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Za zemským presidentem dr. Jaroslavem Cahou.
Až přijde slední ona chvíle,
jež každé snaze řekne: Dost!
Mne najde ještě v plné síle
vždy připraveným pro věčnost.

(Jaroslav Vrchlický, Rok

básníkův.)

Nenadálá zpráva o tragické smrti zemského presidenta moravského Dr. Jaroslava Cahy vzbudila úžas nejen v jeho blízkém
okolí, ale i po celé Moravě a ,stejně v PraZ€, kde zesnulý ještě
v úterý 21. ledna byl přijat ministrem vnitra gen. Ježkem a kde
jednal v různých ministerstvech v zájmu rodné země Moravy,
jejíž správa mu byla svěřena. Nikdo z těch, kdo se s ním tehdy
setkali, netušil, že ho vidí naposled.
JUDr. Jaroslav Caha se narodil 20. června 1883 v Rozsochách
u Bystřice nad Perštýnem na Ceskomoravské vy,sočině ze selské
rodiny, která patří k nejstarším na bystřickém okrese. Na stře
doškolská studia vypravil se Jaroslav Caha do blízkého Brna, kde
studoval na 1. slovanském gymnasiu. Po maturitě v1stoupil na
právnickou fakultu Karlovy university v Praze, ale odtud přešel
do Štyrského Hradce (Graz), kde v prosinci roku 1907 také promoval. Avšak již před dosažením akademického gradu vstoupil
do politické služby (12. února 1906). Přidělen byl nejprve moravskému místodržitelství a odtud po čase byl přeložen k okresnímu
hejtmanství v Třebíči. V roce 1908 byl přidělen okresnímu hejtmanství Brno-venkov, kde působil celých 10 let a zvláště za svě
tové války svou spravedlností v oboru zásobovacím si vřele naklonil obyvatelstvo celého politického okresu. Svědčí o tom mimo
jiné okolnost, že se mu dostalo čestného občanství téměř všech
obcí z okresu. Že nešlo o náklonnost povrchní, nýbrž o vztah
spojený s důvěrou a opravdovou úctou, mohli se přesvědčiti ti,
kdo v pozdějších dobách působHi na tomtéž okrese. Dr. Caha žil
v paměti lidu jako vzorný úředník a otcovský přítel, na kterého
se s důvěrou obraceli jednotlivci se svými soukromými záležitostmi, i když potom zauj ímal význačné místo v předsednictvu minilS,t erské rady. '
Z brněnského okresu hyl okresní hejtman Dr. Caha, jako znamenitý úředník a bystrý jurista, v prosinci 1918 povolán do ministerstva vnitra .a odtud po krátkém působení přešel do předsed-

13

,
~!

iost.
uv.)

iav-

(ém
eště

kde
tvy,

hdy
ách
lské
I;ře

kde
na
ešeI
)rolpi!
'av-

.mu
ejt;vě

na.mo
ech
tah

nictva ministerské rady, kde mu bylo svěřeno oddělení politickosprávní a hospodářs,ké. Tam postupoval v hodnostech a 1. dubna
1938 byl jmenován odborovým přednostou . Ti, kdo se s ním ve
svém úředním působení setkávali, činili tak rádi, neboť bylo pří 
jemné projednávati i nejobtížnější otázky s klidným, svou věc
vždy ovládajícím Dr. Cahou, mužem širokého rozhledu a bohatých znalostí a zkušeností, kterých nabyl u všech administrativních instancí počínajíc hejtmanstvím a končíc úřadem předs,edy
vlády.
Cervenec roku 1939 přinesl sekčnímu šéfovi Dr. Cahovi významnou životní změnu. Když byl tehdy vybírán kandidát na
místo zemského presidenta moravského po occhodu ministra Jana
Cerného, bylo záhy patmo, že jím nebude nikdo jiný než Caha,
moravský rodák, muž nej širšího rozhledu a výborných -kvalit
osobních i úředních. A tak po jmenování zemským presidentem
moravským opouští s,v oje místo v Ifolovratském paláci v tiché
ulici Waldštýnské na Malé straně a staví se v čelo zemského
úřadu v Brně. Jeto uprostřed těžké válečné doby a odpovědnost
šéfa politické správy je tedy tím těžší. Avšak zemský president
Dr. Caha se neleká žádných 'Obtíží. Svých osobních styků a všech
svých ,schopností užívá nyní ku prospěchu své rodné země. Neúnavně navštěvuje ústřední úřady, osobně intervenuje všude tam,
kde toho je potřeba . Obyvatelstvo Moravy jest si této práce vě
domo a odměňuje Sie mu vděčností právě tak, jak tomu bylo kdysi
na okrese brněnském.
Nebylo však dopřáno zemskému presidentu Dr. Cahovi skončiti
úspěšně životní práci odchodem na odpočinek. Náhlá smrt pře
rvala v noci na 23. leden 1941 jeho život ve věku necelých 58 let .
Stolec zemského presidenta moravského osiřel v krátké době
po druhé.
Zemského presidenta Dr. Cahy želí nejen země Morava, která
v něm ztratila jednoho ze svých nejlepších synů, ale v prvé řadě
její politické úřednictvo, jemuž odešel přívětivý a spravedlivý
šéf. Stejně ho vzpomínají i v ústředních úřadech a jinde všichni,
kdo SI ním ve svém úředním působení nebo soukromně přišli do
styku.
K řadě truchlících připojuje se i Právnická jednota moravská,
která pozbyla miJého a vzácného čhma.
Bud' mu věčná paměť!
Jaroslav Po š v á ř.

