
 

Zastavení třetí: Schallerův kříž 

Na okraji Diváckého lesa v místě, kde se sbíhá hranice nikolčického, diváckého 
a kurdějovského katastru, se nachází zajímavý kříž z roku 1663, který připomíná jedno 
z nejstrašnějších období v dějinách zdejšího kraje.  

 

Po nájezdech císařských i švédských vojsk během třicetileté války, jimž padlo za oběť 
veliké množství lidí, přišel v r.  1645 mor, kterému podlehlo ještě více lidí,  a poté roku 
1663 vyhlásil rakouskému císaři Leopoldovi I. válku osmanský sultán Mehmed IV.  

   
 Leopold I. (1640-1705)   Mehmed IV. (1642-1693) 

Oba panovníci byli v té době velmi mladí a ambiciózní, vojenský střet obou říší byl pro ně 
klíčovou prestižní záležitostí. Mladičký sultán v koalici s tatarským chánem na Krymu 
i s vazalskými státy na Balkáně podnikl v září 1663 odstrašující útok na Moravu, což byla 
vlastně předehra rozhodujícího střetu, který se odehrál o 20 let později před branami 
Vídně.  
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Rozsah osmanské říše za vlády Mehmeda IV.  

Tradičně bývá tento turecký útok označován jako „tatarský vpád“, protože vojenské 
aktivity na moravském území byly v sultánově vojsku svěřeny právě tatarským 
spojencům. Přípravy na útok byly dlouho předem zjevné a obrana země byla svěřena 
Raduitovi de Souches (1608-1682), který se během třicetileté války proslavil tím 
paradoxem, že jako francouzský protestant a bývalý švédský důstojník v habsburských 
službách uhájil r. 1645 luterské Brno proti švédským luteránům mířícím na Vídeň.  De 
Souches, v té době už katolík a rakouský polní maršálek, však nezopakoval svůj vojenský 
úspěch, protože země byla v zoufalém ekonomickém i sociálním stavu a bývalá 
protestantská většina cítila po prohrané válce, konfiskacích a katolizaci jen málo 
solidarity s panovníkem.  

Osmanská koaliční vojska vstoupila na Moravu 3. září 1663 a během září a října 
vydrancovala východní část země. Dramatická líčení této invaze jsou zaznamenána také 
ve Velké huterské kronice. Huterští anabaptisté žili už 40 let v Horních Uhrách a tam je 
invaze pochopitelně zastihla ještě dříve než Moravany. Ze záznamů je však zřejmé, že 
lokality jejich bývalé moravské vlasti byly pro ně stále podstatné – kronikář cítí potřebu 
je zmiňovat: „A tak se nepřítel dostal k Lanžhotu a odtud dorazili dokonce až 
k Hustopečím. Plenili a plundrovali, kam jenom vpadli, a jak se nepřítel objevil na tolika 
silnicích a cestách, naháněl takový strach a děs a hrůzu…“  Uherskou válku s Mehmedem 1

IV. se císaři Leopoldovi podařilo ukončit až roku 1664, ovšem velmi nevýhodným 
způsobem – pod habsburskou kontrolou zůstal jen úzký pás západních Uher. To 
pozvbudilo Turky k rozhodujícímu útoku na Vídeň, který se odehrál roku 1683.   

K invazi z roku 1663 se vztahuje kříž velmi archaického vzezření s familiérním lidovým 
označením U Josífka. Robustní kamenný kříž (výška 136 cm, šířka 64 cm, hloubka 18 cm) 
má podobu téměř identickou s křížem u Přísnotic jižně od Židlochovic. Oba kříže nesou 
na čelní straně německý a na odvrácené straně český nápis, dnes už jen z malé části 

1 ZIEGLSCHMID, A. J. F. (ed.). Die älteste Chronik, s. 881.  
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čitelný. Divácký kříž připomíná smrt hustopečského měšťana Hanse Konrada Schallera 
(ve místním dialektu Schollera). Přísnotický kříž se týká smrti Christopha Krause 
z Grotky, vladyky na svobodném dvoře v Dolních Dunajovicích. Oba muži byli zřejmě 
císařskými vojenskými posly, jejichž úkolem zřejmě doručit do Brna zprávu o útoku 
osmanských koaličních vojsk na Moravu a oba byli zabiti osmanskou výzvědnou službou 
dřív, než mohli zprávu doručit, a dostalo se jim uznání v podobě státního pohřbu 
v minoritském klášteře u sv. Janů v Brně.  

    

Německý (šestnáctiřádkový) nápis:   Český (čtrnáctiřádkový) nápis: 

166]3 Jahr[e— 
—tar]tarischen [— 
—d]iesser Ste[lle— 

—]er Ehrn[— 
—]vnd Mo[— 

—]vesste Han[s 
Kvn]radt Schalle[r, 

Kaiser]bedienter vndt Bvr[ger 
zu A]vspitz, dessen toter Leib zu 
B]rün bey St. Johannesz in di[e 

G]rufft beygesezt, die Seele 
sein]er hoffentt. inn [Him 

m]el avffge 
n]omben 
worden. 
Ammen. 

ao] 1663 [— 
—]przi Tata[r— 

—] na tom [miestie 
—]cztnie st[— 
G]ann Cun[d 

ra]d Ssoller [— 
Czysarsky 

sluzeb]nik a miesst[an 
hust]opeczsky, gehoz mr[twe 

tielo] w Brnie v swateho Gana [w 
kruch]te postaweno, dusse 

v nadegi do nebe 
vz]ata byla. 

Amen.  
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Tvar kříže se zachovaným příčným břevnem umístěným velmi nízko a s množstvím 
chybějícího textu v úvodní části, kde na zachované části kamene nezbývá žádné místo, 
svědčí o tom, že kříž měl původně ještě menší příčné břevno horní, rovněž popsané.  
 
Rekonstruovatelné znění nápisu: 

(Roku) 1663 při tatarském (vpádu do moravské země) na tomto místě čestně (skonal) Johann 
Konrad Scholler, císařský služebník a měšťan hustopečský, jehož mrtvé tělo bylo uloženo 
v Brně do krypty u svatého Jana, duše byla, jak doufáme, vzata do nebe. Amen. 
 
Křestní a oddací matrika v Hustopečích skutečně uvádí pro polovinu 17. století rodinu 
Schollerových, konkrétně Matthiase Schollera, který byl r. 1628 křestním kmotrem 
a r. 1631 se sám ženil, takže mohl být otcem Hanse Konrada, jehož jméno se objevuje na 
kříži. Schollerové jsou doloženi v hustopečských matrikách až do poloviny 19. století.  
 
Pro srovnání uvádíme také české znění nápisu na přísnotickém kříži:  
IHS / ao 1663 / dne 5. záři Turci a Tataři / (vpadli) mocí v moravs. mar/krabství a na 
tomto místě sťali / urozeného pana Christofa / Krausa z Grotky a na svobodné/m dvoře 
v Dolních Dunajovicich, / stáří 20 let. Tohožto žalostivá / paní manželka k věčný / 
památce sem toto po/staviti dala. Tělo / jeho jest v Brně / u sv. Jana pochováno, / duše 
pak raduje / v věčné radosti a (slávě).  

Přísnotický kříž se tedy zmiňuje manželku jako stavebníka pomníku, nicméně fakt, že 
Hans Konrad Schaller z Hustopečí má kříž zcela shodný, svědčí o tom, že iniciativa 
musela vzejít z úrovně vyšší, než byla vlastní rodina obětí. Pokud jde o průběh invaze, 
stojí za zmínku, že jeho ničivost byla způsobena hlavně ochotou slovenských 
a moravských starousedlíků spolupracovat s nepřítelem. Není proto jisté, zda za smrtí 
Konrada Schallera, Christopha Krause (a jistě mnoha dalších takových poslů) je nutno 
vidět všudypřítomnost tatarských špiónů, nebo prostě místní, kteří z nějakého důvodu 
spolupracovali s tureckou stranou. Uvádí se  totiž, že v čele tatarských oddílů stál jistý 2

Ondráš Michalec – jemu bylo konkrétně v případě Hustopečí podřízeno podle dobových 
odhadů asi 500 tatarských útočníků, kteří zabili 64 hustopečských měšťanů, 200 obhájců 
a dalších osob a dalších 300 osob odvedli do otroctví. Odhaduje se, že při této turecké 
operaci bylo celkem uneseno a prodáno do osmanského otroctví přibližně 12 tisíc 
Moravanů. Neobvyklá fyzická krutost útočníků, kterou kroniky zmiňují, se následně 
promítla do podobné krutosti trestů vynášených nad těmi, kdo byli obviněni ze 
spolupráce s nimi. 

 
Petr Peňáz, 25. října 2020 
 

2 HOSÁK, Ladislav. Vlastivěda moravská. II. Místopis. Hustopecký okres. Brno: Musejní spolek 1924, str. 56. 
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