
 

Odešel Doc. PhDr. Vojtěch Cekota
(5. listopadu 1930 Zlín – 9. prosince 2017 Zlín)

Dne 9. prosince 2017 nás opustil ve svém rodném Zlíně docent Voj-
těch Cekota, dlouholetý pracovník v oblasti archivnictví, historik a pe-
dagog olomoucké teologické fakulty.

Vojtěch Cekota se narodil 5. listopadu 1930 ve Zlíně.1 Již v době gym-
naziálních studií se věnoval studiu dějepisu, po maturitě v r. 1950 na-
stoupil na filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde 
studoval historii a latinu. Z učitelů, kteří jej ovlivnili nejen kvalitou 
svých přednášek, ale i osobním přístupem, sám vzpomínal především 
na prof. Josefa Polišenského, prof. Františka Kutnara, prof. Karla Janáčka 
a doc. Julii Novákovou. S většinou z nich udržoval úzké osobní vztahy 
i korespondenci až do jejich smrti. Po absolutoriu v roce 1955 nastoupil 
jako odborný pracovník do krajského muzea v Gottwaldově, kde působil 
přes tři roky. Až v roce 1967 složil na olomoucké filozofické fakultě rigo-
rózní zkoušku a získal titul PhDr.

Jeho další osud je pozoruhodnou ilustrací dějin našeho státu a ná-
roda ve druhé polovině 20. století: ukazují, že dílo historika je úzce 
spjato s dobou, v níž žije. Prověrky komunistického totalitního režimu 
způsobily, že pro svůj politický názor a zejména pro své neskrývané 
náboženské přesvědčení začal mít potíže, byl ostatně i vyšetřován Státní 
bezpečností. V červenci r. 1958 musel být „pro ztrátu důvěry pracujícího 
lidu“ na hodinu propuštěn z krajského muzea. Hledání dalšího místa 
bylo obtížné: na dělnickou profesi měl příliš vysokou kvalifikaci, na 

1 Životní dílo docenta Cekoty bylo již několikrát zhodnoceno při příležitosti několika 
jeho jubileí: Ivan Krška, „60 let Vojtěcha Cekoty,“ Archivní časopis 41, č. 2 (1991): 113; 
Tomáš Parma, „Il professor Vojtěch Cekota compie i suoi 75 anni,“ Theologica Olomu-
censia: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas theologica Cyrillo ‑methodiana 7 
(2006): 160–162; Věra Fišmistrová, „Životní jubileum doc. PhDr. Vojtěcha Cekoty,“ in 
Sborník Státního okresního archivu Přerov 18 (2010): 254–255. Jeho bibliografie se nachází 
ve dvou příspěvcích, „Bibliografie prací Vojtěcha Cekoty,“ in Sborník Státního okresního 
archivu v Přerově 1 (1993): 85–99; Tomáš Parma, „Bibliografia di Vojtěch Cekota (anni 
1994–2005),“ Theologica Olomucensia: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas 
theologica Cyrillo ‑methodiana 7 (2006): 163–165, a především Lenka Pavlíková, Biografie 
doc. PhDr. Vojtěcha Cekoty, nepublikovaná bakalářská práce na FF UP (vedoucí práce: 
Karel Chobot), Olomouc 2014; dostupné online na adrese: https://theses.cz/id/pm5uli/
BP_Lenka_Pavlkov.pdf [cit. 15. 12. 2017].
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dělnická místa odbornějšího rázu zase kvalifikaci nedostačující. Skončil 
jako pomocný dělník v malenovické cihelně.

Ke změně došlo až o čtyři roky později, kdy se v r. 1962 uvolnilo 
místo archiváře v přerovském okresním archivu. Vojtěcha Cekotu kole-
gové upozornili, že by se o místo mohl ucházet a i přes to, že nedoufal, 
že jeho politické škraloupy mu budou prominuty, naléhali na něj, ať si 
žádost podá. Byl přijat, a přispěl k tomu překvapivě šlendrián režimové 
byrokracie: reorganizace krajů v r. 1960, kdy byly z moravských krajů 
zřízeny kraj Severo ‑ a Jihomoravský, znamenala i svozy osobní doku-
mentace krajských pracovníků ze zaniklých krajů. Při převozu materiálů 
z Gottwaldova do Brna se část spisů ztratila, mezi nimi i osobní spis 
Vojtěcha Cekoty. Proto musel pouze vyplnit příslušný dotazník a uvést 
osoby, které mohly jeho informace potvrdit, a tak byl v lednu 1963 přijat 
do Přerova jako okresní archivář.

Díky dalším administrativním změnám se z okresních archivářů sta-
li ředitelé okresních archivů. Jedním z velkých počinů nového ředitele 
bylo získání nových prostor pro archiv, na přerovském Horním náměs-
tí č. 7, tedy koupě domu, jeho oprava (v době komunistického režimu 
věc nelehká) a počátkem 70. let jeho uvedení do provozu. Jako archivář 
se podílel na zpřístupnění archivního materiálu badatelské veřejnosti, 
celkem zpřístupnil více než 250 archivních fondů, k nimž také vypraco-
val i archivní pomůcky. Tyto pomůcky, jako např. inventář ONV Přerov 
nebo katalog k prezidiálním spisům 1877–1948 dodnes slouží badate-
lům. Zpracoval a zpřístupnil také archivy měst Tovačova a Kojetína, či 
archiv obce Dřevohostice. Díky podmínkám totalitního režimu nena-
jdeme jeho jméno na stránkách historických časopisů zvučných jmen, 
musíme se obrátit na časopisy regionálního charakteru. Jeho badatelský 
zájem byl dán jeho prací: dějiny Přerovska a Tovačovska, osobnost Jana 
Amose Komenského, moravské školství. Z monografií je nutno vzpome-
nout Dějiny Spytihněvi, zpracování hospodářských a sociálních dějin Pře-
rova ve druhém díle Dějin Přerova nebo hesla v řadě Hrady, zámky a tvrze, 
která v případě svazků pro oba moravské kraje zahrnovala okresy Zlín, 
Přerov a Kojetín. Nemůžeme ale zapomenout na popularizační články 
v regionálních novinách a periodikách, které ukazují nejen na mravenčí 
práci archiváře, ale i na snahu o vzdělání a osvětu široké veřejnosti, tak 
nutnou součást působení historikovy osobnosti.

Při obnovování Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci po 
pádu komunistického režimu byl požádán, aby pomohl nejprve při vý-
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uce latiny a od r. 1993 i církevních dějin. Od té doby působil jako učitel, 
který vychoval řadu studentů teologie a křesťanské výchovy, množství 
z nich sloužil jako vedoucí diplomové práce nebo vždy ochotný konzul-
tant. Vedl přednášky církevních dějin 16.–20. století, odborné semináře 
z latinské paleografie a spolupracoval na dokumentaci sakrální archi-
tektury na Moravě. Vojtěch Cekota však také stojí i u obnovy archivu 
arcibiskupství olomouckého, o nějž pečoval v letech 1995–2000: stal se 
tak prvním arcibiskupským archivářem po roce 1948. Kromě pedago-
gické práce byl na CMTF i členem a předsedou Akademického senátu 
fakulty (1994–2000), v letech 2000–2003 působil jako proděkan fakulty 
pro organizaci, rozvoj a sociální otázky studentů, byl členem grantové 
komise a vědecké rady fakulty. V roce 2003 se habilitoval v oboru české 
dějiny na FF UP.

Nemůžeme nezmínit náročnou práci, kterou společně s doc. Milo-
šem Kouřilem vykonal při přípravě tisku druhého dílu Osudů moravské 
církve v 18. století zesnulého Rudolfa Zubera. Stav, v němž byl rukopis 
po smrti, skutečně vyžadoval odborníky na paleografii i na historii a ze-
jména na dějiny církevní. Bez nich by tato stěžejní monografie o našich 
církevních dějinách a jedno z nejvýraznějších děl, které k tomuto tématu 
v poslední době vyšlo, rozhodně nemohla spatřit světlo světa. Od roku 
1991 se podílel na práci Kruhu českých duchovních tradic při Ekume-
nické radě církví, od r. 1995 na činnosti Komise pro studium rekatoli-
zace českých zemí a Archivní komisi při České biskupské konferenci,2 
v letech 2003–2005 byl aktivně činný v Komisi pro duchovní četbu dějin 
Plenárního sněmu katolické církve ČR.

V roce 2006, ve věku 76 let, odešel docent Cekota na zasloužený odpo-
činek, se svým pracovištěm – teologickou fakultou – však zůstával spo-
jen především lidsky, kdy v mezích svých možností dojížděl na setkání 
katedry, čile korespondoval či telefonoval a byl rád informován o dění 
na své alma mater. Za svou odbornou archivářskou činnost obdržel roku 
2010 medaili ministra vnitra České republiky Za zásluhy o české archiv-
nictví. Jeho publikační činnost nebyla v tomto období příliš rozsáhlá, 

2 Jeho práce byla zhodnocena ve vydání dvou interních norem ČBK, na jejichž sestavení 
měl V. Cekota lví podíl: jedna byla věnována farním a děkanským archivům, druhá 
farním kronikám a jejich psaní. Srv. ČBK, Interní normy. Péče o zvony, varhany, movité 
památky, archiválie a farní kroniky, Praha, Sekretariát ČBK 1999 (= Dokumenty ČBK, fia-
lová řada, č. 10).
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a její vrchol představuje publikování Dějin Slavičína v roce 2006.3 Dále 
vydal větší množství recenzí a biografických črt kolegů, zejm. v časopise 
Studia Comeniana et Historica; z drobnějších prací musíme vzpomenout 
studie o likvidaci klášterů v olomouckém regionu4 nebo o založení 
Ostravsko ‑opavské diecéze.5 Aktivně se účastnil života své farnosti, kde 
působil jako akolyta a vydavatel farního časopisu Život farnosti, žil v kru-
hu své široké rodiny a pro ni sepisoval rodové paměti.

V docentu Cekotovi odešel člověk, který po dlouhých patnáct let její 
obnovené existence utvářel naši fakultu a její výchovné, odborné i lidské 
prostředí, působil ve formaci studentů a kněží v autenticky křesťanském 
duchu, byl milým a ochotným kolegou, který s jemným humorem sobě 
vlastním dokázal okolo sebe šířit poklidnou a přívětivou atmosféru. Jeho 
tichá, ale opravdová a ryze křesťanská přítomnost nám bude chybět.

Tomáš Parma

3 Vojtěch Cekota a kol., Slavičín v minulosti a současnosti: 750. výročí první písemné zprávy. 
1256–2006, Slavičín: Město Slavičín, 2006.

4 Vojtěch Cekota, Likvidace ženských klášterů v Olomouckém kraji, in Andros probabilis. Sbor-
ník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. naroze-
ninám, Brno: Matice moravská, 2005, s. 307–321.

5 Vojtěch Cekota, „K založení Ostravsko ‑opavské diecéze,“ Vlastivědné listy Slezska a se-
verní Moravy 34, č. 2 (2008): 26–30.


