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     Na  20. srpna roku 2012 
p�ipadlo 100-leté výro�í 
úmrtí oderského rodáka  
prof. Antona Rolledera, 
vládního  �kolního radu,  
pedagoga,  regionálního  
historika  a  autora  rozsáhlé  
práce  o  d�jinách  m�sta 
Oder a jeho okolí. P�i  této  
p�íle�itosti  se  vra�me  do 
2. poloviny 19.  a  po�átku 

20.století  a p�ipome�me si jeho d�tství, dospívání  
i  jeho tv�r�í �innost v  dosp�lém v�ku .
   Anton Rolleder  se  narodil  24. 5. 1855  v   Hra-
nické ulici �p. 28, jako  prvorozený syn  m�stského 
nada�ního léka�e  Antona Rolledera  a  jeho man-
�elky Antonie, rozené Teltschik. Své  harmonické  
d�tství  pro�íval  v  Odrách, v kruhu svých rodi��  a  
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prarodi��  z mat�iny  strany.  Tak  jako ostatní d�ti  
i  malý Antonín  zlobil  své  rodi�e  a  p�ivád�l  je  
do mnohých  stresových situací. Ve  dvou letech  
spadl  na  zahrad�  do vany plné vody  a   jen  díky 
rychlému zásahu jeho matky se neutopil. Ve  t�ech 
letech  spolkl  perle�ový knoflík a za�al se dusit a 
ka�lat. Dýchací  potí�e  m�l  po t�i dny. Od  této 
p�íhody se mu na�t�stí, a�  do  jeho  �esti  let, u�  nic 
zlého  nestalo. Po  zahájení  �kolní  docházky  se  u  
Antona  objevilo nebezpe�né  zán�tlivé  posti�ení  
dýchacích  cest  a  jeho otec se proto rozhodl,  
poslat syna  na lé�ebný  pobyt  k babi�ce  Franti�ce  
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Teltschikové  do � rybni�ního mlýna�.  Ta  koupila  
kozu  a  Antona  podrobila   p�ísné  mlé�né  vý�i-
v�. Pití kozího  mléka  a  venkovské klima   pak 
m�lo  p�íznivý  vliv  na  jeho uzdravení. 

Neú�ast ve  �kole v�ak musel dohán�t  dou�ová-
ním  s  panem  Josefem Kukulinusem, podu�itelem 
m�stské �koly v  Odrách. Ve svých 10-ti letech pro-

3
jevoval  Anton  neobvyklý zájem o hudbu.  Nau�il 
se hrát  na housle i klavír a byl p�itom  tak horlivý, 
�e  do hodin  hudební  výchovy  chodíval  bez sní-
dan�. Kdy�  se  mu p�iblí�il 11. rok �ivota, poslal ho 
jeho otec na jednoro�ní pobyt do Kel�e, k  praktic-
ké  výuce  �e�tiny  u  �eské rodiny Schulak� � míst-
ního  výrobce  mýdla. Jak  tehdy bylo zvykem, byli  

spolu  s  Antonem  v 
Kel�i  vým�nou  v  
rodinách  i  jeho  
oder�tí  vrstevníci. 
Nucený pobyt  v  
Kel�i  se  jim  v�ak  
p�íli� nezamlouval  
a  proto, v  dob�  
oderského  jarmar-
ku,  spole�n�  utekli  
zp�t  do  Oder. Rodi-
�e  je  ale  p�átelsky  
nep�ivítali  a  p�í�tí   
den  ráno  se  museli  
vrátit  s doprovo-
dem  do Kel�e. P�es-
to se  zde  Anton  

zdokonalil  v  �e�tin�, co�  pozd�ji vyu�il  i  ve svých 
vlastiv�dných studiích. 

V roce 1866 se Anton Rolleder vrací z pobytu v 
�eském Kel�i a  roku 1867 dokon�uje docházku na  
m�stské  �kole  v  Odrách. Ve  stejném  roce pak nastu-
puje  na  státní  n�mecké gymnázium  v  Opav�.

Jeho t�ídním u�itelem  byl  prof. Anton Peter, 
pozd�j�í  �editel a �kolní inspektor v T��ín�. Ten  u 
Rolledera rozvíjel  jeho vlastiv�dné sklony, které se u 
n�ho projevovaly  zájmem o heraldiku a kreslení  
erb�. Zde byl z�ejm� i za�átek jeho pozd�j�í velké 
záliby o regionální historii.  
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Prof. Anton Rolleder - 40 let
(archiv brat�í Mateiciucových)

Rodný d�m prof. Antona Rolledera v 
Odrách na Hranické ulici �p. 28

Odry, rok 1950 - vodní �rybni�ní mlýn� �p. 342, proti Trn!nému rybníku 
(archiv brat�í Mateiciucových)





Jako inspektor  si  klade za  úkol  zkvalitnit  kon-
trolu �kol,  propracovat metody vyu�ování a  zvý�it 
odbornou i pedagogickou úrove�  u�itel�.  

S  tímto zám�rem  usilovn�  pracuje ve  �kol-
ství, za co�  se  mu dostává  ve�ejného uznání i 
ocen�ní odborných  a  oficiálních  kruh�. V  roce 
1898  mu   Ministerstvo  kultury a  �kolství  pro-
p�j�uje vyznamenání  � Záslu�ný zlatý  k�í�  s  
korunou�  a  v  roce 1905  je   Anton Rolleder  
pový�en  na �editele vy��í státní  reálky ve  Stey-
ru. Z d�vodu  pracovní vytí�enosti rezignuje  na  
místo �kolního inspektora v okrese Steyr. V  roce 
1911 slu�ební  postup  Antona Rolledera zavr�u-

je jeho jmenování  vládním radou.
Vykonává rovn�� �estnou funkci �lena korespon-

denta víde�ského úst�edního výboru pro výzkum a 
záchranu historických památek. V roce 1885 se Anton 
Rolleder st�huje spole�n�  s rodinou  z  Vídn�  do  
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Steyru,  který se mu stal a�  do  jeho  smrti  druhým  
domovem. Jeho  soukromý �ivot  je  obohacen  
radostnou  událostí - narození  t�etího syna  Wernera. 
V  letních  m�sících  se  rád vracel  do svého  rodného 
kraje, kde se zotavoval z celoro�ního  pracovního zatí-
�ení náv�t�vou lokalit a p�írodních krás oderského 
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údolí, které pozd�ji popsal ve své vlastiv�dné  studii.  
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Prof. Rolleder s rodinou v Odrách roku 1909, dobová fotografie. Zleva doprava: Karolinne Rolleder - man�elka, Werner Rolleder - syn, Pohl a 
Roittner - obsluha automobilu, prof. Rolleder, Günther Rolleder - syn. Zdroj: archiv brat!í Mateiciucových. 

M"sto Steyr, 1890, ústí !eky En�e. V pozadí kostel sv., Michaela. 
Pracovi�t" a druhý domov prof. Antona Rolledera od roku 1885

Budova Technické vysoké �koly ve Vídni. Studium Antona Rolledera 
v letech 1875-1879, dobová fotografie. 
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Budova   bývalé Zemské vy��í reálky v Novém, Ji�ín�, dnes Menedelova �kola, Divadelní 4 - pracovi�t� prof. Rolledera ve �kolním roce 1879/1880.

Odry 1886, zahrada domu �p. 28. Zleva: prof. Anton Rolleder, otec A. Rolleder, �vagr V. Tomas. sedící zleva: syn Anton, man�elka Karoline, matka 
Antonie, sestry Hermine a Franziska
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Bad Nauheim 1912, vila Agnes - pension prof. Rolledera.

Stavební plány pro nadstavbu 2. patra pro d�m Antona Rolledera na Hranické ulici v Odrách z roku 1886, p�dorysy  (autor stavebních plán� byl 
oderský stavitel Ludwig Wanke)

Stavební plány pro nadstavbu 2. patra pro d�m Antona Rolledera na 
Hranické ulici v Odrách z roku 1886, �ez a pohled na fasádu  (autor 
stavebních plán� byl oderský stavitel Ludwig Wanke)



Jeho poslední  náv�t�vou Oder byla  dovolená s 
 rodinou v roce 1909 , kterou vykonali, na tu dobu 

nezvyklým dopravním prost�edkem, automobilem.                                       
    Ve Steyru  Anton Rolleder intenzivn� pracuje na 
vlastiv�dných studiích. V�t�inu z nich publikuje na  
vlastní  náklady. Ve  svých prvních studiích  se 
vrací  k  rodnému kraji, pozd�ji  se  ji�  v�nuje  vlas-

14 15tiv�d�   a d�jinám  m�sta  Steyr.  Postupn� vydává 
následující díla:

r. 1888 �Die Zunftgenossenschaften in Odrau� (!e-
meslnické cechy v Odrách)
r. 1896 �Die Raubbienenprozess von 1656� (Proces 
s loupe�ivými v"elami v roce 1656)
r. 1898 �Die Mährischen Herren von  Stenberg� 
(Morav�tí pánové ze �tenberku)
r. 1899 �Die Herren von Krawern� (Pánové z Kra-
va�)
r. 1900 �Odrau zu Zeit des Siebenjährigen Krieges� 
(Odry za Sedmileté války)  a  �Peter Grohl, der 
Kirchenräuber� ( Petr Grohl, kostelní lupi" )
r. 1901 �Odrau, einst Winanow genannt� (Odry - 
kdysi zvané Vyhnanov)
r. 1902 �Geschichte der Stadt und Gerichtsbezirkes 

16Odrau�(D�jiny m�sta a soudního okresu Odry).

   Poslední  z  uvedených d�l  je vlastn� úctyhod-
nou  kronikou  m�sta  Oder  a  jeho okolí, jakou  se 
m#�e pochlubit  jen  málokteré  m�sto  obdobné 
velikosti. Obsahuje 760 stran  a  199 ilustrací. Jako 
první,  bylo vydáno ve Steyru v roce 1902 se�itové 
zpracování díla, vy�lo celkem 21 se�it#  v deseti  
vydáních. Je také pot�ebné uvést, �e  na  tm m�l  
velkou zásluhu i  odborný u"itel  m��$anské   �koly

17v  Odrách  Vincenz Tomas.  Jako  spolupracovník  
profesora  Rolledera  � v  terénu �, studoval  a zkou-
mal prameny k regionálním d�jinám v místních 
archívech  a  institucích, které mu potom zasílal do 

18 Steyru  k  dal�ímu zpracování.   
 V únoru roku 1904 zastupitelstvo  m�sta  Oder  

jednohlasn�  schválilo ud�lení "estného ob"anství 
profesorovi Antonu Rollederovi za jeho vlastiv�d-

19né práce zam��ené na m�sto a soudní okres Odry.

 

  Auto!i: Pavel Ka�par a Emil Mateiciuc
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Centrální h!bitov Víde", hrobka rodiny Rolleder - skupina 71, !ada B, 
#íslo hrobu 41.Foto Gustav Lev, 2012.

Bad Nauheim, Hessensko. Lázn$ pro kardiovaskulární onemocn$ní, 
lé#ebný pobyt prof. Rolledera v roce 1912.

%lánek n$meckého historika a etnografa Josefa Ulricha v$novaný 
Antonu Rollederovi v #asopise Das Kuhländchen, 1920. 






