
Příloha č. 7  Hans Kudlich a jeho pomníky  

Hans Kudlich 

Narodil se 25. 10. 1823 v rakouském 

Slezsku v Lobensteinu (Úvalno na Krnovsku) 

jako syn sedláka. V Opavě v katolickém 

gymnáziu maturoval a do Vídně odešel 

studovat práva. V revolučním roce 1848 se 

stal členem studentské „legie“ a při 

demonstraci před vídeňským sněmem, byl 

raněn. V době voleb do vídeňského 

parlamentu se léčil ze zranění v Lobensteinu 

a jako místního hrdinu si ho vybrali sedláci 

za kandidáta. Byl zvolen a ve svých 24 letech 

se stal nejmladším poslancem parlamentu. 

 

Vystoupil s nečekaným návrhem: "Okamžitě zrušit poddanský poměr včetně 

všech k tomu patřících povinností a práv s výhradou stanovení, zda a jak 

poskytnout odškodnění!" S pomocí přátel dosáhl toho, že 7. září 1848 byl jeho 

návrh přijat jako zákon o zrušení roboty. (Ve skutečnosti došlo ke změnám až 

vydáním Nařízení k provedení dekretu ze 7. září 1848, novým panovníkem 

Františkem Josefem I., 4. března 1849.) 

V další vypuknuté revoluci se snažil H. Kudlich zabránit vzniku kontrarevoluce 

ve Vídni a po rozpuštění parlamentu byl na něj vydán zatykač. Odešel ke 

svému bratrovi do Frankfurtu, později do Švýcarska, kde vystudoval medicínu 

a oženil se. V roce 1854 byl v Rakousku odsouzen k trestu smrti, a protože ve 

Švýcarsku pro něj nebylo bezpečno, odjel do Ameriky. V roce 1872 byl ve Vídni 

amnestován. V Americe, kde ve státě New York vykonával lékařskou praxi, ale 

už zůstal. Dr. Hans Kudlich zemřel 11. listopadu 1917 ve věku 94 let. V roce 

1924 byly urny s popelem jeho a jeho ženy převezeny do Lobesteinu a uloženy 

do rodinné hrobky. 

  



V obci Bulovka najdeme pomník u hlavní silnice v Bulovce, po pravé straně z 

Arnoltic (asi o 100 m dál je Obecní úřad). 

Není známo, jaký vztah měl Kudlich k Bulovce. 

Pomník vznikl v roce 1924 a bylo pravděpodobně 

nutno, z politických důvodů v nově vzniklé 

republice, zlikvidovat pomník Františka Josefa II 

(navštívil Bulovku - Štenberk 16. 9. 1779). Nabízelo 

se tedy možné řešení k aktuální události v tomto 

roce a tou bylo převezení popela H. Kudlicha a jeho 

ženy do Evropy a uložení v jeho rodišti na Opavsku. 

Podobně byl pomník po roce 1945 věnován památce 

obětem 2. světové války (do dnešní podoby obnoven 

v r. 2006). 

 

 

V obci Dolní Řasnice nalezneme pomník při hlavní silnici do Krásného Lesa, 

550 metrů od kovárny po pravé straně. V opačném případě 300 metrů od 

obecního úřadu.  

 


