
Bývalý zájezdní hostinec čp. 2 ve Sloupu na pohlednici z roku 1916, kdy patřil Ferdinandu 

Veselému. Nápisy hlásají, že zde byla restaurace, řeznictví a uzenářství. Foto F. Racek, 

Brno – Královo Pole. 

Nevšední obchodník 

 

Ve Sloupě v čp. 2 bývala od nepaměti hospoda. Tento dům je však tak rozsáhlý, že 

se zde často našlo místo i pro jiné aktivity, jako byl pronájem bytu nebo místnosti k 

dalšímu podnikání. 

Kolem roku 1875 zde měl svůj obchod jistý Karel Donée. Dne 12. srpna 1876 se zde 

jemu a manželce Emílii (jež pocházela z Doubravice) narodila dcera Maria. Ta však za 

půl roku zemřela, což možná urychlilo jejich odchod do Jedovnic. Příjmení Donée 

zrovna nezapadá do běžných místních, a tak jsem se na něj podíval trochu podrobněji. 

Zjistil jsem, že jeho otec František byl učitelem v Hovoranech. Příjmení Donée bylo 

zde i v okolních obcích, jako jsou Vrbice a Čejč, vcelku časté. Podotýkám, že jde o jižní 

Moravu. Po dalším pátrání jsem zjistil následující – za výskyt tohoto a mnohých dalších 

francouzských příjmení může Josef II., syn a spoluvladař Marie Terezie. Ten v roce 1770 

povolal z Lotrinska a oblasti Franche Comte asi 80 rodin. Na císařské statky odešla 

většina obyvatel z vesnice Deservillers na panství Dorna. O rok později, tedy v roce 1771, 

přišly tyto rodiny do Čejče na hodonínském panství, které bylo v držení císařské 

habsbursko-lotrinské rodiny. Ves Čejč byla totiž od husitských válek pustá, Josef II. se ji 



rozhodl s pomocí (nejen) francouzských osadníků obnovit. Mezi prvními osadníky se 

vyskytují příjmení jako Petit, Pernet, Masson, Loth, Coglie, Jaillot, později pak Bizot, 

Donnée, Quiot. Z Čejče se postupně tyto rodiny rozešly do obcí okolních. 

V čem ještě mimo příjmení spočívala nevšednost našeho obchodníka Karla 

Donéeho (původně psáno Donnée)? To nám vyjasní bývalý sloupský čestný občan a 

jeskynní badatel Jan Knies, který ve Zvláštním otisku z Věstníku Klubu 

Přírodovědeckého v Prostějově za rok 1928-1929 na straně 12 píše: „Obchodník Donné, 

tehdy ve Sloupě usedlý, …  sám měl ve svém krámě najednou 60 lebek medvědích, které 

prodával po 50 krejcařích příchozím turistům.“   

Nutno vysvětlit, že šlo o lebky vyhynulých pravěkých medvědů jeskynních, jež byly 

získány tehdy ještě nekontrolovanými sběry a vykopávkami v jeskyních Moravského 

krasu. Zajímavý sortiment, že? 

Nositelé příjmení Donée na Moravě nevymřeli, a tak se s ním můžeme setkat 

dodnes. 

Miloslav Kuběna 


