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Podobný příběh by se hledal jen stěží. Jedna z nejstarších 
českých pohřebních služeb počítá 130 let od svého vzniku. 
Současní majitelé, sourozenci Gabriela a Jan Sommerovi, 
jsou zástupci už šestého pokolení v historii tradiční 
říčanské fi rmy. To je pro ně natolik zavazující, že by je nikdy 
nenapadlo v oboru nepokračovat.

SÁGA RODINY SOMMERŮ:

Přečkali monarchii, 
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› Smuteční kočár Sommerových z po-
válečného období. Pravnuk zakladatele 
firmy Alois sedí na kozlíku vedle kočího.

NARODILI JSME SE V TOM

Jak se dnešní mladí lidé rozhod-
nou podnikat zrovna v pohřeb-

nictví? „Pohřebnictví nás nemohlo 
minout, narodili jsme se v tom. Vzpo-
mínám si například, když mně bylo 
šest let a hráli jsme si v garáži, vylezl 
jsem na dosloužilý smuteční kočár 
a propadl jsem skrz něj až na zem,“ 
připomíná dětskou příhodu Jan 
Sommer a společně se sestrou Ga-
brielou dodává: „Ta dlouhá řada let, 
co se smutečním službám a pohřeb-
nictví rodina věnuje, nás zavazuje 
k maximální péči a osobní zodpověd-
nosti za veškeré služby. Chceme tak 
jménu Sommer prokázat to, co pět 
pokolení před námi.“

Na konci 80. let předminulého 
století jsou Říčany u Prahy 
jen malé městečko. Uprostřed 
kostel, kousek vedle zřícenina 

gotického hradu a poblíž pouze 400 
domků, v nichž žije něco málo přes 
3000 lidí. Pětkrát méně než dnes.

NÁBYTEK VYSTŘÍDALY RAKVE 
Antonín Sommer, 27letý tesařský mis-
tr a zakladatel rodinné fi rmy, se ve sta-
vení pod troskami hradu věnuje práci 
se dřevem od vyučení. Nejprve pro-
dává jen nábytek, postupně 
ale přidává i výrobu rakví. 
„Po rakvích zřejmě byla 
poptávka, tak se v rodině 
asi okolo roku 1888 zro-
dil nápad založit pohřební 
službu,“ odhaluje důvody 
vzniku dnes již 130leté 
fi rmy současná pokračovatelka 
v oboru Gabriela Sommerová. 

Poslednímu rozloučení se tehdy vě-
novala opravdu velká péče. Byla to spo-

lečenská událost se vším všudy. „Koně 
táhli smuteční kočár s květinami, průvod 
se zastavil před domem, než pokračoval 
na hřbitov, zvonil umíráček. Na smuteční 
hostinu byl zván každý včetně faráře,“ 
popisuje Gabriela Sommerová děj 
posledního rozloučení v době, kdy české 
země ještě patřily pod Rakousko-Uher-
sko. „Ze starých tradic a zvyků čerpáme, 
byť se věci mění a vyvíjejí, se stejnou péčí 
k obřadům přistupujeme dodnes,“ objas-
ňuje zásady rodinného podnikání.

HUSARSKÝ KOUSEK
Úspěšný byznys zbrzdí až 

únorový převrat v roce 
1948. Komunistický režim 
soukromý sektor nestr-
pí. Podnikání v rodině 
Sommerových končí 
v poslední vlně znárodnění 

v roce 1950. Jméno musí 
z cedule pryč, pohřebnictví přechází pod 
komunální služby. Zanedlouho se však 
komunisté na Aloise Sommera obrátí, 

aby pohřebnictví dále provozoval. „Pro 
dědu to bylo asi hořké spolknout, ale bral 
to tak, jako by to byla pořád jeho fi rma,“ 
vzpomíná Jan Sommer na vyprávění 
svého prarodiče. „Všichni podřízení měli 
třeba příkaz nosit černé obleky, přičemž 
v komunistické éře nosili pohřebáci větši-
nou jen modré pláště.“

TA NEJLEPŠÍ CESTA
Na začátku poslední dekády minulého 
století je fi rma zase zpátky ve vlast-
nictví rodiny. Aloisův syn Miroslav 
Sommer odkupuje vybavení i dnes 
už legendární pohřební vozy Škoda 
1203. „Táta chtěl založit moderní fi rmu 
a zároveň zachovat mnoho z naší tradice,“ 
vzpomíná Jan Sommer. 

Věci se dávají do pohybu a pohřební 
obor zažívá nevídaný boom, a to i nega-
tivním směrem. Nikdo nic nereguluje, 
neexistují žádná omezení, kdo chce, 
může tuhle službu dělat prakticky ze 
dne na den. „Táta chtěl obnovit rovno-
váhu, která tady dřív existovala, a proto 
založil cech pohřebních služeb. Tenkrát se 
ale nikdo nestaral o úroveň a profesionální 
přístup,“ popisuje období nově nabyté 
podnikatelské svobody Jan Sommer. 
Jeho otec Miroslav se ale srdnatě drží 
pravidel, budovaných svými předchůdci 
po řadu desetiletí. A je to ta nejlepší 
cesta. Na Říčansku a v širokém okolí 
tak chodí lidé pro služby spojené s po-
sledním rozloučením stále na stejné 
místo – pod zříceninu říčanského hradu 
k Sommerovým. 

Martin Svoboda

znárodnění i divoké devadesátky
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