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MUDr. Jan May, aneb  
z Českého ráje do Čertové Lhotky 

 
Jiří Jezerský 

 
Mým prvním zaměstnavatelem po Vysoké škole v roce 1969 byl důl Šverma v Ostravě.  
Věřte nevěřte, dennodenně, když jsem rozespalý čekal na autobus čtyřiadvacítku, 
který mne vozil na šachtu, jsem se podivoval, proč mají v „Mariánkách“ první cestu za 
náměstím vpravo pojmenovanou nějak divně.  Ulice MUDr. Maye. 
Ano, je tomu tak, jedna z ulic v Ostravě Mariánských Horách se jmenuje ul. MUDr. Maye. Kdyby 
byla v televizním Milionáři položena otázka, kdo to byl, nebo je MUDr. May a měli bychom si vybrat 
z možností: 
a) autor knih o Vinetouovi, 
b) starosta Mariánských Hor, 
c) doktor narozený v květnu, 

Šachta mne dlouho dojíždět nenechala. Nabídla mi v Mariánských Horách podnájem 
a rád jsem se smířil s tím, že bydlím kousek od ulice MUDr. Maye, protože 
westernové příběhy vždy ve mně evokovaly pocit svobody. Nikdo, opravdu nikdo 
v mém okolí mi tenkrát neřekl, že se hluboce mýlím, když toto exotické jméno jsem si 
zařadil do škatulky mého romantického snění. Tak jsem se stal obyvatelem 
Mariánských Hor. Po roce 1989, kdy Mariánské Hory se opět staly samostatným 
městským obvodem Ostravy a byl jsem v komunálních volbách zvolen místostarostou, 
jako vyoraná myš jsem civěl na informace, že jsme se kdysi jmenovali Čertova Lhotka, 
že šachta Ignát (později Šverma) může za všechno, že na město jsme byli povýšeni až 
v roce 1907 a že to má na svědomí mimochodem i MUDr. May.  Takže reálná postava, 
z masa a kostí, velmi zajímavá…… 

netuším, jak by to dopadlo…já bych volil, tenkrát, Old Shatterhanda. 

 

                                                       
Jan May byl rodem z Čech.  Světlo světa spatřil 25. října 1869 v Turnově v rodině 
Johana Maye, majitele realit a obchodníka s diamanty.  V centru Českého ráje.  Byl 
nejmladší z pěti sourozenců a jeho křestní jméno znělo Jan Nepomuk po otci a 
Antonín po dědečkovi z matčiny strany.  Benjamínek dostal do vínku finančně jistě 
velmi náročné vysokoškolské studium v Praze a jeho o 12 let starší bratr Josef se stal 
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majitelem brusírny drahokamů, úspěšné turnovské firmy rodiny Mayů. Ví se, že jejich 
dědeček Joseph, narozen v roce 1787, byl tkadlec a s manželkou Johannou měli 
v Turnově dům a 8 dětí.  
Turnov má svou historii, památky a osobnosti a také výtečnou polohu. Leží na řece 
Jizeře obklopen malebnou krajinou Českého ráje, krajinou pískovcových skal, údolí, 
lesů, romantických zřícenin, pohádkových hradů, zámků a osobité lidové 
architektury. Po gymnaziálních studiích byl Jan Nepomuk Antonín May zapsán v roce 
1888 na lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kterou zdárně po 
šesti letech dokončil  a rozhodl se, že svou lékařskou profesi vyzkouší v kraji uhlokopů 
– na Ostravsku.  Opouští Český ráj a na konci roku 1894 vystupuje z vlaku na 
přívozském nádraží. Musel to být šok  -„ jihozápadní vítr snášel obrovské chumáče 
hustého sazemi prostoupeného kouře „werku“ vítkovického do ulic ostravských, 
jimiž se líně válel, objímal chodce, kteří frkali, chrkali, kašlali a plivali, aby se 
ubránili zadušení." 
PŘÍŠERNĚ KRÁSNÉ MĚSTO, tak se na Ostravu díval František Sokol Tůma, 
spisovatel, dramatik, herec a novinář, jehož dílo zachycuje Ostravsko v době 
bouřlivého rozvoje na přelomu 19. a 20. století a jehož texty se ještě několikrát 
v tomto pojednání objeví, aby dokreslily atmosféru doby.  
 
May zakotvil v Michálkovicích, 
 

 
 
 kde byl  zvolen lékařem bratrské pokladny uhelných dolů severní Ferdinandovy 
dráhy, která ale proti jeho zvolení protestovala, protože byl zvolen „dělnictvem“ a to 
se v té době právě organizovalo proti svému zaměstnavateli. Aby nezpůsobil svým 
volitelům, kteří si ho rychle oblíbili potíže a nepříjemnosti, dobrovolně se tohoto 
místa vzdal.  
26.ledna 1895 ostravské noviny napsaly: 
 

 
 
 
Po čtyřech měsících se pan doktor rozhodl, že si udělá studijní cestu. Noviny to 
v květnu 1895 komentovaly takto: 
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Jan May se na zpáteční cestě zastavil v Praze,  kde si vzal za manželku sestru svého 
kolegy Bohumila Müllera (ročník 1870) ze studií  a – přivezl si ji do Ostravy. 
 
 

 
 
 
Paní Božena se narodila 31.července 1873 – byla tedy o 4 roky mladší než Jan a když 
přijela  na Ostravsko bylo jí  22 let. Musel to být pro mladou ženu z Prahy a ze 
zámožné rodiny - pořádný šok.   
 
. 
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Ženatý doktor May musí někde bydlet 
 
 
 

 
 
 
 
 
V novinách z roku 1895 vychází tento jeho inzerát: 
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Doktor May si všimne vyhlášky, kterou zveřejnil důl Ignát v Čertové Lhotce, přihlásí 
se a …. 
 
 

 
  

....POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 


