem, po jídle a před spánkem se v 
ústavu konaly společné modlitby. Po večerní modlitbě se chovanci odvedli 
do ložnic a každý musel ihned ulehnout na své lůžko. Ke spánku se ukládali 
obvykle v devět hodin a ještě před tím byly nádoby naplněny čistou vodou. 
Dozorce pak rozsvítil na pokojích noční světla, uzamkl je a klíče odevzdal na 
ústavní strážnici. Během své noční služby dozorci pravidelně do ložnic 
nahlíželi a kontrolovali pořádek.  
 

 
 
Výchovný ústav pro mládež v Novém Jičíně na počátku 20. století 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín 
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V neděli a ve svátek se chovanci římsko-katolického vyznání museli účastnit 
bohoslužebné mše v kapli, která byla konána v dopoledních hodinách. Po 
obědě se v ústavní kapli odehrálo požehnání, po kterém se četl domácí řád. 
Následovala rovněž výuka náboženství a všeobecná výuka. Zbytek dne 
mohli tito chovanci užít procházkou pod širým nebem nebo čtením 
náboženských knih.  
 
Kontakt s příbuznými byl umožňován pouze se souhlasem ředitele ústavu. 
Příbuzní museli samozřejmě přijet do ústavu v Novém Jičíně a při návštěvě 
nesměli předávat žádnbé předměty. Také dopisy se mohly psát pouze se 
schválením a jen v neděli. Každý dopis se musel odevzdat řediteli 
nezalepený ke kontrole jeho obsahu.  
 

 
 
Pohled od severu na pracovní a za ní vzdálenou hlavní budovu výchovného 
ústavu, kolem roku 1900 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín 
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Kapitola pátá – Karel Dostál-Lutinov 
 
Římsko-katolický kněz, básník, překladatel a publicista s Karel Dostál píšící 
se pod názvem své rodné obce Dostál-Lutinov (*22.9.1871 Lutín - 
†29.11.1923 Prostějov) pocházel původem z rolnické rodiny. Vystudoval 
gymnázium v Kroměříži a následně teologickou fakultu na univerzitě v 
Olomouci. Po vysvěcení na kněze roku 1894 a krátkém působení jako 
kaplan v Loučné nad Desnou, nastoupil roku 1895 na post kaplana v Novém 
Jičíně, když nahradil Vincenze Lázeňského.  
 
V novém působišti se opět setkal se svým starším spolužákem a budoucím 
politikem Msgr. Janem Šrámkem. Podílel se na zakládání a činnostech 
katolických spolků a politických stran. V dubnu 1897 uspěl v konkurzu 
moravského zemského výboru na místo duchovního správce ve 
Výchovném ústavu pro mládež v Novém Jičíně, kde nastoupil ke dni 4. 
srpna téhož roku. Zlepšilo se jeho postavení, finance, samostatnost a 
ubytování. Dokonce i při vizitaci olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna 
se mu dostalo pochvalného uznání.  
 
Přesto si stěžoval na svého představeného: „Já mám chéfa dračisko 
Němčisko.“ To jen svědčí o jeho nacionalismu a vyhroceném pohledu 
mladého kněze na své představené. Jeho představený Johann Parsch 
(*29.10.1847 Uničov – †16.1.1916 Nový Jičín), čestný občan města, byl 
jeden z nejvýznamnějších děkanů a farářů Nového Jičína.  
 
Po svém příchodu do Nového Jičína se Dostál-Lutinov snažil o obrodu 
českého katolického duchovního života a stal se zastáncem tzv. Katolické 
moderny. Z tohoto důvodu založil tiskovinu Nový život, kde v letech 1896-
1907 rozvíjel teoretické úvahy, poezii a kritické články.  
 
Za jeho působení navštívil Nový Jičín tehdejší říšský poslanec Tomáš 
Garrigue Masaryk a spisovatel Josef Svatopluk Machar. Jelikož oba pobývali 
u svých přátel na dnešní Jiráskově ulici, dříve Ruziczkagasse, která protíná 
Divadelní ulici přímo u výchovného ústavu, je docela pravděpodobné, že 
ho oba významní představitelé budoucí Československé republiky osobně 
navštívili a prohlédli si místo působení Karla Dostála. Karel Dostál-Lutinov 
zde nakonec působil jen do roku 1904, kdy se stal farářem v Prostějově. 
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Karel Dostál-Lutinov na počátku 20. století 
Foto: Muzeum Novojičínska 
 

 
 
Podpis tehdejšího ředitele novojičínského výchovného ústavu Ludvíka 
(Ludwiga) Beneše 
Foto: Muzeum Novojičínska 
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Kapitola šestá – První světová válka 
 
V letech 1914-1918 proběhl jeden z největších světových válečných 
konfliktů. I když se bojové události přímo nedotkly města Nového Jičína, 
válka se přesto velice silně podepsala na jeho dějinách. Její konec před sto 
lety znamenal nejen pád Rakousko-Uherské monarchie, ale také 
rozčarování velké části německy mluvících novojičínských obyvatel spojené 
se vznikem Československé republiky. Osazení nových hraničních sloupů, 
odtržení Haliče, Rakouska s Vídní a části Slezska to vše , znamenalo pro 
mnoho obyvatele města velkou hořkost. Válka přinesla opětovnou 
přítomnost vojenských jednotek, které pobývaly v Novém Jičíně i po jejím 
skončení. 
 
Jednou z nich byl zeměbranecký pěší pluk č. 16 Krakov, který se na počátku 
válečného konfliktu zúčastnil těžkých bojových střetnutí, mezi které 
kupříkladu na začátku roku 1915 patřily boje v Haliči v okolí Dąbrowy 
Tarnowskiej. Největší vojenské střety jednotka prožila v bitvě u Gorlice na 
severu Karpat v květnu 1915, které nakonec znamenaly rakouské vítězství 
nad ruskými carskými vojsky. Příchodem 1. praporu tohoto pluku na 
počátku srpna 1915 do Nového Jičína jenom začalo postupné naplňování 
se města vojáky, kteří byli až dosud posádkou v nedalekém Bílovci. Několik 
tisíc vojáků postupně zavítalo do Nového Jičína, kde se připravovalo na své 
bojové střetnutí. K tomu byly uvolněny taktéž budovy novojičínských škol. 
 
Na počátku dubna 1918 dorazily do města příkazy k přesunu nově 
přejmenovaného střeleckého pluku č. 16 do posádkového města Krakova. 
Odchod vojska uvolnil opět prostory novojičínských škol, které byly 
původně zabrány jako vojenská kasárna. Jednotky poté působily na území 
Ukrajiny.  
 
A právě v tomto tragickém období války od května 1915 až do svých 
osmnácti let v roce 1918 byl v ústavu umístěn budoucí zločinec a 
jedenáctinásobný masový vrah Martin Lecián (*31.10.1900 Ostrožské 
Předměstí - †6.10.1927 Olomouc), známý jako „postrach Moravy“. 
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Kapitola sedmá – Chovanec novojičínského ústavu Martin Lecián 
 
Martin Lecián se narodil 31. října v domě č. 87 v Ostrožském Předměstí jako 
sedmý potomek Antonína Leciána, dělníka v cukrovaru, Viktorie rozené 
Zajíčkové. Martinův otec Antonín Lecián byl pověstný karbaník, opilec a 
rváč.  Jeho matka Viktorie byla dcerou Josefa Zajíčka, podsedníka 
(chalupníka) z Předměstí Uherského Ostrohu. Po svém desátém dítěti roku 
1905 zemřela v ústavu pro choromyslné. Martinův otec si našel druhou 
manželku Kateřinu. Malého desetiletého Martina otec dokonce za úplatu 
pronajal potulným komediantům, jeho sestra se ve Vídni živila prostitucí a 
údajně udržovala s otcem incestní vztah. 
 
Školní docházku absolvoval Martin Lecián v Uherském Ostrohu v letech 
1907 - 1914. Ovšem už v druhé třídě byl nezvladatelným žákem. V 
posledním ročníku základní školy byl již zkušeným zlodějem. V květnu 1915 
byl Martin Lecián umístěn do Výchovného ústavu pro mravně ohroženou a 
zanedbanou mládež v Novém Jičíně. 
 

Po svém propuštění nastoupil Martin 
Lecián dne 1. října 1922 prezenční 
vojenskou službu u hraničářského praporu 
č. 31 „Arco“ ve Fryštátě. V lednu 1923 
poprvé dezertoval, následně 2. března 
1924, ale byl zachycen při pokusu vykrást 
uzenářství Josefa Holuba v Kojetíně a po 
soudu v Olomouci byl umístěn do věznice v 
Brně na Špilberku. Věznice Špilberk byla v 
roce 1855 rozhodnutím císaře Františka 
Josefa I. přeměněna na vojenská kasárna, 
kde byl i menší vojenský žalář, kam byl 
Martin Lecián umístěn. V září 1924 však 
díky drzé lsti ze Špilberku utekl.  
 

 
Bývalý chovanec novojičínského ústavu Martin Lecián 
Foto: Muzeum Novojičínska 
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Chycen byl až v listopadu v Kyjově a divizní soud v Olomouci jej poslal do 
těžkého vojenského žaláře do pevnosti Terezín. Malá pevnost Terezín 
využívaná již od doby Rakousko-Uherska jako vojenské posádkové 
velitelství a vojenská věznice. Mezi známými vězni zde byl umístěn Gavrilo 
Princip,který zde v dubnu 1918 zemřel. V květnu 1926 byl Martin Lecián 
propuštěn k dosloužení vojenské služby ke svému pluku, odkud opět 
dezertoval. 
 
Martin Lecián začal při svých zlodějských akcích poprvé střílet. V Kojetíně 
takto zranil městského strážníka Františka Pivného. Společně se svou 
milenkou Marii Křenovskou byl Lecián zachycen v jednom podniku v 
Přerově a umístěn byl na uzavřené oddělení Divizní nemocnice v Klášterním 
Hradisku v Olomouci. Odtud utekl společně s vojínem Bélou Székelym, 
notorickým zběhem a násilníkem a za pomoci vojína Adolfa Deutsche, který 
však při útěku byl zadržen. 
 
Martin Lecián byl menší postavy, rád kouřil, potrpěl si na pěkné oblečení a 
dobré jídlo. Dával přednost botám Popper a boty „baťovky“ označoval za 
šmejd, které by si nevzal na nohy. Své zlodějské praktiky používal po celé 
Moravě, v Praze i na Slovensku. Avšak vždy vystupoval jako kavalír a elegán, 
s dětsky milým úsměvem, ruce měl ošetřované manikúrou.Vždy měl na 
hlavě klobouk a nejčastěji nosil světlé raglány. Ještě před vojenskou 
službou byl dvakrát odsouzen za krádež. Spával v nejdražších hotelích s 
padělanými doklady  na  jméno  František  Navrátil. Používal paruky  a 
převleky:  za  mnicha,  za studenta v brýlích, za rozšafného sedláka, za 
gentlemana s růží v knoflíkové dírce, za důstojníka. Mezi jeho první oběti 
se zařadili: Jihlava – obecní strážník František Marčík v únoru 1927;  
Uherský Ostroh – četnický strážmistr Antonín Stuchlý v březnu 1927. 
Leciánové vražedné zbraně byl obvykle pistole Mauser  1910 ráže 6,35 mm 
Browning a  pistole Walther Model 9 ráže 6,35 mm Parabellum. V noci 22. 
dubna 1927 vykradl společně s Emanuelem Dedkem, bývalým 
spoluchovancem z polepšovny, v Novém Jičíně trezor v obchodě s kůžemi 
J. & S. Grün na Schwarzstrasse 18. Hotovost činila 18.438,- Kč. Kolem třetí 
ráno při odchodu z místa činu je zaregistroval uniformovaný noční hlídač 
Andreas Olbrich, který začal pískat na policii. Martin Lecián zahájil střelbu 
a dvakrát jej zasáhl. Oba lupiči zanechali na místě své daktyloskopické  
stopy. V té době v domě spali majitel obchodu židovský podnikatel Julius 
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Grün společně se svou manželkou 
Štěpánkou a jejich sedmiletou dcerou 
Věrou. Po cestě vlakem z Nového 
Jičína do Polska je v Novém Bohumíně 
zadrželi detektivové z Moravské 
Ostravy. Tento poslední Leciánův 
veřejný zločin v Novém Jičíně byl 
předmětem následujících soudních 
jednání u Divizního soudu v 
Olomouci.  
 
 
 

Vrah Martin Lecián po svém dopadení v Bohumíně roku 1927 
Foto: Muzeum Novojičínska 
 
Celkem bylo Martinu Leciánovi přisouzeno 104 trestných činů a včetně 
deseti vražd, z části nedokonaných díky přežití obětí. Celkem se jednalo o 
69 loupeží s celkovou škodou 351.775,- Kč. Dne 3. září 1927 v 7 hodin 55 
minut bylo zahájeno čtení rozsudku. Trvalo třicet pět minut. Lecián byl 
uznán vinným kompletně ve smyslu obžaloby. Byl odsouzen pro zločin 
čtvrté dezerce, zločin veřejného násilí, přečin porušení subordinace, zločin 
mnohonásobné dokonané i nedokonané vraždy na představeném, pro 
zločin protivení se četnické a vojenské stráži se zbraní v ruce, pro zločin 
nedokonané vraždy prosté, zločin nadržování zločincům, zločin 
nebezpečného vyhrožování, zločin svádění ke zločinu krádeže, přečin 
poškození cizího majetku, přestupek zbrojního patentu, přečin proti 
bezpečnosti života. V důsledku toho byl vyloučen podle §192, § 415/97 a § 
45 vojenského trestního zákona s vyloučením ze svazku československé 
armády a odsouzen k trestu smrti provazem. 
 
Přesto však se společně s dalším vězněm Ladislavem Kašpaříkem pokusil o 
další útěk, při kterém 25. září 1927 byl smrtelně postřelen strážný vojín 
Ferencz Kiss. Jeho spolustrážný Jan Tomica byl do útěku zapojen a byl za to 
i souzen. Nejvyšší soud na jednání 30. září 1927 Leciánovu žádost o milost 
zamítnul. Milost odmítl udělit i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 
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Dne 5. října 1927 v 10:30 hodin ráno začaly poslední minuty Martina 
Leciána. Před popravou mu byl vyholen krk pro oprátku, ostříhány husté 
kudrnaté vlasy. Vojenská poprava musela být vykonána do 24 hodin. Nebyl 
k ní připuštěn nikdo z veřejnosti, dokonce ani jeho advokát JUDr. Eduard 
Šrot, jen úřední osoby. Jako poslední přání si vyžádal polévku, velký řízek s 
hromadou brambor, kompot, zákusek a cigarety. Jídlo zapíjel pivem. „Však 
já si v pekle odpočinu dost.“ Takto odpověděl zločinec Moravy Martin 
Lecián podplukovníkovi Paučkovi na jeho výzvu, že by si měl před popravou 
lehnout.  On však místo spánku celou noc probděl a během několika hodin 
stihl vykouřit 80 cigaret, ačkoliv trpěl silnou tuberkulózou.  
 
Pod šibenicí na nádvoří Divizního soudu v Olomouci přečetl Martinu 
Leciánovi předseda soudu rozsudek a rozhodnutí zamítnutí milosti. 
Poprava odsouzence Martina Leciána 6. října 1927 začala v šest hodin ráno, 
vykonal ji kat Leopold Wohlschläger. Martin Lecián vystoupil v 6.03 hodin 
k šibenici, kde mu katovi pomocníci přivázali provazem ruce k tělu a 
prostrčili provaz pod pažemi. Následně kat uvázal speciální smyčku na krk 
odsouzence. Katovi pomocníci jej vytáhli na kůl, kde Wohlschläger 
zaklesnul smyčku na krku. 
 
Po třech minutách popravčí mistr oznámil: „Pane předsedo, spravedlnosti 
bylo učiněno zadost!“ V 6.13 hodin konstatoval vojenský lékař smrt 
odsouzencovu, podle předpisu zůstalo tělo ještě půl hodiny viset. Pak byla 
provedena pitva. Martin Lecián svému obhájci JUDr. Eduardu Šrotovi 
zanechal památný dopis na rozloučenou a poděkování. Jeho tělo bylo 
pohřbeno do neoznačeného hrobu na vojenském hřbitově Olomouc – 
Černovír. Pohřeb nebyl nakonec zanesen ani do knihy pohřbených na 
hřbitově v Černovíru. Nejvíce vzruchu nejen po Olomouci, ale i po celé 
Moravě přinesl právě tento tajný pohřeb Martina Leciána. Vojenského 
zběha, nejznámějšího moravského lupiče a vraha z doby první republiky. 
Už zadržení Leciána po jeho opakované dezerci bylo pro Olomoučany 
důvodem většího vzrušení než tehdejší hospodářská krize. občany 
Olomouce komunisté tenkrát na ulicích provolávali „slávu Sovětskému 
svazu, Rudé armádě a Leciánovi“. 
 



 24 

Poprava vraha Marina Leciána v Olomouci 
Foto: Muzeum Novojičínska 
 
Tak skončil nejznámější z chovanců novojičínského výchovného ústavu pro 
mládež. Patrně na něj ani tresty nezabíraly. Stojí za zmínku si je 
připomenout. Tresty na chovancích byly vykonávány za každý přestupek 
proti domácímu řádu, ale také za trestné činy nehledě k případnému 
trestnímu stíhání. A to jak na pachateli, tak na každém, kdo jej navedl, 
spolupůsobil, neudal, nebo tajil. Jednalo se o následující: 
 
1. Domluva mezi čtyřma očima, nebo před ostatními korigendy 
2. Odejmutí jedné, několika, nebo všech výhod na určitou dobu 
3. Odloučení, avšak s postelí a bez omezení stravy, se současným 
přidělením přiměřené práce 
4. Přidělení protivnější, nebo těžší práce (například čištění jímek) 
5. Sesazení do nižší třídy 
6. Půst o vodě a chlebu 
7. Samovazba až do 7 dnů za současné přidělení práce 
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8. Spoutání (dle závěrů skontrace z roku 1920 ústav evidoval 5 svěracích 
kazajek)  
9. Tvrdé lože 
10. Samovazba v tmavé komůrce až do 8 dnů 
11. Výjimečné tělesné potrestání u těch korigendů, u kterých jiné tresty 
zůstaly bez výsledku. 
 
Trest spoutání a tělesný trest musel být vždy při povolení lékařem a trestat 
se smělo jen za nepřítomnosti jiných, tedy nikdy v době vyučování. Pro 
názorný příklad: 
 
Fabian Prokeš 
18. 7. 1913 – bodl nožem koridenda Schwetze, trest: pět ran na každou 
ruku, osm dní vězení / 26. 10. 1913 – poranil korigenda Janáčka břitvou, 
trest: šest ran na každou ruku, devět dní vězení, dalších dvanáct dní vězení 
a dva půsty týdně / 8. 2. 1914 – velice líný, trest: půst 
Johann Maša 
3. 12. 1911 – prodává svůj chléb, trest: omilostněn / 21. 7. 1912 – ukradl 
korigendu  Kučerovi 60 haléřů, trest: tři rány na každou ruku a půst / 30. 3. 
1913 – kouřil na spálně pod přikrývkou a popálil při tom prostěradlo, trest: 
žádný chléb a žádnou večeři / 30. 4. 1913 – měl cigarety a 20 haléřů u sebe, 
trest: půst 
Marie Košutová 
30. 6. 1912 – pokřikuje na civilní muže z okna, trest: čtyři rány na každou 
ruku / 11. 8. 1912 – velice drzá vůči dozorkyni Jurečkové, trest: čtyři rány 
na každou ruku a půst / 1. 9. 1912 – psala zapovězená psaníčka, trest: pět 
ran na každou ruku / 5. 1. 1913 – píše zapovězená psaníčka a obtěžuje okolí, 
trest: žádný chléb a žádnou večeři / 11. 4. 1913 – ukradla v kuchyni čtyři 
litry mléka a sváděla to na jinou korigendku, trest: tělesný trest (dvanáct 
ran) a tři dny vězení (samovazba) 
Marie Olma 
21. 4. 1906 – nepokojná na spálně, trest: šest ran na každou ruku, dva půsty 
/ 25. 11. 1906 – drzá, trest: tři rány na každou ruku, půst / 27. 11. 1906 – 
psala zapovězená psaníčka, trest: šest ran na každou ruku, dva půsty / 13. 
12. 1908 – hrozila své spolubydlící zabitím, trest: osm dní vězení / 10. 1. 
1909 – smála se při modlitbě, trest: tři dny vězení 
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První list sčítacího operátu se jmény chovanců ústavu z roku 1900 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín 
Následují jména chovanců s daty narození: Paul Peter 1882; Johann Vybíral 1881; Eduard Wippel 1884; Franz Krist 1881; 
Rudolf Streit 1883; Franz Outrata 1883; Gottlieb Grebeníček 1882; Johann Jarma 1881; Josef Badura 1883; Anton Heinz 
1883; Karl Gittel 1883; Johann Pascher 1883; Franz Rosendorf 1881; Johann Mojžisch 1881; Vincenz Koussal 1884; 
August Rohel 1884; Franz Duda 1883; Stephan Štastný 1884; Anton Rotter 1881; Gregor Plch 1881; Franz Stolařík 1881; 
Josef Kužela 1881; Ludwig Kosek 1883; Josef Táborský 1884; Friedrich Sofka 1882; Franz Zwersper 1884; Adolf Polidor 
1883; Josef Klapal 1882; Franz Lučny 1884; Rudolf Mühlwasser 1883; Adolf Vittek 1883; Alois Kokrhel 1883; Johann 
Schubert 1886; Alois Minařík 1883; Emanuel Angel 1884; Franz Horkel 1883; Franz Meister 1882; Anton Wagner 1882; 
Karl Tiebler 1882; Josef Friedl 1882; Franz Mašlaň 1883; Johann Smolka 1885; Josef Prášek 1882; Franz Bilitzer 1884; 
Leopold Streit 1884; Josef Klich 1881; Franz Pastor 1883; Josef Hajek 1881; Robert Peter 1885; Franz Ištvan 1885; Johann 
Kubowý 1885; Ludwig Kallina 1885; Johann Maláník 1881; Jaroslav Šefránek 1884; Wilhelm Schmidt 1884; Josef Kývala 
1885; Mathias Páral 1883; Johann Černy 1885; Eduard Margold 1884; Karl Fleischmann 1882; Johann Grossmann 1881; 
Roman Ryška 1882; Johann Hanáček 1883; Johann Veselý 1884; Franz Kapoun 1884; Anton Pokorný 1885; Friedrich 
Pattermann 1885; Franz Kratochvíl 1885; Franz Drewl 1884; Wilhelm Musiálek 1882; Alois Stöffel 1885; Franz Bašný 
1884; Gottlieb Chalupa 1886; Wenzel Doležal 1883; Rudolf Frodl 1882; Josef Tichánek 1886; Adolf Müller 1883; Josef 
Veselý 1885; Cyrill Pavlíček 1885; Vincenz Drejček 1886; Albin Merta 1883; Johann Zbořil 1884; Friedrich Heinrich 1883; 
Josef Ptaček 1886; Johann Benečik 1882; Johann Kudeřík 1886; Alois Knýř 1886; Josef Klein 1882; Heinrich Zukal 1882; 
Rudolf Fuksa 1885; Franz Blasig 1883; Wilhelm Rott 1884; Josef Habrnál 1886; Johann Janás 1885; Wilhelm Hedrich 
1886; Andreas Streit 1882; Robert Černík 1886; Josef Ružička 1886; Anton Kupkovský 1883; Mathias Franta 1882; Felix 
Němetz 1886; Franz Vykoukal 1886; Josef Blodig 1886; Ludwig Orliček 1885; Josef Švejčara 1885; Gottlieb Mikulášek 
1883; Ferdinand Augustin 1883; Ferdinand Wolf 1884; Johann Beran 1884; Mathias Zatloukal 1883; Josef Minařik 1885; 
August Hofer 1884; Josef Olbricht 1886; Adolf Sperlich 1885; Karl Mikolašek 1886; Victor Rausch 1885; Friedrich Gross 
1884; Emil Schoupal 1886; Alois Sowarsch 1882; Anton Kunerth 1885; Johann Jašek 1886; Valentin Juřiča 1884; Franz 
Mišurec 1884; Josef Stryja 1882; Josef Dwořak 1886; Eduard Weihs 1885; Franziska Sirovátka 1881; Franziska Procháska 
1882; Marie Obruča 1883; Anna Svoboda 1882; Marie Olscha 1883; Johanna Kolesik 1881; Antonie Procháska 1883; 
Antonie Klíč 1881; Leopoldine Tomaschek 1883; Charlotte Berger 1883; Anna Rabiencný 1882; Franziska Daniel 1882; 
Amalie Müller 1881; Julie Klos 1881; Karoline Javorek 1883; Magdalena Vymětal 1883; Marie Dambor 1881; Leopoldine 
Zimbal 1885; Anna Rothkapel 1885; Antonie Fiala 1885; Marie Stehlik 1884; Ludmilla Běhounek 1882; Magdalene Kowář 
1886; Aurelie Vaňák 1884; Wilhelmine Hřebíček 1886 
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Kapitola osmá – V nové Československé republice 
 
V roce 1919 byla část objektu výchovného ústavu v Novém Jičíně uvolněna 
jako vojenská kasárna pro jeden prapor československého pěšího pluku č. 
40 do doby, než budou vybudovány nové vojenské ubytovny na katastru 
obce Šenova na dnešní Jeremenkově ulici, dříve Brückengasse. Celkem se 
v roce 1921 jednalo o 83 důstojníků a členů družstva, kteří zde byli 
ubytováni. K přesunu armádních jednotek došlo nakonec až v roce 1923 a 
do té doby pobývali ve společném areálu s místními chovanci. Kasárna byla 
umístěna v dolní budově pro výkon pracovních činností. Později v 
meziválečném období mělo několik pokojů v ústavu k dispozici mužstvo 
novojičínské policie, přičemž její velitelství sídlilo na radnici. 
 

 
 
Kolorovaná fotografie výchovného ústavu a vojenských kasáren v Novém 
Jičíně, počátek 20. let 20. století 
Foto: Muzeum Novojičínska 
 
V prvopočátcích existence nového státu byly v ústavu prováděny zprávy o 
skontracích, což byly jisté formy auditů a revizí. Vedle finančního 
hospodaření se zaměřovaly i na poměry a životní podmínky v ústavu.  
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Kupříkladu v roce 1920, kdy v ústavu pobývalo 101 hochů a 18 dívek, bylo 
ředitelským příkazem uloženo opětovné zavedení osvětlení v dívčí části 
budovy, užívání českého jazyka při hlášení a v úředním styku.  
 
Část chlapců se průběžně učila řemeslu v ústavních dílnách, další v 
zahradnictví a na polnostech. V čase žní pomáhali chlapci, kteří se učili 
zemědělskému řemeslu, také na poli. Zbytek chovanců pracoval mimo 
ústav, kupříkladu jako pomocní dělníci v novojičínských průmyslových 
závodech, jako učni u drobných živnostníků, zemědělští dělníci a pacholci 
u rolníků v okolí. Dále se mimo ústav učili též řemeslům jako bylo kotlářství, 
kamnářství, kovářství nebo zámečnictví. Chlapci, kteří pracovali u rolníků, 
dostávali od nich jen přístřeší a stravu. Ošacení a prádlo měli z ústavu.  
Dívky byly zaměstnávány naopak v kuchyni a při domácích pracech. 
Pracovaly rovněž při šití a čištění prádla a při šití oděvů pro ústavní účely.  

 
V roce 1921 zemřel na zápal plic první 
ředitel novojičínského výchovného 
ústavu Ludvík Beneš. Zemřel 10. 
prosince v Karviné a následně byl 
pohřben 13. dne téhož měsíce na 
hřbitově v Novém Jičíně. Ludvík 
(Ludwig) Beneš byl synem Bedřicha 
Beneše, sládka v Čisté, a jeho ženy 
Anny rozené Bořické. Jeho manželka 
Leopoldine zemřela o dva roky dříve. 
Jeho hrob dnes již neexistuje, 
dochoval se jen náhrobek, 
deponovaný na hřbitovním lapidáriu. 
 
 
 
 
 

Náhrobek 1. ředitele novojičínského výchovného ústavu Ludvíka Beneše 
Foto: Radek Polách 
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V této době neměl ještě ústav nového ředitele a jeho práci zastával 
kontrolor Hugo Müller za podpory ústavního duchovního správce Rudolfa 
Sobka.  V kanceláři pracoval oficiál Zahradniczek, vrchní a kancelářský 
dozorce. Vedle toho působil dozorčí personál, který sestával z vrchního 
dozorce, jeho náměstka a dále osmnácti dozorců a čtyř dozorkyň. K tomu 
byl k dispozici jeden hospodář. O pár let později v červenci 1928 činil stav 
chovanců 137 chlapců a 47 dívek. Dochovaná dobová dokumentace nám 
ukazuje, že domácí řád z roku 1903 byl časem aktualizován zejména ve 
vztahu k základnímu poslání zařízení. 
 
V roce 1936 byl ředitel Müller nahrazen Jindřichem Koutným. Patrně 
největší počet chovanců a chovankyň byl v osudovém roce 1938. To již byl 
ve městě čilý provoz mladistvých příslušníků Hitlerjugend. Ke dni 7. říjnu 
1938 byl celkový stav ústavu 178 chlapců a 86 děvčat, celkem tedy 264 
mladistvých chovanců.  
 
Od připojení města Nového Jičína ke Třetí říši se poměry ve věznici upravily 
dle nových zákonných předpisů a nařízení. Chovanci s domovským právem 
z protektorátu Čech a Moravy byli převezeni a v zařízení zůstali jen 
chovanci z župy Sudetenland. Ústav byl tedy zčásti evakuován. Ředitelem 
byl opětovně jmenován Hugo Müller. Čeští chlapečtí chovanci byli 
přesunuti nejprve do Kelče a později do Uherského Hradiště a děvčata do 
Boskovic. Během války byla v budově novojičínské výchovny umístěna také 
kasárna německé branné moci – Wehrmachtu. 
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Kapitola devátá – Poválečné dění  
 
Po druhé světové válce došlo v Novém Jičíně k největšímu odsunu 
obyvatelstva v jeho dějinách. Nejprve v červenci 1945 proběhl prvně 
„krvavý“ odsun, následně v letech 1946-1948 probíhaly další deportace 
nejen německých, ale také maďarských a židovských občanů. Nový Jičín 
zažil největší migraci obyvatelstva, která silně poznamenala jeho další vývoj 
a budoucnost. 
 
Na periferii všeho tehdejšího dění stály německé školy, chudobince, 
domovy pro přestárlé i výchovný ústav pro mládež.  Novojičínský výchovný 
ústav pro mládež byl znovu opětovně převzat českou správou 24. května 
1945. Návrat českých chovanců byl uskutečněn až v průběhu druhé 
poloviny téhož roku. Dívky se však již do Nového Jičína nevrátily. Výchovna 
z Boskovic byla nakonec přemístěna do Mohelnice. 
 
Po druhé světové válce byly provedeny další povinnosti vedoucí k 
normálnímu provozu ústavu. Pravidelně jednou týdně docházel do ústavu 
Dr. Kabeláč jako ústavní lékař, naléhavé případy řešila novojičínská 
nemocnice. 
 
Zajímavý byl ve vztahu k minulým obdobím rovněž fakt, že strava chovanců 
se řídila přídělovým hospodářstvím, doplněným o produkty z ústavní 
zahrady a polního hospodářství. Rovněž bylo využíváno pomoci z akce 
Správy spojených národů pro obnovu a pmoc zvaných UNRRA. Kupříklad 
cigarety byly odevzdány důchodkové kontrole, ale chléb byl nadále na 
příděl. Chléb byl  podstatnou  stravovací částí. Před rokem 1938 dostával 
chovanec 75-125 dkg chleba na den, což nebylo poválečné hospodářství 
schopno pro chovance výchovného ústavu splnit. Tento problém byl zčásti 
vyřešen zvýšeným přídělem brambor. 
 
Po převzetí moci komunistickou vládou došlo na přelomu let 1949 a 1950 
předání ústavu ze zůstatkové podstaty Moravskoslezské země do 
kompetence Ministerstva práce a sociální péče Československé republiky. 
Tehdy byl vyvíjen tlak změnit název Zemská výchovna v Novém Jičíně na 
Krajský domov mládeže v Novém Jičíně, případně Domov mládeže 
Krajského národního výboru. Nová prezentace ústavu se začala 
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prezentovat jako Bývalá zemská výchovna v Novém Jičíně. V roce 1951 se 
používal název Domov výchovy mládeže Nový Jičín. Tehdy však již začalo 
docházet k omezování jeho činnosti a přesunu chlapeckých chovanců do 
Domova výchovy mládeže v Ledcích – Šternberku. Povoleno tehdy měli ke 
svému přesunu vzít jen oděvy a nejnutnější vybavení, jako by se jednalo o 
vězně. Likvidní podstata byla rozdělena mezi nově zřízenou Krajskou 
výchovnu pro chlapce neschopné řemeslné výuky v Albrechticích a Dětský 
domov v Ostravě I. Areál včetně všech budov byl následně předán 
ministerstvu národní obrany.  
 
Až do roku 1951, kdy byla ukončena činnost ústavu, sloužili pro chovance 
dílny stolařská, obuvnická, kovářská a krejčovská. Kdo na vyučení nestačil, 
byl zařazen na práci v polním hospodářství nebo na zahradě. Dívky se 
vyučovaly zejména pracem, které mohly uplatnit v domácnosti nebo v 
zemědělství. Byly zařazovány především do kuchyně, na úklid, pracovaly na 
poli, na zahradě, nebo se vyučovaly v šití. Personál i chovanci se v 
poválečných letech účastnili brigád na obnově národního hospodářství 
například ve štramberských cementárnách. 
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Kapitola desátá – Druhá polovina 20. století 
 
Kronika výchovného ústavu uvádí, že v letech 1956 – 1959 se zvýšila 
kriminalita mládeže a tehdejší kapacity výchovných ústavů byly 
nedostačující. V roce 1958 byly výchovny starších chlapců a dívek 
převedeny na základě zákona do působnosti ministerstva školství. 
V návaznosti pak byl na základě rozhodnutí ministerstva školství a po 
vzájemné dohodě s ministerstvem národní obrany roku 1959 areál bývalé 
zemské výchovny v Novém Jičíně předán nově zřízenému Domovu výchovy 
mládeže. Ve vlastní kompetenci jej měl v letech 1959 – 1961 Okresní 
národní výbor Nový Jičín a od roku 1961 Odbor školství při Krajském 
národním výboru v Ostravě. Ústav byl zařazen do kategorie domovů II. A, 
ve kterém se prováděla ochranná výchova mravně narušené mládeže. Byla 
zde zřízena rovněž učňovská škola. Chovanci zde byli umisťováni na základě 
nařízené ochranné výchovy v souladu s § 85 zák. č. 140/1961 Sb., trestního 
zákona – a to až po vytřídění diagnostickým ústavem. Vzhledem k 
nedostatku kapacit ústavů v tehdejším Československu zde byli od roku 
1968 přijímáni také chlapci s uloženou ústavní výchovou.  
 
Vedle ústavu se v hlavní budově nacházely kanceláře vodohospodářské 
správy a vytěžovacího střediska. Prvním ředitelem se stal učitel tělesné 
výchovy Vrbecký, který předal v roce 1961 řízení svému nástupci Josefu 
Vyštejnovi. Ten se snažil pro potřeby ústavu získat hlavní budovu celou, což 
se mu podařilo v roce 1964. Nacházely se zde tři byty, kuchyně, jídelna, 
kanceláře, sborovna s kabinetem, pět učeben, šest ložnic, tři klubovny, 
čítárna, kinosál a televizní místnost. Ve sklepeních bylo opětovně 
zbudováno pět cel pro samovazbu. Byla zde však i prádelna, sušárna a 
botárny. V pracovní budově byly zřízeny dílny pro odborný výcvik učňů 
zámečníků, stolařů, malířů pokojů a malířů natěračů. Ústavní zahradnictví 
bylo zrušeno v roce 1965, neboť pozemky musely ustoupit nově budované 
domovní zástavbě. V roce 1967 byla postavena trafostanice a dostavěna 
kotelna, která vytápěla nejen ústav, ale i sousední budovy. 
 
Chlapci byli rozděleni do tří oddílů podle učebních oborů, dále členěných 
na dvě skupiny. Každá skupina měla svou ložnici a starali se o ni dva 
vychovatelé. Kromě uvedené organizace, byli chlapci rozděleni ještě podle 
pracovní morálky, kázně a bodového hodnocení. V zařízení se nosil ústavní 
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oděv, civilní nebyl povolen. Chovanci dostávali podle chování a pracovitosti 
kapesné do výše 15 Kčs týdně. Přivydělat si mohli na brigádě mimo 
pracovní dobu. Po odvedení daně jim byla mzda ukládána na knížku. Pokud 
se peníze nepoužily na způsobené škody, byly chlapcům vydány až při 
propuštění.  
 
V roce 1972 vstoupila v platnost Organizační směrnice pro dětské domovy, 
zvláštní výchovná a diagnostická zařízení číslo 30 374/71-201. Název 
zařízení se změnil na Výchovný ústav pro mládež Nový Jičín. Současně získal 
statut Výchovný ústav pro mládež – se zvýšenou výchovnou péčí. Jednalo 
se o zařízení pro mladistvé, u nichž soud nařídil ústavní výchovu pro 
závažnější protispolečenské činy nebo uložil ochrannou výchovu. Ústav měl 
podle směrnice nejméně tři a nejvýše sedm výchovných skupin, v nichž 
mohlo být 10 až 12 chlapců.  
 

 
 
Letecká fotografie areálu z roku 2016 
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Kapitola jedenáctá – Současnost 
 
Výchovný ústav v Novém Jičíně je v současné době zařazen do sítě škol jako 
součást speciálních školských zařízení pro mladistvé chlapce ve věku 15-18 
(19) let s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, případně 
s předběžným opatřením soudu. Na základě vzájemné dohody lze 
chlapcům umožnit vzdělávání v učebních oborech až do věku 26 let.  
 
Podle zřizovací listiny z roku 1991 byl název zařízení změněn na Výchovný 
ústav pro mládež s odborným učilištěm v Novém Jičíně. V roce 2015 byla 
zřizovací listina změněna, ústav od této doby nese název Výchovný ústav, 
střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín. Hlavním účelem a 
předmětem činnosti, deklarovaným ve zřizovací listině, je poskytování 
výchovy, vzdělávání a služeb v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. o 
výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, a se zákonem č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání. Předmětem činností je pak výkon činností výchovného 
ústavu, střední školy, střediska výchovné péče, školní jídelny a stravování 
zaměstnanců.  
 
Součástí organizace je střední škola, středisko výchovné péče a školní 
jídelna. Komplex budov a areál výchovného ústavu je situován v centrální 
části Nového Jičína a umožňuje maximální kontakt se všemi potřebnými 
společenskými náležitostmi. 
 
 V současnosti je kapacita zařízení 44 míst v pobytové části školského 
zařízení. V nepřetržitém provozu je zajišťována komplexní péče včetně 
vzdělávacího procesu v učebních oborech. Předpokladem pro 
pedagogickou práci (učitelé teoretického i praktického vyučování, 
vychovatelé, asistenti pedagoga, vedoucí pracovníci) je speciální 
pedagogické vzdělání. V systému práce zařízení mají své místo rovněž 
odborní pracovníci, sociální pracovníci, zdravotní sestra a další dle potřeby.   
Základním dokumentem zařízení je Vnitřní řád. Navazujícími dokumenty 
jsou Organizační řád, Pracovní řád, Program reedukace a resocializace, ŠVP 
pro vzdělávání a výchovnou činnost, Koncepce rozvoje školského zařízení a 
Standardy kvality péče o děti ve Výchovném ústavu, střední škole a 



 35 

středisku výchovné péče, Nový Jičín, jakožto i  individuální vzdělávací a 
výchovné programy pro jednotlivé chlapce.  
 
U všech zaměstnanců zařízení je nutná nejen profesní, ale i osobnostní a 
lidská úroveň. Naši svěřenci a žáci se spolupůsobením řady nepříznivých 
faktorů dostali do určitých osobních a rodinných nesnází. Pohybují se často 
v bludném kruhu nejistoty, úzkosti, agresivity, delikvence, kriminality a 
pocitu viny. Je otázkou, zda je někdo schopen a to ještě dříve než se tyto 
faktory v osobnosti pevně zakotví, poskytnout přiměřenou pomoc. Při 
dlouhodobějším pobytu chlapců v našem speciálně pedagogickém zařízení 
je určitá naděje, že poskytovaná pomoc bude jimi respektována, vnitřně 
přijata a společensky pozitivně využita. 
 

 
 
Pracovní budova v roce 2019 
Foto: Radek Polách 
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Vybrané fotografie ze života chovanců ústavu z let 2016-2019 
 

 
 

 



 37 

 
 

 
 

 



 38 

 

 
 

 
 
 



 39 

Kapitola dvanáctá – Ředitelé Výchovného ústavu v Novém Jičíně 
 
od roku 1889 - Ludvík Beneš 
po roce 1921 - Hugo Müller 
po roce 1945 – p. Bělík  
1968 – 1973 – p. Kucín 
1973 – 1993 – Oskar Fojtík 
1993 – 2011 – PaedDr. Leo Číhal 
2011 – 2012 – Mgr. Petr Bilský 
2013 – 2019 – Mgr. Petr Urban 
od 1. 8. 2019 – Mgr. Pavel Tokař 

 
(dle aktuálního zjištění při přípravě tiskoviny) 

 

 

 

 

 
 
Hlavní budova Výchovného ústavu v Novém Jičíně 
Foto: Radek Polách 2019 
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