
1673–1691    Jan Václav Rak, vikář a děkan 

 

Lounský rodák a od roku 1673 vysokomýtský děkan byl roku 1676 ustanoven vikářem 
vysokomýtského okrsku, a to pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna.  

Roku 1685 inicioval postavení nové kaple nad pramenem sv. Mikuláše ve Vraclavi, která byla 
v roce 1688 vysvěcena staroboleslavským proboštem Janem Alešem Čapkem.  

Dalším jeho stavebním počinem se v roce 1685 stala budova starého děkanství, které až v roce 

1880 uvolnilo místo pro stavbu gymnázia.  



1785–1811  Karel Kumpošt, kanovník, vikář a děkan 

 
Pocházel ze Žamberku, nejprve působil v bartošovické farnosti, pak se roku 1777 stal tamním 
okrskovým vikářem. V roce 1785 byl ustanoven děkanem ve Vysokém Mýtě na místo 
rezignujícího P. Jana Galliny, což byl čas, kdy bylo třeba zajistit plynulý přechod farností 
chrudimského kraje z pražské arcidiecéze do nově rozšířené hradecké.  

Kumpoštovo působení je dále spjato s obnovou kostela sv. Vavřince po požáru v roce 1774. 

Podařilo se mu sjednat koupi části zařízení ze zrušeného sedleckého kláštera (vedle 

mariánského oltáře se jednalo o 20 obrazů atd.).  



 

  



1811–1829     Jan Musil, děkan 

 

Jan Antonín Musil patřil k vysokomýtským rodákům a před svou děkanskou instalací působil 13 
let jako vysokomýtský katecheta a 6 let coby knířovský lokalista.  

Počátek jeho působení se kryje s napoleonskými válkami, kdy v letech 1813 a 1815 táhli městem 
a okolím nejen Rusové, ale i Francouzi, kteří nakonec měli u Vraclavi špitál.  

Ve Vysokém Mýtě působil až do své smrti v roce 1829.   



1830–1839    František Xaver Josefi, děkan 

 

Stejně jako většina místních duchovních správců se narodil ve Vysokém Mýtě, po studiích 
působil jako žamberský kaplan a slatinský kooperátor, ovšem jako člen rodu Josefiových měl 
nárok na knířovské kaplanství, kam se na uvolněné místo dostal v roce 1811. Jednalo se o nadaci, 

v níž manželé Jan a Eva Josefiovi ze starobylého vysokomýtského mlynářského rodu odkázali 
v roce 1755 kapitál na zřízení kaplanského místa při poutním kostele v Knířově, kde byli 
přednostně investováni Vysokomýtští, a to s předností pro příslušníky rodu. I vyobrazení Františka 
Josefiho odkazuje ke Knířovu, o čemž svědčí obrázek Panny Marie Knířovské v jeho ruce.  Rovněž 
jeho další cesta logicky směřovala roku 1830 na vysokomýtské děkanství, kde hned zpočátku byl 
svým farníkům nápomocem v čase epidemie cholery. Z jeho činnosti lze vyzdvihnout příkladnou 
péči o děkanskou knihovnu a její rozšíření, vikariátním úřadem byl dokonce pověřen funkcí 
čtenářského inspektora.  



 

  



1850–1869      Ignác Tůma, děkan 

 

Ignác Jan Nep. Tůma pocházel rovněž z Vysokého Mýta, navíc byl spřízněn s rodem Josefiových, 
proto jeho duchovenská cesta byla od roku 1830 spjata s kaplanstvím v Knířově, odkud byl 

instalován do svého rodiště v roce 1850, což byl čas doznívání revoluce a realizace správních 
změn. Mohl tak hned vést církevní oslavy ke vzniku krajinského a okresního soudu ve 
Vysokém Mýtě. Proměňují se i další věci – jako jsou snahy o převedení desátku či vyjednání 
konkordátu mezi papežem a císařem, což umožnilo osamostatnění církve z rukou státu. Současně 
probíhalo řízení o vzniku vraclavské fary namísto expozitury, která podléhala pod Vysoké Mýto 
(1856). V jeho době se rozvíjelo město, ale i péče o potřebné (vznik opatrovny v roce 1869), 

zároveň církev na sklonku jeho života ztratila novým školským zákonem dohled nad vyučováním. 
Ignác Tůma působil ve Vysokém Mýtě až do své smrti v roce 1869, lze vyzdvihnout jeho činnost 
vlasteneckou a historickou.   



 



1872–1885    Antonín Lukesle, děkan 

 

Antonín Lukesle se narodil v nedaleké Litomyšli a prošel několika farnostmi na Pardubicku. Za 
jeho působení nejprve došlo na opravu děkanství, které bylo ve velice špatném stavu (1872), dále 
započala několik desetiletí trvající oprava děkanského chrámu (od roku 1877).  

Zároveň město budovalo nové školy, právě výstavba gymnázia si vyžádala zboření starého 
děkanství a město jako patron zakoupilo měšťanský dům poblíž sakristie kostela pro potřeby 
duchovní správy.   



 

  



1886–1888    Josef Hofmann, děkan 

 

Josef Hofmann byl vysvěcen pro královéhradeckou diecézi, ale pocházel ze Schumburgu (dnes 
Krásná, součást Pěnčína). V duchovní správě se pohyboval v okolí Jičína a chvíli i jako 
vysokomýtský katecheta. Děkanem se stal roku 1886, ovšem jeho působení zde bylo krátké, kdy 
si sám požádal o uvolněné děkanství v Trutnově, kam roku 1888 také odešel. Pamětní kniha uvádí, 
že „co rodilý Němec ve Vysokém Mýtě doma se necítil...“ Je dost možné, že rozmrzelost 
z vysokomýtského děkanství pramenila i z nevhodné budovy děkanství, která nedisponovala 
vhodnými místnostmi, ani dostatečnou zahradou či hospodářskými prostory.  

Stojí za zmínku, že za jeho působení v Mýtě kaplanoval EDUARD NEUMANN, který také 
děkanství po odchodu Hofmanna administroval. Zanechal památku v kostele Nejsv. Trojice, pro 

nějž namaloval oltářní obraz. Po odchodu z Mýta působil v duchovní správě v okolí. Po vzniku 
československé církve vstoupil do jejích řad a oženil se, ovšem v roce 1935 byl vyloučen a zbytek 
života se mj. živil paděláním úředních dokumentů. 



1888–1899    Jan Matoušek, děkan 

 

Jan Matoušek pocházel z Lomnice u Jičína, spravoval mj. Josefov a Lično, odkud přesídlil v roce 

1888 do Vysokého Mýta. Podle zápisu v pamětní knize byl svými farníky „oplakáván pro svou 
dobrotu“. 

  



1899–1912    Antonín Svatoš, děkan 

 

Zajímavý je příchod Antonína Svatoše, který se narodil v Hemži, v Mýtě působil jako kaplan a 
administrátor, pak byl vraclavským farářem, na vysokomýtské děkanství se vrátil v roce 1899, kdy 

si jej zdejší městská rada vybrala z biskupstvím navržených kandidátů, ač byl na posledním místě.  
Po dřívějších zkušenostech Vysokomýtští nenechali celou věc náhodě a za Svatoše, kterého znali, 
intervenovali u českého místodržitele Coudenhove. Za tohoto děkana byla dokončena regotizace 
děkanského chrámu, dále výmalba a vybavení současným mobiliářem.  



1914–1932   Josef Šmejkal, děkan 

 

Josef Šmejkal se narodil ve vsi Veliký Brázdim u Staré Boleslavi, studoval na gymnáziu ve 
Vysokém Mýtě a v Litomyšli byl po předchozí duchovní službě a dřívějším místě katechety ve 
Vysokém Mýtě prezentován na uvolněné místo v roce 1914.  

Čekala jej nelehká cesta, která s sebou přinesla nejen první světovou válku a její útrapy i v zázemí 
(včetně konfiskace zvonů a varhanních píšťal), ale i vyrovnávání se s odlivem věřících i přízně 
městské rady a vznikem agilní československé církve, která získala na Vysokomýtsku mnohé 
příznivce a která chtěla ke svým bohoslužbám využívat kostel Nejsv. Trojice, k čemuž přes 
souhlas městské rady nakonec nedošlo.  

Josef Šmejkal se snažil podporovat věřící pořádáním misií a duchovních obnov, vznikem 
spolků a jednot či zřízením okresního lidového domu v roce 1930.  



1934–1953   Václav Moučka, děkan 

 

V roce 1934 byl do funkce děkana instalován dosavadní pardubický kaplan Václav Moučka, 
původem z Moravy. Pamětní kniha charakterizuje slovy: „Byl uzavřené povahy, měl zálibu ve 
zpěvu a krásných věcech (ornáty, broušené sklo, antipendia, nábytek). Byl přesný v kanceláři i 
v kostele, na kázání se pečlivě připravoval.“  

Ale i on pokračoval v podpoře spolkové činnosti, a tak v roce 1937 byla slavnostně posvěcena a 
otevřena nová tělocvična Jednoty čsl. Orla či zřízena Mariánská družina paní a dívek, o dva 

roky později i Cyrilská jednota a Katolická akce, v roce 1940 pak místní Charita. Tehdy byl 

rovněž instalován oltář sv. Josefa, věnovaný manželkou Josefa Čermáka. Válečný čas s sebou ale 

přinesl i mnohé ztráty, v roce 1942 došlo zase na rekvizici zvonů.  

Po osvobození mohl alespoň krátký čas pokračovat dřívější náboženský život – například v rámci 
svatovojtěšských oslav v roce 1947 byly v kostele vystaveny ostatky sv. Vojtěcha. Po Únoru 1948 
došlo k razantnímu zásahu do církevního života jeho podřízením státním účelům – relativně bohaté 
vysokomýtské děkanství přišlo o své pozemky, výnosy z nadací, ale především o náboženskou 

svobodu.  



 

  



1953–1970    Josef Boček, biskupský notář 

 

V této těžké době nastoupil na vysokomýtské děkanství Josef Boček, narozený v Mladějově u 
Jičína a působící jako administrátor v Lanškrouně. Za svého poměrně dlouhého působení si získal 
v Mýtě značnou oblibu „pro svou radostnou povahu, dobrotu srdce a lidový přístup ke všem 
vrstvám a věku obyvatelstva.“  I proto jej čekaly různé obtíže ze strany režimu – např. přízemí 
děkanství využívaly různé podniky, ale i členka KSČ coby přidělený byt. Přesto se snažil o obnovu 
jemu svěřených budov – v roce 1958 o základní opravu fary a v letech 1957-59 inicioval 

brigádnickou činnost na vraclavském kostele sv. Mikuláše, jehož exteriér silně chátral.  

V šedesátých letech Boček navíc administroval knířovskou a vraclavskou farnost, až na konci 
desetiletí se mu podařilo získat administrátora JOSEFA BARTOLOMĚJE KULHAVÉHO, 
O.P. Bylo to v době, kdy děkanský chrám potřeboval nutné opravy, a tak Josef Boček musel 
věnovat své síly na jeho renovaci, nejprve bylo nutné zajistit střechu. K dalším opravám mu nebyl 
vyměřen čas, protože k lítosti Vysokomýtských zemřel dva týdny po slavné oslavě 25. výročí 
svého vysvěcení.  



1970–1981  Josef Sedlák 

 

Krátkou dobu spravoval vysokomýtskou farnost Josef Bartoloměj Kulhavý, ale administrátorem 
byl v roce 1970 ustanoven Josef Sedlák, rodák z Černé za Bory u Pardubic a dosavadní 
administrátor v Kocléřově u Dvora Králové. Josef Sedlák pokračoval v nutných opravách 
děkanského kostela – průčelí kostela s věžemi a jejich krytinou bylo obnoveno v letech 1973-

74 po nutné přípravě (obtížné shánění materiálu a získání souhlasu státu) a díky práci brigádníků.  

Zároveň jej v době nemoci často zastupoval knířovský JOSEF BARTOLOMĚJ KULHAVÝ, 
O.P. Působení P. Sedláka ve Vysokém Mýtě v roce 1981 ukončila státní správa, kdy byl přeložen 
do Slatiňan, kde však v roce 1982 zemřel a je pohřben v kněžském hrobě ve Vysokém Mýtě.  

  



70.–80. léta 20. st.  Bartoloměj Josef Kulhavý, OP 

 

knířovský administrátor 

 

 

 

Únor 1981 – oslava 60. narozenin 

  



1981-1987 Bohuslav Pulkrábek 

 
1976 primice v Dolním Újezdě 

 

 
1. sv. přijímání 21.6.1987 

 



1989 - 1998 P. Vladimír Janouch 

 

 
Svatba Libuše Markové – dcery Věry Markové – ve skautském táboře v Dolanech 



 

 
1994 – oslava 40.narozenin 



 
1995 - soukromá mše svatá v kapličce v Dobré Vodě u Jindřichova Hradce 

 
1. sv. přijímání 11.6.1995 

 

 

  



1998 - 1999 P. Jaroslav Brožek 

 



 
1999 křest Věry Vtípilové – vnučky Petry Vtípilové 

 
1. sv. přijímání 20.6.1998 


