
NaučNá stezka 
Marobudovi 
v patách 
Toulky ratenickou minulostí 
od dob markomanského krále Marobuda 
až do dnešních dnů

Stillfriedové-rattonitzové
Šlechtický rod sídlící v Ratenicích. Až 

do roku 1278 žil na hradě Stillfried, ne-

daleko místa bitvy na Moravském poli. 

V této bitvě bojovali členové rodu za 

českého krále Přemysla Otakara II. Po  

porážce část rodu uprchla do Ratenic, kde 

žila dalších 200 let. Stillfriedové v obci  

založili tvrz (zřejmě v místě čp. 1). V roce 

1448 pomohli králi Jiřímu z Poděbrad  

dobýt Prahu. Za odměnu získali panství 

Nowa Ruda v Kladsku, kam rod přesídlil 

a roku 1472 Ratenice prodal.

františek hatlák 
(*1873 Maršovice – †1943 Řečany nad Labem)
Dlouholetý učitel a buditel. Učitelem na 

ratenické škole se stal v roce 1899. Od 

roku 1919 až do své penze v roce 1932 vyko-

nával funkci řídícího učitele. V roce 1920 

inicioval založení veřejné lidové knihovny.

JaroSlav kulač 
(*1887 Ratenice – †1970 Šestajovice)
Církevní hodnostář a politický vězeň. Zpr-

vu působil jako kněz v kostele svaté-

ho Bartoloměje v Kolíně, kde řadu chlapců 

podnítil ke kněžské dráze (včetně pozděj-

šího břevnovského opata Anastáze Opaska). 

Od roku 1932 byl kanovníkem Metropolitní 

kapituly u sv. Víta v Praze. V roce 1950 

byl zatčen a ve vykonstruovaném politic-

kém procesu s vysokými církevními hod-

nostáři odsouzen na 17 let žaláře. V roce 

1960 byl propuštěn na amnestii. Je po-

hřben v Ratenicích.

antonín hoffMann 
(*1888 Ratenice – †1958 Nymburk)
Varhaník, sbormistr a skladatel. Pocházel 

z velké hudebnické rodiny. Působil jako 

violista a korepetitor Národního divadla 

a opery v Kluži v tehdejším Uhersku (dneš-

ním Rumunsku). Od roku 1914 byl ředitelem 

kůru v Nymburce. Byl dlouholetým sbormis-

trem pěveckých sborů Hlahol v Nymburce 

a v Poděbradech. Komponoval církevní i svět- 

ské skladby. Byl jednou z nejvýznamněj-

ších postav v oblasti kultury ve středních 

Čechách v první polovině dvacátého stole-

tí. Je pohřben v Ratenicích.

eduard JakSch 
(*1898 Březnice – †1983 Ratenice)
Učitel, malíř a místní dlouholetý knihov-

ník. Od roku 1946 do roku 1959 byl řídícím 

učitelem v ratenické škole. Jeho obrazy  

s motivy obce, přírody a portréty je mož-

né nalézt v nejedné ratenické domácnosti. 

V obci vedl také pěvecký sbor. 

blahoSlav forMan 

(*1916 Čáslav – †1960 Nízké Tatry)
Jeden z vyučujících na ratenické škole v le-

tech 1939–1944. Jako učitel byl žáky velice 

oblíben. Během svého ratenického pobytu žil 

v podnájmu na statku Hlaváčových v čp. 8, 

kam za ním přijížděli na letní prázdniny  

i jeho bratři Miloš Forman (později celo-
světově proslulý režisér) a Pavel Forman. 

JoSef hlaváč 
(*1917 Ratenice – †1989 Praha)
Evangelický kazatel a teolog. Od roku 

1940 působil jako vikář a později farář 

v evangelických sborech v Jilemnici, Brně 

a v Olomouci. Od roku 1962 patřil ve funkci 

náměstka synodního seniora k druhému nej-

vyššímu představiteli Církve českobratr-

ské evangelické.

Ratenicemi během jejich dlouhé historie prošla řada zajímavých osobností. Patřili k nim rateničtí rodáci, 

kteří obohatili život v obci nebo šířili její dobré jméno v okolním světě. Nezapomínáme ani na přespolní, 

kterým se Ratenice staly druhým domovem.

osobnosti ratenic

•	 Z	rodu	Stillfriedů-Rattonitzů	pocházel	slavný	cestovatel	a	fotograf	baron	Raimund 
 Stillfried von Rathenitz (1839–1911), který se v 70. letech 19. století stal 
 prvním fotografem japonského císařského dvora. 

•	 Za	první	světové	války	bylo	do	rakousko-uherské	armády	povoláno	100	ratenických	
 mužů. Nejméně 20 se jich připojilo k československým legiím v Rusku, Francii 
 a Itálii a bojovalo za vznik Československa. Celkem 29 ratenických vojáků 
 a legionářů ve válce zahynulo. Rateničtí legionáři jsou pochováni na hřbitovech 
 ve Francii (Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus) a Rusku (Tomsk, Čeljabinsk).

mohlo 
by vás 
zajímat
další zajímavosti a fotografie na:

http://ekomuzeum.ratenice.cz
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