
Jiří Zedníček 
Pan Jiří Zedníček se narodil dne 24. 

června 1939. První zmínky o rodu 

Zedníčkových sahají až do roku 1465. 

Tento rod byl spojen s přízviskem zedník, 

od čehož bylo odvozeno příjmení. Jeho 

předkové byli náboženstvím utrakvisté. 

Za Velké války byli u Zedníčků na statku 

na práci zajati srbští vojáci, avšak mezi 

dědečkem pana Zedníčka a zajatými 

vojáky vzniklo přátelství a někdy je poté i 

navštěvoval v Srbsku. Zedníčkovi byli významní vysokomýtští sedláci, rolníci a 

statkáři. Tatínek se jmenoval Stanislav Zedníček a maminka Emílie Rudolfová. 

Společně měli tři syny. V roce 1945 začal pan Zedníček se skautingem, který ho 

doprovází celý život. Rodina našeho pamětníka byla po roce 1948, a zejména po 

roce 1950 pronásledována. Tatínek byl zatčen a odsouzen k třináctiletému 

trestu odnětí svobody, byl propuštěn jen o čtyři neděle dříve za vzorné chování. 

Vězení však opouštěl s roční podmínkou a musel se zdržovat pouze ve Vysokém 

Mýtě. Maminka pana Jiřího se po konfiskaci majetku a zatčení manžela nervově 

zhroutila, měla podlomené také fyzické zdraví a v únoru 1952 skonala. Na její 

pohřeb se sešlo mnoho obyvatel z Vysokého Mýta, protože věděli, co za smrtí 

paní Emílie Zedníčkové stojí. O tři syny se tak musela starat tehdy téměř 

sedmdesátiletá babička. Pan Zedníček chtěl pracovat v zemědělství, nakonec se 

mu podařilo dostat na zemědělského učiliště do Ostřetína, kde se vyučil 

chovatelem hospodářských zvířat. Zde se seznámil s vyučujícími a dali mu 

doporučení na střední školu. V pololetí druhého ročníku dostal silnou angínu a 

mezitím přišel předpis z Vysokého Mýta, že má být odvolán a vyloučen, protože 



Jiří Zedníček 
je to osoba nevhodná ke studiu. Po roce zaměstnali u plemenářské služby, 

která měla zjišťovat stav hospodářských zvířat. Revoluci vnímal pan Zedníček 

velmi pozitivně, bohužel mu však nebyl navrácen všechen zkonfiskovaný 

majetek a vedl dlouhé soudní spory. Pan Jiří Zedníček se věnuje zemědělství 

dodnes a říká, že mu v žilách koluje něco jako zemědělský gen. 

Mottem pana Zedníka je – být vždy čestný! 

 


