
 
Rodopis úvod 

 
I.  

 
   Kořeny našeho rodu Korábků, původně Korábů lze jen obtížně s přesností  zjistit. 
Při pátrání se dostáváme z Hněvětic na panství Rychmburském přes Šlakhamry na 
Žďársku, Horní Holetín u Hlinska, Pustou Rybnou na Poličsku, Řetovou až do Ústí 
nad Orlicí, kde byl nalezen dosud náš nejstarší předek v Soupisu poddaných podle 
víry – Jan Koráb narozený roku 1606.   
 
     Nevíme, zda se v Ústí nad Orlicí už narodil nebo tam odněkud přišel a nevíme 
také kdo byli jeho rodiče. V Ústí jsou matriky vedeny (nebo se zachovaly) od roku 
1628. Každopádně je zřejmé, že podle matrik byla v Ústí a jeho okolí (Dlouhá 
Třebová, Lhotka, Řetová)  největší koncentrace Korábů. Tam také nacházíme 
posloupnost našich předků.   
   
     Je ale nutné se zmínit rovněž o výskytu Korábů v Tišnově, kde se stal Šebestián 
Koráb, mlynář, primátorem města. Vidíme zde jeho erb z roku 1585.  
 
Občanské erby, Zemský archiv Brno:  

 

Barevně vypadá docela hezky, bílý znak se žlutým pruhem v červeném poli.  
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     Tišnovští Korábové byli bohatým mlynářským rodem patnáctého a šestnáctého 
století, avšak  počátkem sedmnáctého století vymřeli po meči nebo odešli do 
emigrace  kvůli víře.   
 
     A ještě je tu poznámka z Třeboňského archivu, o které jsem našla zmínku   -  
„ v54 Jan Koráb byl opatovským mlynářem již za Rožmberků v roce 1609. Srov. 
SOA Třeboň, CR-registratura, z Rožmberka, sign. 10, fasc. II.“  Nejedná se o mlýn, 
který stojí v Opatově do dnešních dnů, ale o mlýn, který byl vystavěn  o šestnácti  
vodních kolech a který patřil ve své době k třem největším mlýnům v Čechách. 
V roce 1625 byl vypálen  a srovnán se zemí Švédy. Nezodpovězena zůstává otázka 
co se stalo s mlynářem. 
 
     V generálním rejstříku k berní rule z roku 1654 je uveden ještě Matouš Koráb, 
Česká Rybná, soudní okres Skuteč, panství Rychmburské,  mlýn 1 kolo.  
 
     V seznamu poddaných podle víry se také uvádí Václav Koráb, Voldříš, mlynář 
45 roků, katolík, Magdalena 30 roků, manželka.      
 
      Bylo by třeba ještě hodně úsilí a času k pátrání  zda existuje případná souvislost 
těchto Korábů s orlickoústeckými v soupisu  uvedenými.  
 

Ze soupisu poddaných podle víry z r. 1651 v městyse Oustí (Ústí nadOrlicí) 
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II.  

Poměry na Ústeckoorlicku, resp. Lanškrounsku  tehdy kraj Chrudimský 
 
    Po bitvě u Lipan panství Lanškrounské měl v zástavě Vilém Kostka z Postupic. 
Byl to horlivý přívrženec husitství a jeho zásluhou bylo, že postupně většina 
obyvatel panství i města přijala víru podobojí. Za panství Kostků ještě na 
Lanškrounsku převládal v celé krajině český živel. Češi se vesměs přihlásili ke 
kalichu a němečtí osadníci přešli snad také do tábora nekatolického. Těžko se 
dopátráme jistoty, zda zde už v té době žili i naši předkové. Když v r. 1507 přestal 
panství držet rod Kostků, ustupovala už převaha husitského povědomí. Přičiňovali se 
o to zejména katoličtí pánové z Pernštejna, kteří v tom roce majetky získali.  
 

    K panství lanškrounskému patřilo tehdy mimo města Lanškrouna a jeho třinácti 
vesnic též město Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí  a  29 jiných 
vesnic. Zajímavý může být pohled do minulosti na tehdejší počet obyvatel. Je 
bohužel uváděn jen počet „usedlých“ tedy majitelů domů, kteří měli povinnosti 
k vrchnosti. V Lanškrouně jich bylo 147, v České Třebové 122 v Ústí nad Orlicí 
113. Z vesnic panství byl počet usedlých: Dlouhá Třebová 42, Velká Řetová 33, 
Rybník 31, Hylváty 30, Parník 27 …… 
 
     Situace na panství se pro lid (možná snad i pro naše předky),  začala měnit 
k horšímu od roku 1568, kdy synové zemřelého Vratislava z Pernštejna prodali 
velmi zadlužené lanškrounsko-lanšperské panství pánu Adamovi Felixu Hrzánovi 
z Harasova a na Skalce. Hrzán byl velký boháč, ale skrblík a vydřiduch svých 
poddaných, kterým rušil svobody a výsady a zvyšoval jejich roboty. Zabíral selské 
statky a zakládal na jejich půdě panské dvory. Nížinné louky měnil v rybníky. Ke 
starým robotám vymýšlel nové. Skoupil na svém panství také všechny mlýny. 
Nechtěl přijímat obilní poplatky a místo obilí žádal peníze. Zvýšil také tzv. lněný 
poplatek, osvojoval si sirotčí pozůstalosti, při prodeji usedlosti ukládal daně ve výši 
desetiny trhové ceny. Proto mu jeho poddaní z panství utíkali, zejména mladí, na 
všechny strany. Pak ovšem zabavoval všem uprchlíkům jejich podíly.  Mnozí 
z poddaných utekli na jižní Moravu, jinam do Čech, a to nejen do blízké Litomyšle 
ale také po Českomoravské vysočině.  
 
     Po nešťastné bitvě na Bílé Hoře, kterou svedla vojska odbojných českých stavů a 
vojáci katolické Ligy a císaře Ferdinanda ještě v roce 1620 utíkající uherské oddíly 
natropily v Ústí nad Orlicí a v okolí velké neplechy. Tato bouře však stihla i celé 
panství.  Roku 1622 byly Hrzánům pro podezření z napomáhání českým stavům 
statky zkonfiskovány. Panství se zmocnil koupí na cenu nekřesťansky nízkou jiný 
kruťas – kníže Karel z Lichtenštejna, český místodržitel, horlivý stoupenec císařův. 
S jeho příchodem začala na Lanškrounsku tvrdá protireformace. Nařídil několika 



 4 

patenty obyvatelům panství, že musí přijmout katolické náboženství. Kdo se nechtěl 
podvolit, nesměl provozovat žádnou živnost. Jelikož byl předchozí pán Hrzán 
luterán, tak byli na všech farnostech nekatoličtí faráři a převážná část jeho 
poddaných byla také luteránské víry. Všichni nekatoličtí kněží tedy za Lichtenštejna 
museli utéci za hranice nebo přestoupit. Panství Lanškrounské se v té době hodně 
vylidnilo. Nová vrchnost si zabírala statky zběhlých sedláků. Významný rod 
Lichtenštejnů zde vládl  až do roku 1945.  
 
     Pak přišla třicetiletá válka 1618 – 1648. Její hrůzy prý postihly Lanškrounsko až 
v její druhé polovině. Od roku 1634 dojížděli Švédové od svého tábora na slezských 
hranicích až k Lanškrounu a nemilosrdně zde řádili. Lidé opouštěli svá obydlí a 
prchali do okolních lesů, někdy až na Moravu. Patnáctého července 1640 přepadl 
Lanškrounsko švédský oddíl armády generála Torstensona ve velké síle 1500 koňmi. 
Za měsíc nato zde drancovali dragouni švédského generála Wrangela.  
 
    Předpokládejme, že tady je kolébka rodu Korábů, i když zde byla i německá 
kolonizace, navíc zde mohli být i jiní, a to hodně zdaleka, třeba z Irska. Je totiž 
známo, že manželka Vratislava z Pernštejna byla horlivá katolička  a usídlila na 
pernštejnských panstvích některé irské katolické emigranty. Také podle starých 
údajů zde totiž byli lidé, kteří se zde zakoupili a mluvili špatně německy a dá se jen 
těžko dokázat, jakého vlastně byli původu.  
 
    Příjmení Koráb a Korábek je však  (dle profesora Matyse, českého onomastika) 
jméno ryze české až staročeské. Samotné základní slovo koráb je společné všem 
slovanským národům. Samozřejmě je vždy přizpůsobené tomu či onomu jazyku.  1) 
Koráb  - může být velká loď, mohlo tedy jít o lidi sloužící na nějaké lodi, nemuseli 
plout zrovna na moři, ale třeba jako vojáci v hlídkové lodi kupř. v dunajské deltě 
apod  2) Koráb – může být stromová kůra,  mohlo jít o lidi žívící se loupáním kůry a 
jejím zpracováním. S výrazem koráb se lze setkat i v přirovnání  - boty jako koráby 
– tak velké, snad i v názvu pražské lokality Na Korábě – podle velkého domu, který 
prý vyčníval v tehdejší okolní nízké zástavbě. Koráb pouště – velbloud.  Chleba 
okoralý jako koráb.  
 
    Jelikož všichni nalezení naši předkové s příjmením Koráb a ještě také první 
Korábkové byli mlynáři, domnívám se, že jejich obilní mlýny  byly navíc vybaveny 
stoupou na drcení kůry pro koželuhy.   
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Zde na břehu Tiché Orlice stával panský mlýn  

 

 

 

 

V soupisu  poddaných podle víry  z roku 1651  je  tedy zapsán: 
 
Jan Koráb, svobodný mlynář v Ústí, „na mlýně jeho milosti knížete“, nar. 1606, 
manželka Barbora, nar. 1625,  syn Jan, Jakub, Káča Jiřík (děti jsou také svobodné, 
manželka poddaná) 
 
 
V matrice  pro Dlouhou Třebovou, Českou Třebovou,  Ústí,  Řetovou, Lhotku  je 
zapsán  
 
I.  Jan Koráb, nar. 1628 v Ústí,  jedná se s nejvyšší pravděpodobností o Janova 
syna   z prvního manželství 
 
Z druhého manželství se Janu Korábovi  narodil  syn Jakub, dcera Kateřina, 
narozeni 1635,  
syn Jiřík, nar. 1637, 
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A z  třetího manželství s manželkou Barborou:  
 
 Mikuláš Koráb, nar. 1645, Ústí        a konečně -  
 II. Jan Koráb, nar. 1648, Ústí 
 
      Pokud nás udiví počet manželství, je třeba si uvědomit, že v dřívějších dobách se 
často umíralo při porodu – nebo po něm.  
 
 
 
I. Jan Koráb, nar. 1628, Ústí, manželka Marina, bydliště Ústí,  byl povoláním 
mlynář. V Řetové č. p. 19 koupil mlýn od Baltazara Molkera v r. 1681 a byl zde 
mlynářem až do své smrti (zemř. roku 1708 ve věku 80 let, jeho manželka Marina 
zemřela téhož roku i měsíce) od roku 1709 byl na tomto mlýně mlynářem Jan Koráb 
mladší – do roku 1736, Jan Koráb mladší nebyl jeho syn, ale synovec (syn 
polorodého bratra Jana z otcova třetího manželství)  
 
Tento Jan Koráb(1628)  měl  tyto dva  syny: 
 
 
syn Florián (1670-1721), narozen v  Dlouhé Třebové, zemř.  Řetová, postavil mlýn 
č.p. 11 v Řetové 
syn Kristián 1672-1742, nar. Dlouhá Třebová, zemř. v Ústí 
 
 
 
Mikuláš Koráb, nar. 1645, povolání mlynář 
s manželkou Zuzanou,  
 

 
dcera Kateřina, nar. 1672, Řetová 
syn Jakub,  měl syna Antonína, manž. Dorota,  a tomu se narodil  syn 
František Xaver, nar. 1762, ten se stal lékařem  
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II. Jan Koráb, nar. 1648, povolání mlynář ústecký (roku 1705 zemřel) 
  
Janu Korábovi, a manželce Dorotě, se v Ústí narodil 
 

 
 
III. Jan Koráb,   6.7. 1689,  v Ústí nad Orlicí 
Tento Jan Koráb se stal v roce 1709 mlynářem na mlýně v Řetové č.p. 19 po Janu 
Korábovi starším ( nar. 1628). Jan se nedožil padesáti let, zemřel roku 1736, 
z matričního zápisu není příčina úmrtí zřejmá. Zda se jednalo třeba o nemoc 
z povolání (v mlýnici se hodně prášilo) nebo zda smrt měla nějakou souvislost 
s povodněmi, které byly roku 1736 jedny z největších v této oblasti se už nedovíme. 

 
 

Tolik z nejstarších dob.  
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III. 
 

Řetová 
 
     Řetová je charakterizována jako ves údolní, která má role na návrších a příkrých 
stráních. Půda kamenitá, snad proto se obdělávala sotva třetina. A i ta dávala 
skromný užitek. Louky byly bahnité a mechovité. První  soupis pozemků, 
poddanských,  rustikálních, usedlostí a poddaných vznikl kolem poloviny 
sedmnáctého století, revizitace Berní ruly v roce 1672. Z 34 osedlých bylo 22 
sedláků, 7 chalupníků a 5 zahradníků. Mlýn držel Pavel Rezek, po kterém se řemesla 
ujal panský purkrabí Baltazar Mölker.  Mlýn byl o jednom kole a byl odprodán od 
rychty. Mlynářem mlýna o jednom kole na nestále vodě po  Baltazaru Mölkerovi byl 
Jan Koráb.  
 
     Celým údolím Řetové, obklopeným lesy, protéká potok Husí krk, který pramení 
v lesnatém údolí Mrázovce. Poháněl Dolní i Horní mlýn (postavil Florian Koráb), na 
své cestě procházel několika rybníky a rybníčky. Několikrát změnil i svůj tok. U 
Dolního mlýna rostly keříčky krvavých růží, které se táhly až do řetůvského 
katastru. Údajně vyrostly ze slz zdejších Bratří, když se loučili a odcházeli do ciziny.  
 
     Nedaleko Velkého rybníka byly Ladrouny, kde byl nad studánkou přibit obraz 
Bohorodičky. Za Mandlem je důl Kotel, ze kterého za deštivého počasí vystupují 
tajemné mlhy. Pustinský rybníček je od dávných časů, dle vyprávění, domovem 
vodníka. Ten se natropil nejedné špatnosti. Jednou jela okolo z Řetové do Sloupnice 
svatba. Pustinský zelený panáček splašil koně a svatebčané zmizeli pod vodou. Po 
čase vyplul kočár i s lidmi prý až někde u Prahy.  

 
Mlýn Floriana Korába v Řetové, tzv. Horní mlýn  
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                                                                   IV.  
 

Korábové v Řetové 
 
 
 

 

 
–  

     Roku 1708 se  III. Jan Koráb oženil v Řetové s Annou Truhlářovou, postupně 
se jim narodilo několik dětí, dvakrát Jan, dcera Rozina, dcera Magdaléna,  tyto děti 
však brzy po narození zemřely, dospělosti se dožila snad jen dcera Magdaléna a syn 
Jakub. 
 
 

 
 
 
Mlýn Jana Korába v Řetové, tzv. Dolní mlýn. U mlýna byla i záhřivka (bělidlo) 
a výminek, na horní zahradě byla sušírna.   
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syn Jakub, nar. 24.7. 1723,  
 
Jakub Koráb se oženil ve věku 43 let s Marií Annou Teplou v kapli sv. Bartoloměje 
v Pusté Rybné, v té době už byl rybenským mlynářem. Podle zápisu v matrice 
oddaných  poličské matriky z roku 1766 je zřejmé, že byl svobodný.  
 
Každopádně Jakub je posledním Korábem v naší rodině,  synové naší rodové linie už 
nesou dál příjmení Korábek, i když předěl mezi Koráby a Korábky se nenastal úplně 
a najednou.  
 
     Prvním Korábkem je  Jakubův syn Adam, narozený v prosinci roku 1766, dále 
pak jeho bratři Jan 1770,  a náš Josef, narozený 1773,  dva druzí jsou stále ještě 
v matrikách vedeni s příjmením Koráb, u Jakuba se někde uvádí Koráb, v některých 
zápisech už Korábek.  
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V.  

Pustá Rybná  

Ves rozkládající se na pomezí Čech a Moravy je v mnoha směrech hodna 
povšimnutí a výjimečná. Reliéf krajiny byl vytvořen centrálním tokem, 
potokem Hlučálem a jeho čtyřmi přítoky, to vše na katastrální výměře 14 
km2. Střídají se údolí vláčná i strmější dle toho jak se mění dvě základní 
horniny rula a svor.  

 

Jméno vesnice 
 
     Ryb bývala hojnost v potoku Hlučálu, ale i v přítocích, proto RYBNÁ. Blízkost, 
lépe sousedství (v osadě Světy) Markrabství moravského - hranice je tvořena řekou 
Svratkou, dříve Švarcovou.  
 
     Počátek osídlení nelze určit. Souviselo však jistě se založením Poličky 1265.  
 
     V starém popise diecéze pražské z r. 1344 - 1350 je v děkanátu Mýtském 
uvedena Moravská Rybná, Krouna, Svratka aj. Zápis v zemských deskách s datem 
8.6.1392 uvádí mezi 58 vesnicemi k Rychmburku patřícími rovněž ještě Moravskou 
Rybnou.  
 
1456 J.Pardus z Vratkova Popisuje opět panství rychmburské, ale Moravskou 
Rybnou, Kamenici a Schonau vede jako vesnice vesměs pusté. Schonau již nikdy 
nebyla obydlena, oběma ostatním vesnicím zůstalo ono "pusté" až do dnešních dnů.  
 
     O časovém úseku mezi oběma zápisy nemáme přesných zpráv a pohybujeme se v 
oblasti spekulací. Zdá se však, že nejpravděpodobnější čas zničení jmenovaných 
obcí kráčí ruku v ruce opět s událostmi v Poličce. Zjara 1421 dobyl Poličku Jan 
Žižka. Ještě týž rok, a to 19. listopadu 1421 vydrancovala Poličku vojska uherského 
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krále Zikmunda , město vypálila a 1300 lidí pobila. V tu dobu řádilo vojsko i ve 
všech vesnicích.  
 
     R. 1474 kupuje Polička některá práva již v Pusté Rybné. Tím právě asi začalo 
úsilí o vliv v této oblasti, mezi panstvím rychmburským a poličským. Od tohoto 
roku je třeba pak rozlišovat Pustou Rybnou část náležející Poličce a Pustou Rybnou 
část náležející panství rychmburskému. Pravý břeh potoka Šonavy ( přitéká od Pusté 
Kamenice a jméno mu dala zničená ves ) a pravý břeh Hlučálu patřil pod panství 
rychmburské, obecním zřízením pod Březiny. Levé břehy spravovalo město Polička. 
 
     Po skončení třicetileté války se poličští starali o prosperitu svých držav. Roku 
1660 obnovují v Pusté Rybné sklářskou huť, ač není jasné, kde a kdy bývala prvá. 
Byl to jediný průmyslový, či manufakturní podnik v celé dlouhé historii obce. 
Využívalo se zde poměrně dostupné suroviny, křemene a i dostatku paliva. Huť 
pracovala 40 let, vyrábělo se sklo pro běžnou potřebu, ale i sklo malované a 
broušené, které se vyváželo do mnoha zemí. Po sklárně zůstala památka v podobě 
odpadních slitků, ale i dosud jsoucích příjmení obyvatel, jenž prozrazují, že sklářští 
mistři nebyli místní a slovanského původu.  
 
     18. století přineslo velikou konjunkturu v pěstování a zpracování lnu. Jedním z 
důsledků byl i nárůst počtu obyvatel a zakládání nových osad, dnes by bylo možno 
říci "satelitních sídlišť". Osady dotvořily celkový vzhled a charakter obce. Postupně 
vznikly osady a samoty Betlém, Blatina, Damašek, Chalupy, Kobylí, Kamení, 
Polsko, Odřenec, Pavlásky, Světy a Zlomy. Kobylí - spekuluje se, že osada byla ve 
výše uvedené době pouze znovuvzkříšena. V 11. a 12. století zde měla být tzv. 
"kobylí louka", vlastně rozmnožovací stanice koní, tolik potřebných pro různá 
tažení.  
      Toleranční patent Josefa II. 1781 odhalil kolik tajných českých bratří zde přežilo 
protireformaci. O osmiboké stodole, jež je opravena a tvoří jednu z dominant obce 
se traduje, že byla prvním shromaždištěm tolerovaných církevníků a místem 
ysluhování svaté večeře páně pod obojím způsobem.  
Myšlenky Velké fr. revoluce se odrazily nejen zde, ale i celém kraji. Přesto je třeba 
vědět, že vzpouru vedl zdejší  Jan Makovský. Spisovatel Václav Kaplický se 
zabývá touto rebelií v historickém románu Rekruti, prvé vydání vyšlo v padesátých 
letech minulého století, s následnými reedicemi. Literární pozornost obci dává i 
Tereza Nováková v románu Drašar a Jiří Šmatlán.  
     Nemůžeme pomlčet o životní úrovni, lépe však, bídě našich předků. Příkladů je 
nespočet, nejilustrativnější je však emigrace. Často celé rodiny riskovaly dlouhou 
cestu ku moři a zvláště po něm. Amerika dávala naději na lepší život. Od roku 1862 
se za 60 let odstěhovalo z této vsi jen do USA 317 lidí, nemluvě o odchodech do 
zemí dalších. Demografická křivka však zůstávala nedotčena vlivem značných 
populačních přírůstků. Počet obyvatel se na přelomu minulého století pohyboval v 
řádu jednoho tisíce.  
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VI.  

Korábové a Korábkové v Pusté Rybné  

 
 
  
     Jakub Koráb(ek), * 24.07.1723 v Řetová, (syn rodičů: Jan Koráb a Anna 
Truhlarz). Ženatý s: Marie Magdalena Teplá, sňatek 04.02.1766 v Polička, * 19.8. 
1742 v Pustá Rybná, (dcera rodičů: Václav Teplý a Marie Magdalena Prochaskova 
Teplá). 
    Měli tyto děti:  
 
                 Adam Korábek * 13.12.1766. a  
       Eva Korábková, * 13.12.1766, v Pusté Rybné, + 1.2.1770 
       Jan Korábek, * 16.12.1770 v Pusté Rybné, + 21.10. 1771 
                                         Josef Korábek * 21.02.1773 v  Pusté Rybné   
                            Anna Korábková, * 08.04.1777 v Pusté Rybné     
                       Kateřina Korábková, * 22.09.1780 v Pusté Rybné 
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Léta Páně 1766, dne 24. února  oženil se  Jakub Koráb, ze vsi Řetová, syn po 
zemřelém Janu Korábovi, toho času  mlynář rybenský, s Marií Annou ze vsi Pustý 
Rybný, dcerou po zemřelém Václavu Teplým, panství Rychmburské, v kapli svatého 
Bartoloměje fara Rybenská, svědkové: Václav, syn po zemřelém Václavu Teplým ze 
vsi Pustý Rybný, Anna, dcera Michala  ….. a Terezie, manželka, Jana Filipi,  
 

 

Léta Páně 1766, dne  13. měsíce prosince, byli pokřtěni Adam a Eva Korábek, 
legitimní  potomci Jakuba Korábka, mlynáře a manželky Marie Magdaleny ze vsi 
Pustý Rybný, panství Rychmburského, narození dne 12. prosince, svědkové: Michal 
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Šeberka, mlynář ze vsi Krásný, Maria Magdalena, manželka Jiřího Novotného, 
chalupníka ze vsi Rybný, Terezia, manželka Jana Filipy, chalupníka ze vsi Lačnov  
 
 

 

22. února 1773, narodil se Josef, syn rodičů Jakuba Korába, mlynáře a Marie 
Magdaleny, poddaných panství Rychmburského, svědkové: Michael Šeberka, mlynář 
z Krásnýho,  a Jan Filipy z Lačnova, Kateřina, manželka ….. z Rybný, Rybný 79  
 
     O potomcích Jakuba Koráb(ka) – synu Adamovi víme, že zůstal mlynářem 
v Pusté Rybné, jeho přítomnost v Rybné je doložena zápisy v matrikách, jednak o 
jeho svatbě, narození dětí, a jednak o kmotrovství při křtech dětí evangelíků 
helvétského vyznání, např. téměř všech dětí Zerzánkových, nejmladší syn – náš – 
Josef  byl pravděpodobně poměrně brzy vyplacen Adamem ze mlýna a už ve věku 
23 let je zmiňován jako  půlník (půlsedlák má půl lánu, tj. asi 9,5 ha) v Horním 
Holetíně č. 46. Tam se pak také oženil s Barborou Malinovou, dcerou půlsedláka 
z Holetína.  
 
 
     Dcery Jakuba Koráb (ka) -  o Anně nevíme, není známo, zda se dožila dospělosti.  
Kateřina, se provdala do Sloupnice č. 30 za Josefa Janečka.   
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Polygonální stodola Adama Korábka v Pusté Rybné  
 
Úryvek z románu Václava Kaplického Rekruti (str.103): 
 

 
 
Adam tedy zůstává v Pusté Rybné, oženil se s Marianou Bednářovou a měl také 
několik dětí: Josefa, nar. 1802, ten se stal rybenským mlynářem po Adamovi, 
Marianu, se kterou se setkáme později ve Šlakhamrech, kde  se provdala za Josefa 
Lopoura,  a ještě Kateřinu.  
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VII. 
 

Horní Holetín 
 

     Stará pověst praví, že na místě dnešního Holetína, v údolí malebného 
potůčku na pradávné kupecké stezce, stávala kdysi tvrz, jenž poskytovala 
ochranu přilehlým osadám. Tuto symbolizuje i historický znak obce dochovaný 
ze 17. století, ne nepodobný současnému, na kterém stříbrný pelikán 
(představující onu tvrz) ochraňuje svá mláďata ve zlatém hnízdě (okolní dvory, 
jímž ona tvrz ochranu poskytovala). 

     Název Holetín je odvozen od vlastního jména Holeta, stejnojmenné vsi 
někdejšího panství Rychmburského. Dle pověsti měl v holecké tvrzi, na 
ostrohu nad říčkou Holetínkou, žít vladyka Holeta z Holetína, chrabrý to 
ochránce okolních osad. 

     Místem dnešní obce procházela i starodávná kupecká cesta spojující 
východní Čechy s Moravou. Ta je připomínána již v první historické zmínce o 
obci z roku 1144. Píše se, že cesta tato vedla z Chrudimska přes Horní Holetín, 
vyhýbala se Čertovině, od Medkova Kopce se svažovala k Hlinsku na most, 
poněkud výše než vede současná silnice, a přes most poté z Hlinska do 
Chlumu. A že se nejdenalo o cestu bezvýznamnou dokládá záznam z roku 
1656. Ten praví, že „po cestě skrze Holetín k Hlineckému téměř všichni 
formané z království českého do markrabství moravského jedou i zase se 
vracejí.“ 

     V roce 1374 byli bratři Dětleb a Ješek Nepášek ze Seslávek společníky 
dědictví holeckého. Roku 1415 byla ke stížnostem proti upálení Mistra Jana 
Husa připojena i pečeť rychty holecké. 

     Tomáš Medek z Holetína prodal roku 1620 Medkovy Kopce. O století 
později, roku 1715, tábořila v Holetíně slavná švédská vojska. A již roku 1785 
patřil Holetín k největším osadám okresu hlineckého. 

 

   Holetín patřil k místům s rozšířeným tzv. tolerančním sektářstvím (literatura 
nazývá příslušníky oněch společenství „blouznivci“, „deisty“, „bohověrci“ nebo 
„izraelity“). Věřili v jednoho Boha, ale zamítali křesťanské učení o Trojici. V 
náboženském životě dávají blouznivci přednost mravní bezúhonnosti před 
theologickou spekulací,jejich náboženství je především milováním Boha a bližního 
skutkem, pak teprve vírou a nakonec bohoslužbou. Pro stoupence pietistické 
zbožnosti nehrály roli nejen rituální aspekty víry, nad které stavěli religiozitu 
„srdce“ a praktickou každodenní etiku, ale ani její stránky organizační, církevně-
institucionální. To jim umožňovalo jakýsi nadkonfesijní,tolerantní postoj k jiným 
vyznáním. 
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VIII. 

Koráb-kové v Horním Holetíně 
 

 
 

 

 

 
 

Z Horního Holetína č. domu  46, dne 2. února 1796, ženich: Josef, syn po 
Jukubovi Korábovi z P. Rybnýho mlynáře, nyní ale půlník v H. Holetíně, z 
(matky) Marie Teplýho, 23 let, nevěsta: Barbora, dcera Karla Maliny, půlníka 
z č. 10, z (matky) Anny Vokalove, 23 let,  

Svědkové: Václav Svoboda, učitel z Dolního Holetína č. 75 a Tomáš Filippy, 
půlník z Holetína 52, helviti  

 

     Josefu Koráb(kovi) a Barboře Malinové se narodily děti  

 

       Karel Korábek, * 26.11.1796. 
      Josef Korábek * 01.12.1798. 
       Terezie Korábková, * 07.02.1802,  + 30.01.1803. 
                                         Jan Korábek  
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     O nejstarším Karlovi není nic známo, v Horním Holetíně zůstává hospodařit 
Jan,  ten se oženil v roce 1825 s Terezií Člunkovou, Josef  odchází z domova 
do Šlakhamrů  na Žďársku.  

 

Matriční zápis farního úřadu Krouna z roku 1798 o narození Josefa Korábka  

 

 

H. Holetín 1798 prosinec – 1. se narodil, 2. pokřtěn, z  č.  46, Josef, baba Rozarye 
Buřifka, otec Josef Koráb, půlník, matka Barbora Maliny, svědkové: Jan Novák,  
půlník z H.Holetína č. 2, Františka Malinká,  z H. Holetína,, helvíti  
 
 
 
 

 
Takto vypadá č.p. 46 v Horním Holetíně dnes  
 
 
 


