
Víno na připomínku babických událostí 
 

Po komunistickém převratu roku 1948 byl v Československu vyvíjen značný tlak na mnohé složky 

společnosti. Na Třebíčsku se režim velmi výrazně zaměřil na katolickou církev, která zde měla 

silné postavení a dále na soukromé zemědělce, kteří odmítali vstupovat do nově zakládaných 

jednotných zemědělských družstev. Ke zlomení odporu zemědělců a k diskreditaci katolické církve 

byl využit tzv. případ Babice (vražda funkcionářů MNV v Babicích v roce 1951) a na něj navazující 

nezákonné procesy. Rolníci měli být zastrašeni a katoličtí kněží vykresleni jako pomocníci vrahů 

a nepřátelé režimu. 

 V souvislosti s tímto případem bylo nezákonně odsouzeno 100 osob, kterým 

československé soudy vynesly 1 375 let odnětí svobody. Bylo vyneseno 11 rozsudků smrti, mezi 

popravené patřili také tři katoličtí kněží (R. D. František Pařil – farář v Horním Újezdě, R. D. Václav 

Drbola – administrátor v Babicích a R. D. Jan Bula – administrátor v Rokytnici nad Rokytnou). 

V současnosti probíhá na Biskupství brněnském beatifikační řízení R. D. Jana Buly (1920–1952) 

a R. D. Václava Drboly (1912–1951). Na připomínku 60. výročí babických událostí Vinařství Sádek 

s. r. o. připravilo speciální kolekci vína. Víno jsme připravili ve spolupráci s postulátorem 

beatifikačního řízení Jana Buly a Václava Drboly. Naše vinařství zároveň podporuje opravu kostelů 

nejen na Vysočině, ale i v Čechách, například v Lenešicích (okres Louny).  

 Z kraje jižní Vysočiny vyšla řada významných osobností, které jsou inspirující i v dnešní 

době. Z nejvýznamnějších uvádíme: Jan Zahradníček (Mastník, vězněn v 50. letech minulého 

století), Bedřich Fučík (Čáslavice, nejen spisovatel – v roce 1921 založil v Čáslavicích fotbalový 

klub, který je jedním z nejstarších v kraji), Otokar Březina (Jaroměřice nad Rokytnou), Josef 

Florián (Stará Říše, nakladatelství Dobré dílo). Působila zde také celá řada významných 

duchovních: Jan Dokulil (Mastník), Jakub Deml (Tasov), Matyáš František hrabě Chorinský (první 

biskup brněnský, který pocházel z rodu Chorinských, kteří do roku 1945 vlastnili zámek Sádek), 

Josef Hlouch (Lipník, devátý biskup českobudějovický), Václav Hlouch (Lipník, dlouholetý 

duchovní správce v Mladé Boleslavi, synovec otce biskupa Hloucha) atd. 

 Bohužel jsou veřejnosti stále málo známy oběti, které tento kraj přinesl v období druhé 

světové války. Jedná se především o Jana Kubiše (Dolní Vilémovice, rotmistr, in memoriam 

plukovník, který spolu s poručíkem Jozefem Gabčíkem provedl 27. 5. 1942 atentát na 

R. Heydricha) a Adolfa Opálku (Řešice, velitel skupiny Out distance, zahynul spolu s Janem 

Kubišem 18. 6. 1942). Postižen byl také premonstrátský klášter v Nové Říši. Během heydrichiády 

bylo do koncentračních táborů odvlečeno 10 řeholníků, 5 v nich zahynulo. Je to polovina všech 

katolických duchovních z brněnské diecéze, kteří zahynuli za druhé světové války. S touto dobou 

a naším regionem je spojena také akce Spelter atd. 

 Ovšem jižní Vysočina nejsou pouze významné osobnosti, ale také místa, která nám mohou 

pomoci porozumět tomuto regionu, ze kterého vyšla řada osobností. Duchovní posilu lze čerpat 

mimo jiné v Třebíči (UNESCO), Jaroměřicích nad Rokytnou, Jemnici, Moravských Budějovicích. 



 Na náš kraj měly příznivý vliv také kláštery, které od nejstarší doby napomáhaly zejména 

k rozvoji zemědělství. Jednalo se především o bývalý benediktinský klášter v Třebíči. Vždyť také 

první doložená písemná zpráva o vinařství na Moravě se vztahuje k tomuto klášteru, když se 

v jeho zakládací listině (1101) uvádí, že byl obdarován vinicemi v Drnovicích, Tetčicích a Omicích. 

Tento řád zde naplňoval své heslo „ora et labora“ (modli se pracuj). Dále premonstrátský klášter 

v Nové Říši, který je dodnes duchovním centrem našeho regionu. Kraj jižní Vysočiny nabízí také 

řadu regionálních specialit přinášejících pohlazení nejen pro duši, ale i pro tělo.V současnosti 

připravujeme ve spolupráci s dalšími subjekty projekt Osobnosti a místa jižní Vysočiny: objevte 

duchovní rozměr, rádi bychom jej realizovali od turistické sezony 2013. 

 

Vinařství Sádek: http://www.vinarstvi-sadek.cz 

 

Kontakty: 
Projekt – Ing. František Muška, Ph.D.: muska34@email.cz, mobil 607 187 895 

Prodej vína – Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.: lampir.lubomir@seznam.cz, mobil 602 721 625 

Více informací o beatifikačním řízení: http://kanonizace.biskupstvi.cz 

 

 

 

     


