
Jaroslav Raclavský – životopis 

• * 09.11.1941 

•  Břeclav 

• Rodina Jaroslavova otce byla z Moravsko – polské větve 

• Z matčiny strany Jaroslava je rodina z Moravsko – rakouské větve 

o Rakouský původ rodiny Raclavské sahá do začátku 19. století. Rodina Valérie Raclavské 

(*1914) žila ve Vídni v 17. Okrese a jeho matka se pak v roce 1939 provdala do Břeclavi jako 

vídeňská Češka s rakouskou státní příslušností. 

o Děda z matčiny strany (sirotek) byl poslán z Bořitova do učení do Vídně. Jeho bratr šel k 

Baťovi, který měl tehdy ještě malou dílnu ve Zlíně, a jeho sestry zůstaly v Bořitově u Blanska. 

o Děda Alexander, z otcovy strany (Raclawski), jako chudý polský šlechtic, jehož předkové 

museli v 12. stol před Přemyslovci utéct z Moravy do Galicie (dvě větve Raclavských zde však 

zůstaly) se pak na konci 19. stol. se svým bratrem vrátili z Galicie na Moravu a sloužili v 

Kroměříži u arcibiskupa 

o Postupně se všichni předci vypracovali jak v Rakousku – velká krejčovská firma ve Vídni WIKO 

a ESTA, tak v Česku. Jeden z jeho moravských předků byl šéfem rozvoje a vývoje v Baťových 

závodech. Jeho otec Jaroslav vlastnil instalatérskou firmu v Břeclavi, další pak z příbuzných 

byl administrátor pravoslavné církve na Moravě a Čech 

o Matka, Valérie Raclavská a její sourozenci chodili ve Vídni do Komenského škol a byli 

aktivními členy Sokola. Jeden z nich, Anton Plhon, byl pak i náčelník vídeňského Sokola a stal 

se prezidentem vídeňského fotbalového klubu WACKER – Wien a pak First Vienna Football 

Club 

o Děda (z matčiny strany) Anton Plhoň bojoval v I. svět. válce na Piavě, jeho syn byl poslán ve II. 

svět. válce ke Stalingradu, jeho zeť padl v Tunisu.  Sestry otce Jaroslava Raclavského (1902) 

byly v koncentračním táboře a on sám musel kopat zákopy u Šoproně. 

o Tomáš Pochylý (manžel tety ve Vídni z matčiny strany) pocházel ze Staré Břeclavi, po válce 

pracoval ve Vídni jako tiskař / typograf a hrál ochotnicky v divadle České menšiny „České 

srdce“ ve Vídni. Tento spolek v Rakousku se také staral o děti Čechů ve Vídni a za naší první 

republiky je vozil do Čech na prázdniny na venkov. (máme i nahrávku estrády Českého srdce, 

kterou on konferuje) 

o Velká strýcova firma ve Vídni byla dovedena jeho ekonomem do konkurzu a v Břeclavi firma 

Jaroslava Raclavského (1902) byla znárodněna v roce 1948 

o Jaroslav, jako kluk, do Vídně k dědečkovi a babičce z matčiny strany nemohl jezdit v období 

roku 1948 do 1955 a pak 1x za rok oni mohli, jako vídeňští Češi, za ním do Břeclavi přijíždět. 

o Ze tří škol, kam se hlásil z gymnázia: 

▪ zahraniční obchod v Bratislavě 

▪ hotelová škola v Karlových Varech 

▪ fakulta inženýrského stavitelství – vodohospodářské stavby (konečný výběr) 

➢ Na podzemních stavbách pracoval nejen po celém Československu.  Aktivní 

byl až do penze. Na tyto podzemní inženýrské stavby zavedl postupně razící 

štíty do průměru 4 m, protlačování a zatahování trub do profilu 2 m a dále 

výstavbu vakuových kanalizací pro obce až do 2000 obyvatel a následně pro 

nemocnice s odd. nukleární medicíny. 

➢ Nyní spolupracuje s TU Košice a UNI Suderburg na definitivních úložištích 

vysoce radioaktivního odpadu do hl. až 10 km a na geotermii.  


