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Pfii poznávání pfiírodního bohatství Moravského krasu pravdûpodobnû narazíte na malou obec, v jejímÏ okolí
naleznete velké mnoÏství jeskyní a jin˘ch skalních útvarÛ. Jednou z jeskyní je i tzv. Hladomorna nacházející se
nedaleko vesnice ve skále, na níÏ se dodnes tyãí zfiícenina hradu Hol‰tejn. A právû trosky stfiedovûkého hradu
nám dodnes pfiipomínají zajímavou historii tohoto místa.     

Oblast, v níÏ byl hrad Hol‰tejn spo-
lu s pÛvodním mûsteãkem vybudován,
náleÏela ve stfiedovûku k jedovnické-
mu panství. V polovinû 13. století to-
muto území vládl Hartman z âeblovic,
pozdûji psan˘ z Hol‰tejna. Ten zaãal

postupnû ponûkud málo obydlenou
oblast kolonizovat ãesk˘m i nûmec-
k˘m obyvatelstvem. Vedle rozsáhlé
kolonizace si zaãal téÏ budovat nové
sídlo, kterému dal nûmeck˘ název
Hohler Stein neboli Dutá skála. S pfií-

domkem z Hol‰tejna se pak Hartman
poprvé objevuje v listinû z roku 1268. 

Po jeho smrti zdûdil panství syn
Crh, kter˘ ale velmi brzy zemfiel. Rod
pánÛ z Hol‰tejna tak roku 1308 vy-
mfiel po meãi a cel˘ majetek pfiipadl
králi Jindfiichu Korutanskému. Ten
hrad spolu s panstvím postoupil pá-
nÛm z Lipé, ktefií ho ale dále prodali
Vokovi z rodu HrutovicÛ. A právû
Vok I. z Hol‰tejna tak stál u zrodu
druhé vûtve v˘znamného moravské-
ho rodu pánÛ z Hol‰tejna. 

Za panování Voka III. a poté i Voka
IV. se hrad Hol‰tejn stal základnou
pro loupeÏivé rytífie. Oba se totiÏ na
pfielomu 14. a 15. století zapojili neje-
nom do boufiliv˘ch válek mezi mo-
ravsk˘mi markrabaty Prokopem
a Jo‰tem, ale i do loupeÏiv˘ch v˘prav.
Pfii nich pfiepadávali kolemjdoucí
a zavírali je do hladomorny, jeÏ patfii-
la k samotnému hradu a slouÏila jako
vûzení.   

Vok IV. z Hol‰tejna se také po bo-
ku krále Zikmunda zúãastnil jedné
z bitev husitsk˘ch válek, bitvy pod
Vy‰ehradem uskuteãnûné v roce

1420. Pfii této bitvû padl a jeho maje-
tek pfie‰el na syna Voka V., kter˘ po-
stupnû zaãal celé panství rozprodávat.
Hrad Hol‰tejn spolu s mûsteãkem
prodal roku 1437. Od té chvíle zaãal
hrad chátrat, neboÈ pro nové majitele
jiÏ neslouÏil jako sídlo, a tak nebyli 
ochotni do jeho údrÏby investovat fi-
nanãní prostfiedky. 

Spolu s hradem postupnû zpustlo
i pÛvodní stfiedovûké mûsteãko, které
se nacházelo pfiímo pod hradem.
ZÛstal z nûj pouze ml˘n, jenÏ byl na-
z˘ván jako dolní ml˘n. V prÛbûhu 17.
století byl zaloÏen i druh˘, horní ml˘n
a v oblasti se tak opût zaãali usazovat
noví osadníci. Nedaleko pÛvodního
mûsteãka téÏ roku 1717 zaloÏil Karel
Ludvík, hrabû z Roggendorfu, jemuÏ
v tehdej‰í dobû toto území patfiilo,
pansk˘ dvÛr, ãímÏ napomohl ke ko-
neãnému znovuobnovení a roz‰ífiení
Hol‰tejna. Roku 1791 pak získal
Hol‰tejn statut samostatné obce.
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Z historie obcí a mûst na‰eho regionu HOL·TEJN

Jeskynû zvaná Hladomorna pod zfiíceninou hradu Hol‰tejn.

„Alkohol je metla lidstva, ale zame-
tat se musí”, praví jedno známé úsloví.
BohuÏel aÏ pfiíli‰ zjednodu‰uje proble-
matiku, která jiÏ není tolik úsmûvná, 
jako toto úsloví. Alkoholismus se po-
stupem ãasu stal „moderní nemocí”,
kterou trpí vût‰í mnoÏství vût‰inou ne-
‰Èastn˘ch lidí ãi lidí s problémy, které
se právû snaÏí „fie‰it” skleniãkou. Z jed-
né skleniãky se stanou dvû, tfii… aÏ po-

stupem ãasu alkohol ovládne mysl 
alkoholika a ten zaãne pociÈovat absti-
nenãní pfiíznaky, kdyÏ není se svojí no-
vou tekutou láskou.

V minulém ãísle ListÛ regionÛ jsme
ãtenáfiÛm pfiedstavili skupinu Ano-
nymních alkoholikÛ, která pÛsobí 
celorepublikovû a jejímÏ cílem je
podpofiit ty, ktefií chtûjí zpfietrhat své
okovy s alkoholem spojené. Místní

skupina AA Promûna se schází kaÏd˘
pátek v 17:30 na Oblastní Charitû
v Blansku.

Spousta lidí si myslí, Ïe alkoholik
si libuje ve svém opojení a Ïivot v „ji-
ném stavu” mu vyhovuje. BohuÏel
skuteãnost je mnohdy jiná a následují-
cí fiádky se vám, na‰im ãtenáfiÛm, sna-
Ïí pfiiblíÏit my‰lenky a pocity, které se
v alkoholikovû hlavû odehrávají.

Ocitnul jsem se na hranû Ïivota
a smrti. Na konci svého alkoholové-
ho ‰ílenství jsem se dostal do stavu,
kdy jsem nemohl b˘t ani s alkoho-
lem, ale ani bez nûj. Dostal jsem se
na úplné morální dno a byl vÛãi al-
koholu úplnû bezmocn˘. MÛj mozek
pfiestal normálnû myslet, mûl jsem
neustálé halucinace, zaãalo mû zra-
zovat moje tûlo, odcházelo moje
zdraví, síla. Moje tûlo vykonávalo
obû tûlesné potfieby bez mého vûdo-
mí a v takovém stavu jsem se probu-
dil po svém posledním tahu na‰tûstí
doma sám, neobleãen˘, polomrtv˘,
omrzl˘ (venku bylo - 22°C a já leÏel
na pÛl tûla na balkónû), s prázdnou
lahví – úplnû sám. 

ManÏelka byla pryã a já marnû
pfiem˘‰lel, co se vlastnû stalo. LeÏel
jsem na podlaze a dobrou pÛl hodinu
se pokou‰el vstát. Tûlo vypovûdûlo
funkci a já byl v tu dobu úplnû

sám… V dobách svého pití jsem byl
ve svûtû temnoty, strachu, stresu,
prÛ‰vihÛ, lÏí, bolesti, v˘ãitek a byl to
zaãarovan˘ kruh, ze kterého nebylo
úniku. 

KdyÏ jsem poprvé nav‰tívil mí-
tink AA, tak jsem vstoupil do jiného
svûta. Po mnoha letech mnû bylo
chvilku dobfie a cítil jsem se bezpeã-
nû. Vrátil jsem se domÛ a znovu jsem
se zaãal ponofiovat do Ïivota, kter˘
mû vÛbec nebavil, kde mnû bylo
‰patnû a zaãalo mnû b˘t znovu zle.
Pocity viny, ‰patné svûdomí, sebelí-
tost, bolest – to je jen pár pocitÛ, kte-
ré se mi okamÏitû vrátily. Hned dru-
h˘ den jsem jel znovu na mítink AA
a bylo mnû zase dobfie.

Ze zaãátku mnû na setkáních va-
dila slova BÛh a Vy‰‰í moc, protoÏe
v té dobû jsem byl nevûfiící ãlovûk.
Nevûfiil jsem nikomu a niãemu. Ale
moje úleva a dobr˘ pocit mû pfie-

svûdãovaly o tom, Ïe mnû pomáhá
nûco, co nedokáÏu pojmenovat. UÏ
jsem necítil strach, bolest, pocit bez-
moci a ‰patné pocity zaãaly odcházet
z mé hlavy.

Mnû – nevûfiícímu ãlovûku se stal
první zázrak, kdyÏ jsem si pfiiznal
svoji bezmoc nad alkoholem a já
pfiestal pít. A tenkrát jsem uvûfiil, Ïe
na tom nemám sebemen‰í zásluhu
a Ïe mnû pomáhá jiná síla neÏ moje
vlastní.

Zaãal jsem vûfiit, Ïe se snad mohu
zaãít uzdravovat. KdyÏ jsem pomalu
pootevfiel pomyslné dvefie programu
AA, byl jsem pfiekvapen˘, Ïe se snad
najde fie‰ení, jak se dostat zpût do
normálního Ïivota. Dostal jsem na-
dûji na stfiízliv˘ Ïivot. Po pfieãtení
Modré Knihy jsem uvûfiil, Ïe tento
program je pro mû tou jedinou sprá-
vnou cestou a kdyÏ ho budu naplÀo-
vat, tak Ïe pfieÏiju.

Obrovská síla a chuÈ do Ïivota mû
hnala dál a já uvûfiil, Ïe jsem na správ-
né cestû. Získal jsem víru v nûco, co
mû uzdravuje a dává mnû pocit ‰tûstí,
svobody a klidu v mém srdci. Stal se
ze mû vûfiící ãlovûk, kter˘ na‰el svoji
víru, Vy‰‰í moc a nakonec Boha – tak
jak ho chápu já sám. Dnes jsem ãlo-
vûk, kter˘ na‰el díky Bohu svoji víru,
klid, vyrovnanost, svobodu a stfiízli-
v˘, láskou naplnûn˘ Ïivot.

Jirka F. - alkoholik
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Svût oãima alkoholika

Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota
DÛsledky pití b˘vají katastrofální.
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