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Vážení čtenáři,

ve svých rukou držíte historicky první ucelenou publikaci o minulosti a současnosti 

sídelního celku, který nese název Týnec nad Sázavou.

Záměr vydat tuto publikaci schválilo zastupitelstvo města v roce 2003. Současně bylo 

rozhodnuto, že pro přípravu knihy nebude najata žádná profesionální agentura a že využi-

jeme především znalostí a schopností místních pamětníků a zájemců o historii. Vznikl tak 

pracovní tým, jehož základ tvořili členové vlastivědného klubu, a ke spolupráci bylo získá-

no několik profesionálních historiků.  

Kniha poutavě provází čtenáře nejen historií Týnce a okolních osad - dnes místních 

částí, ale dočtete se také mnoho zajímavého o přírodě a krajině Týnecka. Značná pozornost 

je věnována současnému životu ve městě, které se vyrovnává s nutnými důsledky spole-

čenských a hospodářských změn v 90. letech dvacátého století a jakoby se nadechuje k no-

vému životu - v hospodářské, společenské, sociální, sportovní i kulturní oblasti. O tom ko-

neckonců svědčí i vůle ke zpracování a vydání této publikace.

Je mojí milou povinností poděkovat všem, kteří se o vydání knihy o Týnci nad Sázavou 

zasloužili. Zvláště chci vyzdvihnout přínos vlastivědného klubu a jeho předsedy Mgr. Da-

niela Povolného a dále neúnavného organizátora a autora mnoha statí v této knize, člena 

vlastivědného klubu Ing. Ladislava Žížaly.

Věřím, že kniha „Týnec nad Sázavou“ najde přední místo nejen v knihovnách míst-

ních občanů a institucí, ale že se důstojně zařadí mezi obdobné počiny jiných měst a obcí 

v republikovém měřítku.

Přeji Vám mnoho krásných chvil strávených ve společnosti této publikace.

Zdeněk Březina

starosta města

srpen 2006



Věnování:

Tato kniha je věnována všem občanům Týnecka, kteří se zasloužili 

o zachování povědomí o jeho minulosti do dnešních dnů.

 SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM 

FONDEM (EAGGF)
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Úvod za redakční radu a autorský kolektiv

V létě r. 2004 Městský úřad v Týnci nad Sázavou oslovil členy našeho vlastivědného 

klubu pány Františka Šípka, Ing. Ladislava Žížalu i mne a také profesora benešovského gy-

mnázia Mgr. Pavla Mareše. Na první schůzce nás pak starosta města pan Zdeněk Březina 

seznámil se záměrem města vydat s naší pomocí knihu o historii Týnce.

To, že si dnes můžete přečíst tyto a množství následujících řádků, je důkazem, že jsme 

tuto výzvu přijali a přes řadu problémů a překážek, naneštěstí i  přes úmrtí Františka Šíp-

ka v listopadu 2004, který po desítky let s pečlivostí sobě vlastní shromažďoval dokumenty, 

vzpomínky a fotografie k historii Týnecka, jsme tento záměr uskutečnili.

Při této příležitosti je třeba poděkovat všem členům a členkám autorského kolektivu, 

kteří se uvolili a obětovali nezbytné množství svého volného času, aby s potřebnou dávkou 

erudice zpracovali ty kapitoly, ke kterým podle našeho mínění mají nejbližší vztah a tím 

i největší míru fundovanosti.

Nemůžeme ani opomenout a nevyjádřit díky všem občanům Týnce a jeho místních 

čás tí, kteří usedli ke svým psacím strojům či počítačům a sepsali krátkou i podrobnější histo-

rii svého spolku, zavzpomínali na své kamarády a blízké, zalovili ve své paměti a odněkud 

z prašné temnoty vytáhli na denní světlo zažloutlé fotografie dávno zapomenutých událostí.

Týnec nad Sázavou a jeho okolí mělo a má svou osobitou přírodní krásu, mělo a má svou 

neotřele zajímavou historii, přesto jako by žilo a žije zdánlivě poklidným rytmem – tato kni-

ha však zdaleka nemůže postihnout veškerou jeho pestrost.

Předkládaná publikace není a ani nemůže být vyčerpávajícím přehledem všech historic-

kých událostí, všech osob a osobností i všech obrazových materiálů, které se k Týnci a k jeho 

dnešním osadám vážou. Není ani jednoznačným a uhlazeným výkladem, který nepřipouští 

pochybnosti a perfektností zpracování odrazuje od dalšího zkoumání. 

Pozorný a náročný čtenář zajisté zjistí, že se některé informace na různých místech opa-

kují a to především na rozhraní jednotlivých historických pasáží nebo třeba u tématických  

kapitol. Je tomu tak proto, že události trvají v čase nezávisle na tom, jaké se jim dodatečně 

sna žíme vnutit hranice, a také těch opravdu významných nebo z pohledu autora zajíma-

vých, případně poučných „příhod“, vzhledem k našim dnešním každodenním zkušenostem, 

není tolik, aby se je každý zvlášť, a v navzájem se překrývající, doplňující i vylučující a po-

pírající se podobě, nesnažil chápavému a vnímavému čtenáři po svém vysvětlit. 

Těm, kteří budou cokoliv postrádat i těm, kteří si věci pamatují jinak, ať si prosím po-

zorně přečtou následující řádky.
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V r. 2008 by si měl Týnec nad Sázavou připomenout 690 let od první písemné zmínky 

o sobě, přestože jeho kořeny sahají do podstatně hlubší minulosti. Chtěl bych proto touto 

cestou vyzvat ty, kteří se nám až dosud neozvali, kteří nám mají a hlavně chtějí něco říci 

a ukázat, aby překonali sami sebe a aby se nám přihlásili na „městě“ a vydali svá svědectví, 

svůj pohled na naši společnou minulost.

Daniel Povolný







GEOGRAFICKÉ 
A PŘÍRODNÍ POMĚRY TÝNECKA

Luděk Šefrna
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Týnec nad Sázavou

Popis přírody okolí Týnce najdete v různé odborné literatuře, kterou zde částečně citu-

jeme, a v popularizačních publikacích, jako např. v turistických průvodcích, soupisech chrá-

něných území – Chráněná území ČR, sv. XIII Střední Čechy (Ložek, Kubíková, Špryňar 

a kol., 2005) – a ve sbornících, z nichž dobrým zdrojem podrobností o místní přírodě je Sbor-

ník vlastivědných prací z Podblanicka, vydávaný od konce 50. let každoročně Okresním mu-

zeem ve Vlašimi (dnes Muzeum Podblanicka) a Státním okresním archivem v Benešově. 

Krajina, ve které je položen Týnec s přilehlými osadami Pecerady, Krusičany 

a Podělusy je jistě malebná a snad právem můžeme použít poetického výrazu bu-

kolická. Platí to jak pro starousedlíky, tak i pro nové usídlence a návštěvníky z da-

leka. Především pro rodáky se ráz krajiny stává podvědomě jakýmsi měřítkem 

estetických hodnot, které ho pak doprovází i do odlehlých končin světa. Pahorka-

tina s mozaikou lesů, polí a luk, ostře zaříznuté údolí Sázavy s meandrujícími pří-

to ky a táhlá návrší s dalekými výhledy. K severu a západu na temné těptínské le sy 

s vr chem Gryblou a Vlkovou a na jih a východ s neopakovatelnou scenérií do mi-

nant ních vrchů Konopišťského i Čerčanského Chlumu a Neštětické hory. Takto 

uspořádané horizonty jsme schopni odlišit od krajin nedaleko od nás, např. na 

Neveklovsku či Sedlčansku, podobně uklidňujících svojí příjemností. V této kraji-

ně si může každý po svém hledat – a snad také nalézt – místo, čas a polohu k dosa-

Lesnatý vrchol Chlumu (505 m n.m) má zbytky původních bučin - pohled od Chářovic

Týnec v údolí Sázavy s masivem Vlkové (529 m n. m.) v pozadí



13

k historickým kořenům města

žení rovnováhy těla a duše. Podle mého názoru pohled na Chlum a Chvojen z této 

polohy nás posune nejblíže k tomuto stavu. 

Tento romantický úvod budiž přerušen cynickou parafrází známého přísloví, 

které by mohlo znít „všude dobře, tak proč bychom se vraceli domů“. Mnohdy se 

tak chováme, vždyť nedostatek respektu ke krásám krajiny by se dal jednoduše 

dokázat na tolika prohřešcích, kterých se vůči svému okolí dopouštíme. Nejen 

ukládáním odpadků za hranicí vlastního pozemku a nedodržováním všech těch 

pravidel, které jsou součástí zákonů o ochraně přírody a krajiny, ale i např. v kon-

cepční práci zastupitelstva i městského úřadu při tvorbě a respektování územní-

ho plánu. Stále je co zlepšovat.

Chlum a Chvojen od Týnce

Pohled na Pecerady od západu
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Týnec nad Sázavou

Veškerá proměnlivost přírody existuje nezávisle na nás, utvářela se v geologic-

ké historii a pod vlivem měnícího se klimatu. Je spjata s proměnlivostí širokého 

okolí a vlastně i celého světa. Můžeme si to ukázat na jednotlivostech, které spoje-

ny v jeden celek tvoří přírodní prostředí a krajinu. Základem jsou horniny, jež pů-

sobením klimatu zvětraly a daly vzniknout půdám i reliéfu. Byla tak vytvořena 

podmínka pro růst vegetace, která vše zakryla, chránila a vytvořila vhodné pro-

středí pro živočichy i lidi.

Krajina má velkou regenerační schopnost a její vývoj vede k jisté rovnováze. 

Zatím to platí a nemusíme se pokoušet dokázat opak. V některých částech České 

republiky a světa se situace dostala působením společnosti na přírodu do stavu 

nenávratného poškození. U nás zatím příroda regeneruje. To, co se dříve jevilo 

jako drastický zásah do její tváře, je opět pohlceno vegetací a splyne s okolím. Tak 

např. mohutný násep a terénní zářez uvažovaného silničního obchvatu Týnce na 

levém břehu Janovického potoka v místní lokalitě Soudovka, který začal být ve 

čtyřicátých letech budován německou okupační správou. Zde se po 2. světové vál-

Údolí Janovického potoka mezi Krusičany a Týncem od východu

Panoramatický pohled na Týnec ze střechy bývalé uhelné teplárny
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k historickým kořenům města

ce jezdily terénní motocyklové závody a místo bylo zcela holé. Také původní leže-

ní Rudé armády z r. 1945 v lese jižně od kostela a nebo pozdější tábor Sovětské 

okupační armády z r. 1968 v lese Smolinka u Krusičan dnes již nikdo v terénu ne-

najde. Ve své době se tato místa zdála jako velké jizvy v krajině. 

Čím je tedy naše okolní krajina zajímavá? Jistě to je mozaika poměrně malých 

lesů, polí, luk a rozptýlená zeleň, hlavně podél cest a vodních toků. Tento charak-

ter není cenný jenom esteticky, ale usnadňuje život zvěře a přijatelnou rozmanitost 

života. Vstupujeme do „postindustriální“ etapy vývoje společnosti a pomalu si zvy-

káme na ochranu přírody vyžadující naší aktivní účast a začínáme přemýšlet v re-

lacích hlavního cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Momentální zisk a rozvoj obce ve 

smyslu kvantitativních ukazatelů jako jsou počet obyvatel, příjem na hlavu, množ-

ství pracovních příležitostí apod. má mnoho negativních stránek a v budoucnu se 

nemusí projevit jako to, co nám život vytvoří příjemnější. Zatím se také daří chrá-

nit krajinu před spontánním rozšiřováním rekreační zástavby a držet hranice 

města a obcí poměrně v ostré linii vůči okolní krajině. Doufejme, že se to bude da-

řit i v budoucnu, kdy se bude s největší pravděpodobností neporušená krajina rov-

nat významné investici do budoucí atraktivity Týnecka.

Pro všechny, kteří se zajímají o tento kraj, ať se stanou následující informace ne-

jen strohou faktografií, ale i inspirací k dalšímu poznávání a snad i odhodláním  

k novým činům, kterými bychom dědictví pro naše potomky ještě více zhodnotili.

GEOLOGICKÝ ZÁKLAD 

S horninami v podloží se to má jako s podstavcem. Ten je stálejší, přežívá růz-

né sochy, vztyčované a strhávané podle momentální situace. Horniny v našem pod-

loží také pamatují v dávných geologických dobách jiný povrch, řeky, moře, živo-

čišstvo i rostlinstvo. Obrazně řečeno horké pouště, pralesy i mrazivé nehostinné 

pláně. Horniny, tento vpravdě fundament krajiny, se tvořily dlouho i z pohledu 

geologických dob, ve kterých je lidský rod pouhá nicota.
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Týnec nad Sázavou

Základním prvkem horninové stavby je „žula“, která je správně geologicky 

nazývána jako granodiorit. Je součástí velkého Středočeského granitického pluto-

nu, který se táhne jihozápadním směrem od Úval až do podhůří Šumavy k Horaž-

ďovicím a Sušici. Tento pluton je pozůstatkem bretoňské fáze hercynské orogeneze; 

obdobné horniny podobného stáří (devon) můžeme najít v Bretani. Má mnoho míst-

ních zvláštností podle mineralogického složení a naše hornina se odborně jme  nu-

je biotiticko-amfibolický granodiorit či tonalit posázavského typu. Ten, jakož i ostatní 

typy, vznikl utuhnutím hlubinného magmatu v mladších prvohorách – tedy při-

bližně před 350 mil. lety. Žula je nám důvěrně známá, protože se s ní každý rodák 

z dolního Posázaví stále setkává ať v různých lomech a lůmcích rozesetých v kraji 

v podobě neporušené (nezvětralé) horniny vhodné ke stavebním i dekoračním úče-

 lům a nebo hrubě zvětralého a narezlého grusu v různých výkopech či úvozových 

cestách. Také zaoblené žokovité balvany na povrchu v lesích a v polních remízcích  

jsou příznačné pro tuto krajinu a svědčí o třetihorním tropickém in tenzivním che-

mickém zvětrávání.

Žula vtiskla charakter naší krajině, její genius loci je vpravdě žulový. A není to 

jenom přirozený vzhled krajiny a půdy z ní vzniklé, ale i lidský rod, kte rý jí byl po-

znamenán. Mimo zemědělce a voraře bychom jako prototyp starousedlíka našeho 

kraje mohli vidět kameníka. Nejvíce tento typ hornin proslavily Požárské lomy na 

Prosečnici a lom v Mrači.

Popisovaná hornina není homogen ní, ale je hojně prostoupena žilami aplitů 

a porfyritů, které se táhnou východo-zá padním směrem v délkách až několika kilo-

metrů. Jsou patrné jako táhlé vyvýšeniny např. mezi Bukovany a Krusičany. Také 

říční sedimenty

sprašové hlíny

svahoviny

terasové štěrky a štěrkopísky

granodioryty (žuly)

gabra a gabrodioryty

žilné porfyrity a aplity

metamorfované břidlice a rohovce

vodní plochy

Geologický základ Týnecka
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k historickým kořenům města

minety, které jsou tmavé díky bohatému obsahu slídy biotitu, lze najít až v desít-

kách centimetrů mocných žílách. Jsou snadněji zvětratelné a obsahují relativně 

hodně bazických prvků jako vápníku, hořčíku a draslíku.

Do rodiny hornin jako je žula mů-

žeme zařadit i kámen, který nás nejvíce 

proslavil, i když povědomost o tom se 

již vytrácí. Jde o gabro, hrubě krystalic-

kou tmavou horninu podobného stáří 

a původu jako žula. Tmavá zelenošedá 

barva, tvrdá, masivní hornina odpoví-

dá  složení minerálů jako biotitu, augitu, 

tur malínu a amfi bolitu, minerálů bo ha-

tých na živiny. V malých masivech ost-

růvkovitého charakteru prostupuje žu-

lou a díky odolnosti ke zvětrávání tvoří 

vyvýšeniny. Nejznámější je pecerad ské 

gabro, které bylo v předválečné době 

těženo v lomu u peceradské že lezniční 

zastávky a dopravováno po kolejích na 

opracování a leštění do kamenické díl-

ny v Požárech (Prosečnice). Nebylo le-

dajaké, jako dekorační leštěný kámen 

ho najdeme v podobě náhrobních kame-

nů nejen na hřbitovech v okolí, ale do-

stalo se i dále, např. do Prahy na vyše-

hradské nábřeží, na Václavské náměstí 

na obklad bu dovy Národní banky, palác původního šekového úřadu či až do nizo-

zemského Naar denu na pomník J. A. Komenského. Díky masivní stavbě, neporu-

šené tektonic ky, by i v dnešní době našlo uplatnění.

Lomů a lůmků je v našem okolí mnoho, kámen se nejlépe lámal tam, kde hor-

nina vystupovala na povrch, to znamená v prudkých svazích toků a na vrcholcích 

vyvýšenin. Často také byly odtěženy zaoblené žokovité balvany, se kterými se 

často v naší krajině setkáváme. V těchto jen stěží patrných lomech se přestalo těžit 

většinou začátkem 20. století. Např. v Mautnerově lomu (podle Mautnerových tex-

til ních závodů vlastnících přádelnu v Brodcích, dnes Jawa) naproti Kněžině, odkud 

vedla úzkokolejka k železnici a který poskytl žulu na stavbu železničního mostu 

přes silnici na Brodce. Nebo malý Mickův lom na gabro v Peceradech, ve kterém se 

přestalo těžit v r. 1913, lom ve svahu kopce Babinka na východním okraji Krusičan, 

ve kterém se pracovalo jen příležitostně a poskytoval poměrně nekvalitní kámen, 

použitelný jako stavební. V Dunávičkách, které dříve patřily ke Krusičanům, byl 

blízko rybníka Na hrázi poměrně velký lom na gabro, které prý bylo vyváženo až 

do Egypta a Rumunska (Vachtl, 1934).

Žokovité žulové balvany jako pozůstatky tropické-
ho zvětrávání jsou rozesety v našich lesích
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Žhavé magma středočeského plutonu proniklo v mladších prvohorách do star-

ších (starohorních a staroprvohorních) sedimentů jako břidlic či vápenců a svou 

vysokou teplotou tyto horniny na kontaktu metamorfovalo – přeměnilo. Takto me-

tamorfované horniny, tvořící původní plášť žul, však většinou podlehly po zvětrá-

ní erozi a byly vodou odneseny do pradávných moří. Zůstala z nich jenom torza 

v podobě kopců, někdy nazývaných kontaktně metamorfované ostrovy, tvořené 

převážně rohovci. Jméno získaly podle své homogennosti připomínající rohovinu. 

Budují většinou dominanty v krajině jako chlumy na jih od Týnce s výškami nad 

500 m n. m., ale především skalnatý pravý nárazový břeh Sázavy s hradem Zboře-

ný Kostelec. Mimo jiné jsou stářím okolo 500 mil. let u nás nejstaršími horninami.

Z ostatních hornin stojí za zmínku různé nepůvodní oblázky zaoblené trans-

portem vodou v korytě Sázavy a jejich přítoků, především Janovického potoka. Jsou 

uloženy v nivách a nebo v terasách a jsou nejvíce čtvrtohorního stáří. Také usaze-

niny spraší, jemných hlinitých až jílovitých, větrem unášených částic, u nás najde-

me a to hlavně na východních svazích údolí Janovického potoka a západně od 

Krusičan. Možná jste si všimli labyrintu až několik metrů hlubokých strží, který-

mi jsou tyto východní svahy brázděny. Dnes jsou porostlé lesem, ale při jejich vzni-

ku, někdy ve vrcholném středověku, se na těchto svazích patrně páslo. Pomístní 

názvy jako Cihelna či Pískovec (i nedaleké Jílové) jsou dokladem, že naši předci 

o charakteru půd a zvětralin věděli a využívali je. 

Geologické stáří hornin udávané v milionech let je příliš velké vzhledem k na-

šemu životu i předkům v naší historii. Naší představivosti lépe poslouží příměr, ve 

kterém celý geologický věk naší planety, tedy 4,6 miliardy let, vtěsnáme do 24 ho-

Podzimní modříny na hřbítku mezi Krusičany a Bukovany
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din od půlnoci do příští půlnoci. Do jednoho dne, který si v našem životě umíme 

dobře představit. V tomto dni se první utuhlé horniny objevují ve čtyři hodiny rá-

no, v šest první život, sedimenty později přeměněné v rohovce na Zbořeném Kos-

telci okolo deváté večer, žuly pronikají z hlubin kolem desáté, podobně jako se 

objevují cévnaté rostliny na souši. Deset minut před půlnocí se střídají doby ledo-

vé a vznikají říční terasy, reliéf se postupně začíná podobat tomu současnému 

a vzestup lidského rodu doložený různými archeologickými vykopávkami začíná 

jen několik sekund před půlnocí.

Pro ty, kteří se nechtějí trmácet za jednotlivými horninami po okolí a zároveň 

trpí nedůvěřivostí v pravdivost předchozích řádků, mám nápad. Navštivte naše 

nejstarší historické budovy. V jejich zdivu, především u rotundy a u trosek hradu 

Zbořený Kostelec, budete mít pestrou mozaiku místních hornin jako na dlani.

RELIÉF A KRAJINA

Reliéf je povrch, který vznikl působením vnějších živlů na podložní horniny, 

tedy účinky mrazu, eroze a sedimentace vodou i větrem, chemického větrání i pů-

sobení různé živěny, v níž se člověk stal tím nejaktivnějším článkem. Abychom 

však na nic nezapomněli, tak musíme zmínit i vnitřní síly – vulkanické i tektonic-

ké, které v různých dobách zasáhly do vývoje reliéfu pomalými výzdvihy či pokle-

sy některých území podle zlomů, vrásněním a nebo lávovými výlevy. Jejich vliv 

na dnešní charakter povrchu je sice málo patrný, ale jistě bychom je odhalili např. 

v utváření říční sítě, směru toků a jejich rozvodí.

Typem patří povrch Týnecka k pahorkatině, a to ke geomorfologickému celku 

Benešovské pahorkatině. Rozpětí nadmořských výšek je přes 200 m, přičemž 

nejvyšší a nejnižší body jsou nedaleko od sebe, to znamená, že největší svahy na-

Mozaika hornin rotundy dobře reprezentuje 
geo logii Týnce

Horniny Týnecka ve zdivu rotundy - granodio-
rity, rohovce, minety, gabra
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jdeme mezi vrcholem Čížova a údolím Sázavy u Zbořeného Kostelce. Tento fakt 

zdů razňujeme proto, že velká svažitost spolu s orientací ke světovým stranám vy-

tváří důležitý předpoklad pro rozmanitost života a je z přírodního hlediska nej-

cennější. Proto také byla v těchto místech vyhlášena přírodní rezervace Čížov.

Do současnosti bylo shromážděno mnoho důkazů o tom, jak se povrch Týnec-

ka (jako součást středních Čech i celé Země) vyvíjel. Nechme se tedy vtáhnout do 

děje, který nám naznačí jeho hlavní etapy. Když se potom zastavíte na místech 

s dobrým výhledem a přivřete oči, možná při troše fantazie uvidíte tu „pradávnou“ 

krajinu. Současnou nám ukazuje model reliéfu Týnecka, na kterém je patrné zasa-

zení Týnce do krajiny včetně výškových poměrů.

Reliéf v době vzniku hlavních hornin žuly a metamorfovaných rohovců se ne-

dochoval, pouze výrazné vyvýšeniny kontaktně metamorfovaných ostrovů – 

Chlum, Neštětická hora, Čerčanský Chlum – jsou důkazem, že v naší oblasti do šlo 

ve starohorách až starších prvohorách k sedimentaci mocných mořských usaze-

nin. Mohutné variské vrásnění té doby, které vytvořilo horstvo napříč Evropou od 

Bretaně až k nám, bylo v pozdějších klidných geologických dobách rozrušeno, od-

neseno a zarovnáno. Ve třetihorách, asi před 50 mil lety, bychom u nás našli zarov-

naný povrch – parovinu či peneplén – kde líně tekoucí řeky se jen mělce zařezávaly 

do hlubokých tropických zvětralin hornin. Ostatně plošiny na rozvodích např. 

mezi Krusičany, Chleby a Dunávicemi a nebo mezi Pecerady, Svárovem a Bukova-

ny zdědily základní rysy tohoto prapovrchu. Svědčí o tom také červené zvětraliny 

a jílovité vrstvy, které se porůznu ve výkopech mohou objevit nehluboko pod povr-

Digitální model terénu
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chem. Za to, jaký reliéf dnes u nás máme, vděčíme dvěma hlavním událostem v nej-

mladším geologickém období mladších třetihor a čtvrtohor. Nejprve, jako ode zva 

alpínského vrásnění, byla tato parovina rozlámána na kry, které se různě pohnuly 

ve vertikálním směru. To změnilo směr toků a způsobilo značnou hloubkovou ero-

zi. Původní odvodňování kraje na sever, o čemž svědčí např. téměř rovnoběžné le-

vé přítoky dolní Sázavy tekoucí severojižním směrem (Janovický, Kono pišťský a Be-

nešovský potok) v poměrně širokých údolích, bylo radikálně změněno na západ 

díky mladému toku směřujícímu do Vltavy. Tento původně malý tok strhl zpětnou 

erozí na západ výše jmenované předchůdce říček i střední tok původní Sá zavy, 

směřující dosud na sever do povodí Labe. Důkazem jsou spádové poměry Sázavy, 

která se z poměrně vyrovnaného spádu okolo 1 promile náhle pod Týncem mění 

na peřejnatou řeku o sklonu 3,8 promile. Z toho mají dnes radost především vodá-

ci, dříve mlynáři a voraři. Poté přišlo asi 2 milióny let trvající období střídání dob 

ledových a meziledových (pleistocén) a na toto období máme dost památek. V do-

bách ledových, kdy zde panovalo klima srovnatelné se sibiřskou tundrou, málo 

vodné toky Sázavy a přítoků zanášely koryta úlomky hornin mrazové ho zvětrá-

vání, splavovaných z vyšších částí povodí. Horniny takto transportované v kory-

tě řeky byly opracovány do oblázků. V dobách meziledových bylo tepleji a vlhčeji 

než dnes a vodná Sázava usazeniny odnesla a prohloubila své koryto ve skalním 

podkladu. To se opakovalo několikrát a výsledkem je několik úrovní zbytků říč-

ních teras, které lemují údolí Sázavy a některých jejích přítoků. Nejstarší jsou rela-

tivně nejvýše, ale u nás je tento sled značně neúplný. Poznáme je podle plochého 

povrchu a podle množství oblázků křemene a jiných tvrdých hornin. Nejlépe byly 

vidět např. na plošince u autobusového nádraží při stavbě domu s pečovatelskou 

službou, při jižním okraji staveniště sídliště Kněžina a v úrovni ulice Sadová až ke 

Chrástu. Také severně od Krusičan je několik lokalit s hrubě písčitými a křížově 

Panorama Lutova a Čerčanského chlumu od Pecerad
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zvrstvenými sedimenty mocnými až deset metrů, které byly příležitostně těženy 

pro místní potřebu. Jedná se patrně o risskou terasu, která je 28 m nad dnešním 

tokem Janovického potoka. Téměř s určitostí se dá říci, že Sázava za období od pří-

chodu první doby ledové zahloubila své koryto o 35–40 m. Dalším pozůstatkem 

dob ledových jsou spraše, které najdeme např. v malých závějích na východních 

sva zích údolí Janovického potoka i ostatních malých toků. Jedná se o prachovitý 

sediment, který silné větry v promrzlé krajině bez vegetace navály ve vrcholící pos-

lední době ledové, nazývané wurm. V některých lokalitách, jako je např. naproti 

bývalému lomu při silnici z Krusičan do Týnce, je možné najít i typické až několik 

cm veliké vápenité konkrece – cicváry. Protože tyto sprašovité sedimenty jsou 

měkké, a tedy málo odolávají erozi stékající vody po vydatnějších srážkách, tak se 

na těchto svazích v době maximálního odlesnění vytvořily hluboké a strmé laby-

rinty strží, které najdete nejen na levobřeží údolí Janovického a Tloskovského po-

toka, ale např. na zalesněném svahu údolí Sázavy proti brodeckému jezu a v úseku 

mezi Týncem a Podělusy, kde dosahují hloubky 10–15 m. Asi nejmladším povrcho-

vým útvarem, který je sice přírodní, ale k jehož vzniku nemalou měrou přispěl 

člověk, jsou nivy podél toků. Sázava samotná má nivu poměrně nevýrazně vyvi-

nutou díky sevřenému údolí a zlomu ve spádu pod Týncem, ale Janovický potok 

a čás tečně k nám zasahující Brejlovský potok (Vazovnice) nad Brejlovským mlý-

nem mají nivu v typické podobě. Tvoří ji náplavy povodňových hlín, které pocháze-

jí z ero ze po odlesnění naší krajiny, jehož maximální míru můžeme hledat ve vr-

cholném středověku.

A co člověk? Ten se v poslední době stále důrazněji prosazuje jako vnější „exo-

genní“ síla, která má co mluvit do charakteru povrchu. Již od středověku se ohra-

ničovaly pozemky, na kterých se hospodařilo, mezemi a příkopy, upravovaly se 

toky, především výstavbou náhonů, jezů a rybníků a pozdější sítí silnic a železni-

ce. Z té doby máme také jeden pozoruhodný „přírodní výtvor“ – vodopád na Ja-

novickém potoce nad mlýnem Kolanda v Krusičanech. Potok tekoucí původně 

Vodopád u Krusičan za povodně v r.2002 se změnil 
ve velkolepou podívanou

Přírodní síly mají své kouzlo - povodeň na Janovic-
kém potoce v r. 2002
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středem údolí byl výstavbou rybníka, zachyceného již na mapě prvního vojenské-

ho mapování, náhonem sveden poněkud severněji přes skalní stupeň tvořený ží-

lou tvrdého lamprofyru. Vodopád je 3 metry vysoký a hlavně za povodní poskytu-

je zdání velkolepé peřeje. Ostatní lidské stopy jsou spíše negativní, protože člověk 

má patrně podvědomou snahu zarovnávat a narovnávat. Zarovnávat prohlubně 

a strže odpady (u nás v 50. a 60. letech hlavně slévárenskými písky z továrny Me-

taz) a narovnávat meandrující toky. Je třeba si uvědomit, že tím narůstá fádnost 

krajiny na úkor její pestrosti. Srovnejme např. napřímený tok Janovického potoka 

mezi Václavicemi a Hamry s klikatícím se tokem plným tůněk a bystřin v úseku 

me zi Krusičany a Týncem. Naštěstí z plánů na podobné „meliorační“ úpravy v tom-

 to úseku již sešlo.

KLIMA

Dlouhodobé průměrné počasí odpovídá klimatickým poměrům. Jejich cha-

rakteristika je založena na měření několika veličin, které můžeme pro naší potře-

bu omezit na teplotní a srážkovou řadu. Pravidelně se srážky a teploty měří přes 

sto let v síti klimatických stanic a jejich hodnoty se k Týnci vztahují jen přibližně. 

Vlastní měřicí stanice u nás tedy není a odvození od okolních stanic (nejbližší jsou 

Meandry Janovického potoka po jarní povodni 2006
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v Lešanech, Netvořicích a Poříčí) je vzhledem k proměnlivému reliéfu nepřesné. 

Velkou roli hrají inverzní polohy, přiklonění svahu ke světovým stranám, návětr-

nost a zalesnění či zastavění místa. Na průměrných ročních teplotách je možné 

vidět oteplování, ale padesátiletý průměr pro naše území (1901–1950) podle Atlasu 

podnebí ČSR a poslední údaje ČHMÚ podle měření v letech 1961–1990 uvádí dol-

ní Posázaví v intervalu 8,1–9,0 °C.

Sledování počasí, o němž se v dlouhodobém úseku hovoří jako o klimatu, by-

lo, je a bude patrně nejčastějším námětem na hovor, postěžování si a lamentová-

ní. Kam ten svět spěje, když není tak „normálně“, jako jsme to zažívali v mládí – 

sně hu  po pás, led do jara a prázdniny bez mráčku. Háček je v tom, že proměnlivost 

počasí vnímáme nejen v průběhu roku tak, jak stoupá či klesá množství přijímané 

slu neční energie po zimním či letním slunovratu, ale i v průběhu celého našeho ži-

vota, případně života našich předků, kteří nám to vyprávěli. Proto si v paměti dělá-

me jakousi stupnici a dnešní počasí hodnotíme jako odchylku od těchto běžných 

a námi očekávaných hodnot.

Od poslední doby ledové před více jak deseti až dvanácti tisíci lety došlo k vý-

znamným klimatickým změnám, které jsou alespoň v historické době zachyceny 

v různých kronikách, legendách a letopisech. Tak se můžeme dozvědět, že kon-

cem 15. století a začátkem 16. století bylo u nás výrazně tepleji a naopak na přelo-

mu 18. a 19. století byly tak třeskuté mrazy, že se tomuto období říká malá doba 

ledová. Některých pravidelných odchylek si lidé – především zemědělci, kteří byli 

na vývoj počasí odkázáni – všimli a již dávno jsou součástí pranostik. Je jich mno-

ho, ale ty, na které se můžeme spolehnout, jsou tři. Medardova kápě (tzv. evropský 

monzun) jako červnové ochlazení s příchodem vlhka, babí léto jako ustálené teplé 

bezoblačné období konce září a vánoční obleva jako vpád teplejšího vzduchu z At-

lantiku. Ostatní, včetně jarních zmrzlých mužů jsou již pravděpodobnostně méně 

výrazné.

Závěry o změnách počasí či pravidelnosti odchylek se dají dělat pouze na zá-

kladě porovnání dat naměřených v dlouhé řadě let. Základem všech klimatických 

měření jsou teploty a srážky. Protože každá krajina má své zvláštnosti, průměrné 

srážky a teploty se místně liší, záleží hlavně na nadmořské výšce. Na několika kilo-

metrech můžeme pozorovat značné rozdíly především v množství spadlé vody 

během léta a v bouřkách. Často můžeme slyšet povzdech, v souladu s naší stěžova-

cí povahou – „tady jsme ve srážkovém stínu (že by Medník?), je tu sucho, musíme 

stále zalévat“. Případně ti, co nemají samozásobitelský pud v zahradničení a co by 

raději leželi celé léto u vody, mají podezření, že se proti nim spikla příroda formou 

nadměrné zamračenosti a deštivosti.

O srážkách v posledních šesti letech nemusíme spekulovat, protože vám nabí-

zím řadu vlastních měření. Standardní srážkoměr v trochu nestandardní poloze je 

v nadmořské výšce asi 276 m n. m. Naměřené množství vody by se jistě od profe-

sionální stanice příliš nelišilo. Porovnejte si vaše zkušenosti s dešti posledních let 

a všimněte si některých odchylek a „rekordů“. Na grafu jsou měsíční úhrny dešťo-
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vých srážek v milimetrech, to znamená v litrech na metr čtvereční. Ve skromném 

komentáři bych upozornil na následující zajímavosti, i když si musíme uvědomit, 

že pětiletá řada měření je na dělání závěrů příliš krátká. Možná za několik let se na 

tato data budeme dívat zcela jinak.

 •  Množství spadlé vody od r. 2000 výrazně kolísá, od průměrného množství 

580 mm (vzhledem k dlouhodobému průměru v dolním Posázaví v inter-

valu 550–650 mm/rok) v roce 2000 přes mírně nadprůměrných 660 mm 

v r. 2001 k výrazně nadprůměrným 828,8 mm r. 2002 a potom další extrém 

– suchý rok 2003 se 410 mm, jako by příroda chtěla odčinit vlhko předcho-

zího roku. Následují roky s mírným nárůstem srážek.

 •  Extrémně suchými měsíci jsou dubny, což je poměrně překvapivé vzhle-

dem k pověsti aprílového počasí a různým pranostikám. Z hlediska ja-

kýchkoliv zemědělských či lesnických aktivit to je jasná nevýhoda a vybo-

čení z dlouhodobého průměru.

 •  Denním rekordem spadlé vody je 74,5 mm z 12. srpna vlhkého roku 2002, 

nejdelším obdobím beze srážek je říjen 2005 s jednadvaceti dny bez jediné 

kapky, naopak březen 2000 má souvisle 8 dní s deštěm.

 •  Měsíčním rekordmanem je srpen 2002 se 192,7 mm, následuje červen 2003 

se 140 mm a červenec 2005 se 125 mm.

 •  Nejsuššími měsíci jsou říjen 2005 s 5,8 mm a dubny 2000 a 2002 s úhrnem 

7,2 a 7,8 mm.

 •  Nejdelším obdobím se sněhovou pokrývkou byla zima 2005/2006, kdy 

sníh v sou vislé pokrývce o mocnosti až 20 cm ležel asi 86 dní, v nesouvis-

lé až 100 dní. Takto kumulovaný sníh vyvolal při náhlém tání spojeném 

s dešťovými sráž kami největší povodeň na Sázavě v posledních letech 

s průtokem asi 550 m3/s.

Naměřená množství, především vzhledem k povodním 2002 a 2006, svádí 

k některým přirovnáním (1 mm srážek představuje 1 l vody na metru čtverečním). 
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Význam srážek pro vegetaci je přirozeně jiný v zimě a v létě. Mimo vegetační dobu 

většina srážkové vody spadne jako sníh (1 cm sněhu je přibližně 1 mm vody) a ne-

bo odteče, protože půda je vodou nasycená a nebo zmrzlá. Výpar a dýchání rost-

linstva (evapotranspirace) jsou v zimě minimální, naproti tomu v létě jimi ubývá 

až třetina vody ze srážek a navrací se v podobě páry do atmosféry. Srpnová denní 

rekordní srážka v r. 2002 – 74,5 mm, kdy půda již byla po předchozích deštích na-

sycena, musela z povrchu převážně odtéci. Připustíme-li, že se v půdě udrželo je-

nom 4,5 mm a pršelo s podobnou intenzitou na celém povodí, pak z povodí Jano-

vického potoka s plochou 159 km2 odteklo asi 11,13 miliónu m3 vody. Odtékalo-li 

toto množství tři dny, tak musel být průtok u ústí do Sázavy 40 m3/s, což je asi 

o 80 %, více než je průměr Sázavy. Protože však v té době bylo centrum srážek na 

jihu republiky, spadlo v pramenné oblasti Janovického potoka podstatně více 

vody a průtok u ústí se pohyboval okolo 55 m3/s, což je vzhledem k uváděnému 

stoletému průtoku 65 m3/s asi osmdesátiletá voda. 

Nebo následující. V extrémně vlhkém roce 2002 odteklo v Janovickém potoce 

do Sázavy (třetinu odečteme na výpar a třetinu vody vsáklou do půdy a doplňují-

cí podzemní vody, ale postupně také uvolňovanou do povrchového odtoku) při-

bližně 550 mm, to znamená asi průměrný odtok 2,8 m3/s. Pro srovnání v následu-

jícím extrémě suchém roce 2003 odteklo přibližně 273 mm, což představuje průměr 

jen asi 1,4 m3/s.

Také si můžeme promítnout do našich poměrů světové extrémy. To bychom se 

pak litovali. V Atacamě v severním Chile již nepršelo přes sto let a o „kousek dál“ 

na Hawai v Tichomoří spadne ročně přes 11 500 mm.

Lávka přes Janovický potok při povodních 2002 Pozůstatky povodňových hlín po povodni na Jano-
vickém potoce v roce 2006
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HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA TOKŮ 
TÝNCE A OKOLÍ

Voda k Týnci neoddělitelně patří, město má přece přídomek nad Sázavou. Vznik-

lo v místě snadnější možnosti přebrodění a v místě, kde je možné sledovat a kont-

rolovat velkou část toku z opevněného hradu. Vznik a vývoj řeky Sázavy je popi-

sován jinde, a proto se soustředíme na její parametry, které nás jako Posázavany 

budou asi zajímat nejvíce, a to kvalitu vody a protékající množství především za 

povodní. I když z tohoto pohledu nezažíváme žádné dramatické události, je zají-

mavé se se situací seznámit. Dříve to bylo důležité pro mlynáře, voraře a majitele 

malých vodních elektráren, dnes především pro turistiku, která u nás je vázána 

na řeku a to, jestli je řeka splavná a čistá pro koupání, rozhoduje o spokojenosti 

návštěvníků i nás.

Základní hydrologické charakteristiky jsou následující.

 •  povodí Sázavy má plochu 4349 km2, výrazně převažují levostranné přítoky 

 • délka toku 219,4 km, Týnec leží na 19,2 km Sázavy 

 • průměrný průtok při ústí 25,2 m3/s, v Týnci cca 23 m3 

 • specifický odtok z povodí je průměrně 5,8 l/s/km2

Janovický potok je na dolní Sázavě největší levostranný přítok. Jeho povodí je 

větší než Konopišťského a Benešovského potoka, měří 159,2 km2 při délce údolí 

26 km.

Povodně nejsou na Sázavě takovou přírodní katastrofou jako u řek se širokou 

nivou. Hluboko zaříznuté údolí a směr toku od východu na západ (srážky přichá-

zejí většinou opačně) nepodporují široký rozliv a vysokou povodňovou vlnu. Pro-

to škody nebývají tak rozsáhlé. Nejčastější jsou povodně zimní či z časného jara 

při oblevách, kdy taje sníh a půda je promrzlá a nebo nasycená vodou, a letní z pří-

valových bouřkových srážek. Také poslední letní povodeň v r. 2002 přešla bez vel-

kých škod. Horší situace patrně byla na Janovickém potoce, např. v Krusičanech. 

O této povodni máme čerstvé údaje o příčinách a následcích, a tak tedy v kostce 

shrňme to podstatné. Třeba se to v budoucnu hodí.
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Mohutné srážky putovaly ze Středomoří do Čech, kde se teplý vlhký vzduch ochladil 

a půdy již dříve nasycené vodou z předchozích menších srážek nebyly schopné pojmout vel-

ké množství vody. Dvě mimořádně vydatné vlny srážek ve dnech 6. 8.–7. 8. 2002 a 11. 8.–

13. 8. 2002, které zasáhly postupně téměř celé území povodí Vltavy, způsobily extrémní 

průtoky na bezmála všech tocích ve správě Povodí Vltavy. U nás v tomto období spadlo 

„pouze“ 190 mm vody, větší srážky byly v pramenných oblastech Sázavy a Janovického 

potoka. Sázava kulminovala v Nespekách až 15. srpna v dopoledních hodinách na úrovni 

desetiletého průtoku se 400 m3, a nedošlo tím tak ke střetu s kulminačním přítokem ve 

Vltavě. Stoletá voda v Sázavě v Týnci má vypočtený průtok 770 m3. Podle průběhu povod-

ně na Janovickém potoce se dá předpokládat, že voda byla padesátiletá až stoletá, dosáhla 

výšky v obci nezaznamenané nejméně od 30. let 20. století, přičemž několik domů bylo 

přímo ohroženo. Podle odhadovaného propočtu protékalo korytem 30–35 m3 (v Krusiča-

nech se jedná jenom o Tloskovský potok)

 

Jarní povodeň 2006 byla doposud 

největší za několik desítek let. Z pra-

menné oblasti Českomoravské vysoči-

ny rychle odtál sníh a spolu s deštěm 

vyvolal několik dní trvající povodňo-

vou vlnu, která vyvrcholila 29. března. 

Voda vystoupila z koryta a zalila celé 

Náklí, průtok byl přibližně 550 m3 za se-

kundu, což je odhadem třicetiletá voda 

(stoletá cca 800 m3). Nanesla mohutné 

vrstvy jemného písku na louku v Náklí 

v objemu asi 50 m3 a na povrchu zůsta-

lo velké množství hrubých plavenin, 

mezi nimiž upoutaly pozornost ve vel-

kém počtu ulity mlžů velevrubů a škeb-

lí říčních.

Tyto poslední povodně si dobře pa-

matujeme a podle nich srovnáváme ty ostat ní. Generační paměť, to co nám předá-

vají naši rodiče a prarodiče, se rychle ztrácí. Stává se potom, že všechny pohromy 

včetně povodní svádíme na dnešní dobu, která se přece „tak zhoršuje“. Vše zde 

však již bylo, jenom jsme to zapomněli.

Sázava se rozvodňuje často na konci zimy při tání sněhu, kdy se často tvoří 

ledové bariéry a nebo v létě, kdy od června do srpna spadne nejvíce srážek, často 

v bouřkových přívalech. Záznamů z kronik a nebo písemných zpráv u nás mnoho 

nemáme, ale přesto se dají povodně od konce středověku částečně rekonstruovat. 

Bezpochyby největší povodní na Sázavě v historii s psanými zprávami byla ta 

z konce července 1714, která vznikla po vydatných bouřkových srážkách v horní 

části povodí a k jejíž razanci přispělo protržení padesáti rybníků. Ze zápisů kroni-

Mohutné nánosy písku s ulitami říčních mlžů v Ná-
k lí po povodni 2006



29

k historickým kořenům města

ky města Ledče nad Sázavou se např. dozvídáme, že utonulo 28 občanů a byl stržen  

16 let starý dřevěný most. Dřevěná socha, jež stála uprostřed, byla posléze naleze-

na až v Týnci n. S.

Kvalita vody nás jistě trápí neméně než povodně, ale nemůžeme ji srovnávat 

s příliš dávnou minulostí. Prostě se neměřila. Je jasné, že kvalita vody protékající 

v Týnci je především ovlivněna průmyslovými a sídelními centry na horním 

a středním toku. Teprve od roku 1963 se sleduje pravidelně a to na 13 profilech. Ja-

kost je ovlivňována množstvím lidí žijících v povodí, počtem a orientací výroby 

Náklí pod vodou 2006

Povodeň na Sázavě pod brodeckým jezem
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a sta vem čištění odpadních vod. Mírně se zlepšující kvalita je nadějná, znečištění 

ubývá od r. 1989, kdy postupně reagujeme na směrnice EU výstavbou kanalizační 

sítě větších sídel a napojováním na čističky. Většina toku patří do III. třídy (v pěti-

stupňové škále) a díky samočisticí schopnosti toku se kvalita vody směrem k ústí 

zlepšuje. Největších hodnot znečištění vykazuje v množství dusíku a fosforu, tedy 

látek, způsobujících eutrofizaci. Asi také kvůli tomu spočívá jeden z nejhorších 

parametrů (V. třída) v množství chlorofylu díky bujnému růstu řas a sinic.

PRAMENY NAŠICH TOKŮ

Počátky různých věcí nás zajímají, protože jejich znalost nás zařazuje na určité 

místo a dává nám vědomí sounáležitosti a kontinuity. I zdánlivě banální záleži-

tosti mohou být z tohoto pohledu zajímavé. Vezměme si například počátky toků, 

které jsou osou Týnecka – Sázavy a Janovického potoka. Málokdo asi pátral po kon-

krétním místě, kde se rodí, a ještě méně je asi těch, kdo se do těch míst vypravili. 

Dolní tok Sázavy a konec Janovického potoka jsou daleko od svých pramenů a na-

víc ústí do nich i drobnější potůčky, které vyvěrají nedaleko – Kamenický potok, 

po tok Vazovnice (Brejlovský), Peceradský potok, Bukovanský a několik dalších be-

zejmenných.

Sázava pramení ve Žďárských vrších blízko historického pomezí Čech a Mo-

ravy a to již na moravské straně. Přesné určení pramene není tak jednoduché, jak 

se na první pohled zdá, i když použijeme různé podrobné topografické mapy. Je 

to díky plochému rozvodí Českomoravské vrchoviny a umělému „jezeru“, rybní-

ku Velké Dářko, postavenému r. 1460 pro pohon hamrů. Jeho vybudováním došlo 

k částečné změně hydrografických poměrů a vzniku – či rozšíření – rašeliniště na 

jeho bažinatých březích. Největší přítok tohoto rybníka – Stružný potok – prame-

nící v nadmořské výšce 755 m n. m. v sedle mezi Kamenným vrchem (802 m n. m.) 

a Šindelným vrchem (806 m n. m.) se ve zmíněných rašeliništích větví a část vody 

spěje do Městského potoka v povodí Doubravky, pokračujíc na sever přímo do La-

be. Tento jev je někdy označován jako rašeliništní bifurkace. Tak vida, voda prýští-

cí ve zmíněném prameni nemusí skončit v Sázavě, ale v Doubravě. Navíc má Struž-

ný potok jednoho konkurenta a to Stržský potok. Ten má některé hydrografické 

parametry – jako plochu povodí a průtok vody – nadějnější k uznání za pramen 

celé Sázavy, ale je přece jenom kratší a pramení v nižší nadmořské výšce, kolem 

730 m n. m. Ostatně mapy z předminulého staletí uvádějí jako rovnocenné oba 

toky a počátek Sázavy kladou na jejich soutok. Osobně se kloním k prameni Struž-

ného potoka, odkud je k soutoku s Vltavou 225 km.

Janovický potok pramení nad Vrchotovými Janovicemi, které mu také daly ná-

zev. Několik kilometrů jižněji je ve svahu u Košovic vlhká, dnes nesečená tuže bní-

ková louka se starou vrbou, u které Janovický potok začíná ve výšce 495 m n. m. 



31

k historickým kořenům města

Stačí vyjít kousek výše na rozvodí s Mastníkem a máte před sebou pěkný výhled 

na Voticko, okraj České Sibiře i masivní Džbány, nejvyšší bod okolí s výškou nad 

600 m n. m. Při pohledu po toku na sever nás upoutá silueta opačné strany nám do-

b ře známých vrchů konopišťského Chlumu, Neštětické hory a kostelíka Chvojen.

PŮDY A JEJICH ÚRODNOST

Půdy jsou základní podmínkou pro vegetaci, tedy také pro zemědělskou úro-

du a lesnické pěstování lesa. O kvalitě půd rozhoduje hlavně klima, matečné hor-

niny a reliéf krajiny. Na Týnecku jsou půdy střední kvality. Převažují kambizemě, 

v údolích malých toků podmáčené gleje a u větších toků fluvizemě. Jen výjimečně 

u nás nacházíme sprašové substráty s hnědozeměmi. Častá je velká stěrkovitost 

a mělkost půd, nejvíce u svažitých lesních pozemků (viz mapa Půdy Týnecka).

V 18. století bylo započato s prací na vymezení nejmenších administrativních 

ploch rakouského mocnářství – katastrů a zmapování jejich vnitřního obsahu po-

dle způsobu využití půdy, které je používáno do současnosti (např. zemědělská 

půda, les, vodní plochy, zastavěné pozemky, ostatní plochy) a podle vlastnického 

práva. Toto dílo, v Evropě v takovém rozsahu dosud neuskutečněné, bylo dokon-

čeno ve čtyřicátých letech 19. století a staré dobré Rakousko k tomuto náročnému 

mapování vedla jistě snaha o evidenční pořádek, který byl zárukou důsledného 

Prameniště Janovického potoka u Košovic jižně od Vrchotových Janovic
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výběru daní a tím plnění státní pokladny. Katastry, jichž je v Česku přes 13 tisíc, 

konzervují hospodářské a majetkoprávní zázemí tehdejších sídel, to znamená je-

jich velikost, způsob obživy jejich obyvatel, úrodnost okolních polností a v nepo-

sled ní řadě i průběh kolonizace krajiny z historického pohledu. Až na výjimky, 

způ sobené zánikem některých sídel a pohlcení jejich území sousedními obcemi, 

přetrvaly katastry v původní podobě dodneška. Těžko však můžeme jejich velikost 

a tvar porovnat s funkcí a významem dnešních obcí. Díky splynutí a dodateč né-

mu rozdělení zaniklých katastrů, včetně některých úprav hranic v poválečné do bě, 

je často katastr nositele názvu obce malý a bizarního tvaru. To je i případ týnecké-

ho katastrálního území, které splynulo s katastrálním územím Chrástu nad Sáza-

vou, jehož kontury jsou ještě patrné např. na základních mapách poválečné doby. 

Původní rozloha týneckého katastru v členitém sázavském údolí byla přibližně 

370 ha. Po srovnání s okolními zemědělskými vesnicemi na plošším reliéfu se zá-

zemím rozsáhlých polností se jeví katastrální území Týnce nad Sázavou jako malé, 

hlavně vzhledem k současnému osídlení a hospodářskému a administrativnímu 

významu.

Současné rozlohy, výměra a průměrná cena zemědělského 

půdního fondu na Týnecku

název KÚ výměra ZPF výměra KÚ průměrná cena ZPF (2000)

Týnec nad Sázavou
dnešní podoba

150,8 ha 595 ha 3,78 Kč/m2

Týnec nad Sázavou
původní podoba

370 ha

Krusičany 458,1 ha 651 ha 5,18 Kč/m2

Chářovice 294,2 ha 416 ha 4,54 Kč/m2

Pecerady 520,9 ha 694 ha 4,44 Kč/m2

Bukovany 498,1 ha 741 ha 4,49 Kč/m2

Ocenění zemědělských půd bylo součástí původní evidence pozemků a vyja-

dřovalo přirozenou schopnost půd poskytovat úrodu kulturních plodin, resp. dávat 

zisk ze zemědělské výroby. Původní bonitní třídy, kterých bylo pro ornou pů du 8, 

louky 5 a pastviny 3, byly celkem logicky nahrazeny nově zpracovaným bo nitač-

ním systémem, který vznikal v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století.

Průměrná cena ZPF Týnce vypovídá o poloze, reliéfu, horninách i půdách. 

Niva Sázavy a Janovického potoka, říční štěrkové terasy a svažité polohy údolních 

svahů nejsou rozhodně zemědělsky atraktivní, nehledě k tomu, že velké úbytky 

ZPF v poválečné době nepostihly tu nejhorší kategorii půd, ale půdy na plochých 
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pozemcích v zázemí intravilánu. Ostatní katastry v rámci obce Týnec mají prů-

měrné ceny vyšší, jejich výměry ZPF jsou stabilizovanější a mají podstatně vyrov-

nanější půdní poměry, jak ukazuje předešlá tabulka. 

Vývoj využití půdy dostává na Týnecku zásadní impulz pro změny za prů-

myslového rozkvětu od konce 19. století a v první polovině 20. století V Týnci se 

začíná stavět na zemědělské půdě, ale zárověň díky výkonnému zemědělství pře-

stává být využívána nekvalitní půda, která je postupně zalesňována. V okolních 

vesnicích přežívá původní způsob využívání půdy prakticky do současnosti. Do-

kládá to následující tabulka a srovnávací mapky Stav využití půdy, kde jsou po-

rovnána území Týnce a Krusičan v období 1840 a v současnosti. 

Porovnání využití půdy v r. 1840 a v r. 2003

 Týnec nad Sázavou
1840 2003

ha % ha %

orná půda 272,4 45,8 89,2 15,0

sady a zahrady 4,8 0,8 69,0 11,6

louky a pastviny 99,3 16,7 52,9 8,9

lesy 148,7 25,0 177,3 29,8

vodní plochy 50,0 8,4 48,8 8,2

stavební plochy 4,2 0,7 39,9 6,7

ostatní plochy 15,5 2,6 117,8 19,8

Krusičany 
1840 2003

ha % ha %

orná půda 427,4 65,7 384,5 59,1

sady a zahrady 2,6 0,4 5,2 0,8

louky a pastviny 162,0 24,9 258,9 39,8

lesy 33,8 5,2 99,5 15,3

vodní plochy 8,5 1,3 36,4 5,6

stavební plochy 2,6 0,4 5,9 0,9

ostatní plochy 13,7 2,1 54,7 8,4

Z uvedených podkladů je patrný přerod Týnce ze zemědělského sídla na prů-

myslové centrum, okolní zemědělské vesnice si ponechaly svou tradiční podobu 

i funkci.
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ROSTLINSTVO A ŽIVOČIŠSTVO

Člověk je obklopen rostlinami i různými zvířaty od narození a právě ty mu 

připadají přirozené a původní. To, co měli okolo sebe ze živé přírody naši předci se 

ví z písemných záznamů, prapředci podle různých archeologických pozůstatků 

a co zde bylo před příchodem člověka do zdejších končin, usuzujeme podle růz-

ných souvislostí. Co zde bude po nás, jen tušíme, záleží na tom, jestli jsme optimis-

té či pesimisté. Mírná skepse neuškodí, bude-li po nás „potopa“ jako ve známém 

rčení, snažme se ji zmírnit či oddálit.

Jsme v době meziledové, mírné klima svědčí ve střední Evropě opadavému 

listnatému lesu, promíšenému podle místních podmínek a nadmořské výšky jeh-

ličnany jako borovicemi a jedlemi. Těžko se rekonstruuje původní vegetace, když 

člověk již coby lovec a sběrač potravy zasahoval do vegetace vypalováním a pro-

světlováním původního lesa. Les jistě neměl ve velké lásce, byl zdrojem nebezpečí 

a tedy strachu, ať reálného a nebo iracionálního. V každém případě se snažil žít na 

lesních světlinách a s příchodem lidu zemědělského v neolitu před 4–5 tis. lety se 

situace stále více vyvíjela v neprospěch lesa. Týnecko sice neleží ve starosídelní 

oblasti Čech, kde byly nejúrodnější sprašové půdy a nejteplejší klima, ale podle 

lidských artefaktů zasáhli do našeho kraje první zemědělci velmi brzy, patrně v do-

bě bronzové. Toulavé polaření a pastva domestikovaného dobytka s různými pře-

rušeními díky válkám, nemocem a stěhování kmenů změnila druhovou skladbu 

dřevin v lesích. Rozhodně vzrostlo zastoupení těch druhů, které se dobře šířily 

pařezitou výmladností, jako habry, duby, jasany či jilmy. Botanici předpokládají, 

že u nás původně převládaly dubové lesy s černýšem v bylinném patře, v údolích 

luhy z olšin a vrbin s vtroušenými duby a jilmy na vyvýšených místech. Nejzají-

mavější druhová skladba patrně byla tam, kde je velké relativní převýšení, např. 

v okruhu lokality Čížov. Vrcholová partie nad 400 m n. m. již měla výrazné zastou-

Hrad Zbořený Kostelec pod Čížovem jakoby tonul v moři lesů
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pení buků s vtroušenou jedlí. U nás se jednalo o bohaté květnaté lipové bučiny 

s doprovodnou lípou malolistou s pestrým bylinným podrostem. Na skalních vý-

chozech s mělkou a chudou vysychavou půdou rostly řídké dubové lesy patrně 

s borovicí lesní a habrem, s keři hlohů a krušiny olšové, na světlinách s bylinným 

podrostem jestřábníků, kručinek, rozrazilu lékařského a dalších. Prudké suťové 

svahy spadající do sevřeného a hlubokého údolí Kamenického potoka pokrývaly 

a částečně ještě pokrývají soubory dřevin s javorem klenem, lípou srdčitou a vel-

kolistou, jilmem horským a jasanem ztepilým. Dá se také předpokládat, že v těch-

to údolních polohách s inverzí klimatu – vzhledem k okolí chladným a vlhkým – 

rostl smrk ztepilý, někdy nazývaný jako posázavská forma. Stačí se podívat, jaké 

statné jedince vidíme poblíže silnice na Kamenici, kde bují různé vlhkomilné rost-

liny, z nichž je nejúchvatnější vzácná kapradina pérovník pštrosí, jedna z našich 

největších kapradin. Podobné statné jedince můžeme ojediněle vidět i v malých 

údolích přítoků Janovického potoka pod Týncem. Břehy Sázavy s rychle rostoucí-

mi porosty vrbin a olšin se střemchou, bezem černým a hroznatým a liánou chme-

lem otáčivým byly jistě špatně prostupné.

Člověk postupně zavlékal rostliny nepůvodní, ať neúmyslně jako plevel s kul-

turními pěstovanými rostlinami, mezi něž můžeme zařadit koukol, čekanku, mák 

polní, a nebo úmyslně pro užitek. Některé z nich výrazně změnily tvář naší vege-

ta ce. Tak např. trnovník akát ze Severní Ameriky, vysazovaný od 19. století jako 

me donosná rostlina a okupující dnes 

díky výmladkovému šíření svažité ne-

úrodné  půdy původních chudých past-

vin a skal ních ostrožen. Ve druhé polo-

vině 20. sto letí se začaly invazně šířit 

některé  rumištní a nebo okrasné pěsto-

vané rostliny, které dnes na některých 

lokalitách dominují. Postupně si na ně 

zvyká me, podobně jako na jiné věci 

v rámci globalizace. Nedá se jim upřít 

úspěšnost v osídlování nového pros to -

ru a díky konkurenceschopnosti i „skvě-

lá budoucnost“ co do počtu jedinců 

a obsazené ploše. Zde je několik příkla-

dů:

Netýkavka malokvětá – původem ze 

Sibiře, dnes dominantní podrost větši-

ny našich lesů, 30–40 cm vysoká, žluto-

květá.

Netýkavka žláznatá – původem z vý-

chodní Asie, pěstovaná na zahrádkách 

jako okrasná rostlina, dnes běžná v ni-
Mohutný smrk v údolí levostranného přítoku Ja-
novického potoka
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vě Janovického a Kamenického potoka, do výšky člověka dorůstající křehká jed-

noletá bylina s nachovými květy.

Pámelník bílý – americký opadavý keř dorůstající 1,5 m, který bývá přes zimu 

obsypán bílými měchýřkovitými plody, vysazovaný u nás myslivci jako kryt pro 

zvěř. Desítky let se drží a mírně rozšiřuje v j. v. části katastru Krusičan.

Popis lokalit invazních rostlin je nevděčný, protože tyto rostliny, tak jak to vy-

plývá z jejich životní strategie a vývojové úspěšnosti, mění stanoviště a hustotu 

Předjarní procházka neztrácí své kouzlo ani v lese z dubu červeného
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populací. Tam kde nebyly, se mohou objevit zanedlouho a naopak. V každém pří-

padě si na ně musíme zvyknout jako na jiné cizí elementy v naší společnosti.

Trochu jiné to je v našich hospodářských lesích, kde jsou introdukovány různé 

dřeviny záměrně. Buď dobře rostou a dávají vyšší zisk a nebo lépe odolávají růz-

ným nemocem a škůdcům. Z těch starších to jsou všude v lesích a hlavně na jejich 

okrajích pro odolnost k vývratům vysazované modříny opadavé (nejblíže původně 

rostly v Jeseníku a Alpách, od r. 1683 v Čechách pěstované modříny jsou kříženci 

těchto ekotypů), borovice černá (původní v jižním Rakousku, spontánně se nerozši-

řuje) z 60–70 let starých výsadeb hlavně v lese nad kostelem a v poslední době dou-

glaska tisolistá a dub červený) ze Severní Ameriky. O jejich přizpůsobení našim po-

měrům vypovídají četné podrosty ze semenáčů, v případě douglasky pod více jak 

stoletými porosty při staré cestě z Týnce na Požáry za původní hájovnou. Dub 

červený má v našich lesích také dobrou klíčivost a navíc lépe odolává díky robust-

nímu vodivému pletivu houbové chorobě grafioze, která decimuje na še původní 

druhy, dříve jilmy a dnes duby zimní i letní.

OCHRANA PŘÍRODY NA TÝNECKU

Probrali jsme některé zajímavosti přírodního prostředí. Výrazem uznání hod-

not druhové rozmanitosti a zastoupení v Česku vzácných druhů a hodnotných 

stanovišť ekosystémů i z celoevropského hlediska jsou dvě území, která k nám za-

sahují. Jedná se o přírodní rezervaci Čížov. Ta o rozloze 57 ha zabírá lesní kom-

Ostrožna Zbořeného Kostelce se zbytky hradu
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plex jižně a západně od vrcholu Čížova s kótou 433 m n. m. Přestože dominují již 

výše zmiňované lipové bučiny, mnohde přeměněné na kulturní smrčiny, tak velmi 

cenné je otevřené bezlesí v okolí hradu. Tam roste mnoho druhů teplomilné – xe-

rotermní – vegetace a žije velké množství teplomilných druhů hmyzu, plazů i ptá-

ků. Za důvod tak velké druhové rozmanitosti můžeme považovat také existenci 

hradních zdí, které obohatily stanoviště živinami jako vápníkem a hořčíkem z mal-

tového pojiva. Tato lokalita je ukázkou takzvaného „hradního fenoménu“, který 

v tomto případě vytváří ostrůvek lesostepní živěny, ve kterém nacházejí útočiště 

druhy v Posázaví ojedinělé a nebo relikty, které zde přežívají v takzvaném refugiu 

z minulých dob. Tento fenomén podpořil výrazně především pestrost suchozem-

ských ulitnatých měkkýšů.

Další významnou lokalitou hodnou ochrany, zahrnující větší úsek řečiště 

a břehů Sázavy, která byla vytyčena na základě celoevropského programu mapo-

vání Natura 2000, je biotop hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus) a velevruba 

tupého (Unio crassus). Jsou to dva živočichové, kterých si málokdo všimne, protože 

žijí skrytě ve vodě Sázavy. Hořavka, poměrně krátkověká rybka dorůstající 10 cm, 

žije v hejnech v málo proudící až stojaté vodě, u nás hlavně nad jezy. Její rozmno-

žování je závislé na přítomnosti vodních mlžů, do jejichž žaber klade vajíčka. Její 

existence je tedy ohrožena nejen zánikem přirozených biotopů, ale i ubýváním ml-

žů. Z nich velevrub tupý je relativně dlouhověký (až 50 let) a velký plž, který ke 

svému rozmnožování také potřebuje rybí hostitele jako tlouště, perlíny či střevle 

a vranky.

Z ostatních živočichů, kteří nás „proslavili“ v odborné i populárně naučné lite-

ratuře tím, že u nás našli vhodné prostředí ke své existenci, musíme jmenovat ne-

topýra velkého (Myotis myotis). Ten ve zhruba dvěstěhlavé (samozřejmě dolů visí-

cí) letní kolonii  obývá hradní věž, o čemž se přesvědčilo jistě mnoho návštěvníků 

naší památky, poskytující skvělý panoramatický rozhled po Týnci a okolí. Pro za-

chování kolonie musíme dodržovat vhodný režim, byť omezující např. návštěvnost. 

Lokali ta je významná z celostátního pohledu, protože přirozených „letovisek“ i zi-

movišť netopýrů – jeskyní, otevřených sklepů a starých otevřených půd – ubývá.

S ostatní běžnou zvířenou je to podobně jako s vegetací. Mnoho původních 

dru hů žije spíše skrytě v lesích – srnky, lišky, jezevci, kuny, zajíci, divoká prasata, 

ježci a řada zástupců ptactva, ryb a obojživelníků. Jejich vyjmenování by zabralo 

mnoho místa. Mnoho jich, díky člověku, dávno zmizelo a nemusíme jmenovat ty 

nej populárnější, které patřily k původním pralesům, jako pratur, medvěd, vlk, rys 

a tetřev, ale i nedávno hojné křepelky, koroptve, dudky, jíkavce a další. Přidalo se 

nemálo druhů, které zde již dávno zavedli naši předci, jako např. již ve středověku 

bažanty (původem ze Zakavkazska) a kapry. Další věrně doprovázejí člověka, jako 

myši, potkani, krysy, švábi či pavouk pokoutník, některé druhy se k nám dostaly 

až v poslední době. Buď spontánně jako např. hrdlička zahradní, labuť nebo byly 

záměrně vysazeny, případně utekly z chovů – ondatra, medvídek mývalovitý, no-

rek americký. Ti si zvolili k životu především prostředí lužních porostů kolem 
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Sázavy a Janovického potoka. Diskuze o tom, jestli do naší nové krajiny patří či ne, 

nebude asi nikdy ukončena pro přílišnou názorovou vyhraněnost jejích účastníků, 

ale zvířatům to nevadí a dále se v naší krajině zabydlují. Strategie přežití jednotli-

vých druhů tvoří spolu s jejich evolučními výhodami konkurenceschopnost a my 

ji registrujeme jako daný fakt, který příliš neovlivníme.

Zajímavou historii starou nějakých sto let nacházíme u nepůvodního druhu – ondatry, 

nazývané též bobřík pižmový či po indiánsku musquash. Tento hlodavec, který dnes žije 

celkem nepozorovaně kolem našich toků, dříve vyvolával velkou pozornost a jeho rozšiřo-

vání se přisuzovaly důležité národohospodářské důsledky. Prvně byl tento severoamerický 

druh kožešinového zvířete (kožešina bisam) vysazen na panství knížete Colloredo-Manns-

felda v Dobříši r. 1906. Za několik desítek let se paprskovitě rozšířil prakticky do celých 

Čech. Když upadl zájem o jeho lov kvůli malé poptávce po přírodních kožešinách, přisuzo-

valy se katastrofické důsledky jejímu škodění na hrázích, polích a lesích. Brehmův život 

zvířat uvádí (podle překladatele prof. Jirsíka), že již v r. 1921 byly pozorovány na Krusičan-

ském potoce (Janovickém) tvrdě vyšlapané cesty ondatry od potoka do ovsa. Dnes nám 

žádná hrozba z tohoto hlodavce neplyne, našel si zde své místo a jeho stavy se přirozeně re-

gulují potravní nabídkou, šelmami a nemocemi.

Jako dovětek pro ty, kteří význam zachování druhů, neoplývajících např. sym-

patiemi od všech lidí, nevidí jako důležitý. Rozmanitost života a krajiny kolem nás 

by neměla být dávána do protihodnoty k osobnímu prospěchu a momentálnímu 

konjunkturálnímu trendu společnosti. Územní plán by měl některé ochranářské 

priority jasně respektovat, byť by byl zpochybňován argumentací šiků majitelů 

pozemků, kteří tak rádi poukazují na omezování osobní svobody v uplatňování 

svých vlastnických práv.

PAMÁTNÝ STROM

Kategorie památný strom byla zavedena pro uchování starých stromů, které 

mají vztah k historii místa, jsou významné z hlediska stáří, botanického druhu, 

estetické hodnoty a nebo jsou krajinnou dominantou. Hlavní je vůle se o ně starat 

a zachránit je pro budoucí generace.

Náš památný strom stojí u můstku přes Bukovanský potok na silnici z Týnce 

do Krusičan. Ačkoliv roste v údolní poloze na pravém břehu Janovického potoka, 

jeho mohutný kmen o obvodu 470 cm ve výšce 1,30 m a 30 m široká koruna, dosahu-

jící skoro téže výšky, tvoří nepřehlédnutelnou dominantu místa. Co do botanické-

ho druhu se nejedná o zvláštnost, ba naopak. Je to dub letní, který byl a je běžnou 

součástí našich listnatých lesů a který v tomto místě stojí jistě 250 a možná i více 

let. Nikdo jeho zasazení nezaznamenal a odhad podle rozměrů je nepřesný vzhle-

dem k různé rychlosti růstu podle bohatosti půdy. Jeho zdravotní stav mu může-

me závidět, pravidelně plodí a listy shazuje pozdě na podzim.
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Když je to náš první památný strom, tak poodhalme některá jeho tajemství. 

Botanicky patří do čeledi bukovitých a jeho latinský název hovoří sám za sebe – 

Quercus robur L. Takto ho nazval zakladatel botanického názvosloví C. Linné a ro-

dové jméno quercus si patrně vypůjčil z původně keltských slov quer = krásný 

a cuez = strom a druhové robur v latině značí mohutný, pevný, i v češtině je použí-

váno odvozené robustní. Tak tento „krásný mohutný strom“ nesl ve staročeštině 

ozna čení křemelák, což také vypovídá něco o vlastnostech, přímo z něho čiší tvrdost  

a odolnost dubového dřeva přirovnávaného ke křemeni. 

EXOTICKÉ DŘEVINY V TÝNCI
Luděk Šefrna, Jan Krejčí

Žádný soupis a systematický průzkum terénu z hlediska výskytu exotických 

dřevin u nás nebyl proveden. Na našich katastrech také není významné šlechtické 

sídlo s parkem či zahradou, kde většinou najdeme dnes ceněné sbírky starých cizo-

krajných dřevin. Pouze v zahradě u původní továrny na kameninu hraběte Wrtby 

je torzo původní výsadby okrasných stromů úctyhodného stáří, ale jedná se o na-

še původní druhy. Naproti vrátnici Metazu byla před výstavbou parkoviště zahra-

da se vzrostlými cizokrajnými stromy, především kanadskými javory, zachoval se 

však jediný u vchodu k vodáckému centru.
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Sbírkový význam má malé arboretum v nivě Tloskovského potoka v Krusiča-

nech, které založili v polovině osmdesátých let 20. století autoři této stati a kam 

po stupně soustředili exoty přivezené ze svých cest do Kazachstánu, Kanady, Chi-

le  a Argentiny anebo výsevy z výměn semen některých botanických zahrad. Ar-

boretum je volně přístupné a základní kostru tvoří původní břehové dřeviny jako 

olše, střemchy, vrby a topoly. Protože prozatím není důsledně opatřeno jmenovka-

mi u jednotlivých stromů a druhů, předkládáme seznam těch nejzajímavějších, kte-

ré se přizpůsobily místním podmínkám a dobře rostou. Tento výčet je spíše naho-

dilý a nerespektuje ani botanický řád.

Aflatunia ulmifolia – endemický keř z Kazachstánu – Džungarského Alatau

Peltyfilum peltatum – širokolistá bylina, podrost sekvojí z Britské Kolumbie

Ptelea trifoliata – malý stromek z Apalačského pohoří Sev. Ameriky, medonosný

Prinsepia sinensis – keř příbuzný broskvoni z Číny

Ulmus mikrofila – mohutný jilm z j. Kazachstánu 

Crataegus fedchenkovi a C. chlorocarpus – hlohy z Ťian Šanu

Crataegus dahuruca – hloh z Číny

Pinus murrayana – borovice ze západu Sev. Ameriky

Padus grayana a P. maaki – střemchy z dálného východu a Kurilských ostrovů

Picea schrenkiana – endemický smrk z hor Ťian Šanu

Broussonetia papirifera – strom z Číny s listy jako moruše a kůrou k výrobě papíru

Tsuga canadensis – mohutný jehličnan ze západní Kanady

LESY V MAJETKU MĚSTA TÝNCE NAD SÁZAVOU
Luděk Šefrna, Jan Krejčí

Obecní lesy jsou u nás tradičně zdrojem určitých příjmů obecních pokladen. 

Zisky nejsou vysoké, ale poměrně jisté. Záleží přirozeně na ploše lesů, dřevní zá-

sobě a jejich druhové skladbě. Z hlediska maximalizace zisku by bylo nejlepší pěs-

tovat pouze smrkové monokultury, z hlediska ekologické stability a pestrosti ži-

vota by bylo nejlepší se přiblížit původní dřevinné skladbě, tedy lesům, v nichž 

byla směs z dubů, javorů, jasanů, buků, jedlí, jilmů, olší a vrb. Podle polohy v relié-

fu, půdy a nadmořské výšky. 

Praxe musí hledat kompromis ve vyváženém podílu jednotlivých druhů a dob-

rém hospodářském výsledku. To je také smyslem hospodářských plánů, kterých 

se musíme držet a ve kterých se odráží strategie státu v údržbě krajiny a jejího tr-

vale udržitelného rozvoje. Obecní lesy jsou historický majetek, který se dostal do 

městské držby různými způsoby, a je v zájmu obce, aby se jejich stav a rozloha udr-

žovala alespoň na stejné úrovni. Po odborné a technické stránce má na starosti hos-

podaření v těchto lesích účelová organizace Sdružení obecních lesů Benešovska.
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Obecní lesy Týnce zaujímají ve čtyřech katastrech 75,5 ha, a protože jsou v ka-

tegorii hospodářský les, musí být respektováno obmýtí (stáří porostů pro jejich 

těžbu) a včasné znovuzalesnění po těžbě. Leží v přírodní lesní oblasti 10 – Středo-

česká pahorkatina – a mají cílový hospodářský soubor „kyselá stanoviště nižších 

poloh“. Stručná statistika nám ukazuje, že k roku 2005 je průměrné obmýtí 117 let 

s průměrnou zásobou v obmýtí 323 m3/ha a s celkovou zásobou dřeva 213 m3/ha. 

V dřevinné skladbě dominuje borovice s přibližně 60 %, následuje smrk s 25 % 

a dub s 10 %. Zbytek připadá na javory, jedle, douglasky, borovice černé, olše, hab-

ry a jilmy.



TÝNEC NA MAPÁCH, 
MÍSTNÍ A POMÍSTNÍ JMÉNA

Luděk Šefrna
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Týnec – původní místo otýněné, obehnané opevněním z dřevěných břeven. Ve 

starší podobě Tejnice či poněmčené Teinitz. Jmen sídel tohoto etymologického půvo-

du je v Česku více a v různých obměnách, o čemž se můžeme přesvědčit při srazu 

„Týnců“. 

Pomístní jména odrážejí charakteristiku místa, především přírodní zvláštnos-

ti a nebo vlastnické vztahy. Dědily se z generace na generaci, z původního ústního  

tradování byly postupně ty hlavní zaneseny do prvních map a některé se staly po-

jmenováním místních městských částí a nebo ulic. Některé názvy dnes nejsou jas-

né, protože byly zkomoleny a nebo počeštěny z němčiny a nebo latiny. Valná větši-

na jich však byla zapomenuta, protože člověk se z krajiny postupně vytratil, mimo 

procházek a turistického putování nadšenců ubyli lidé pracující v krajině v země-

dělství a lesnictví. Dnešní technologie lidi nahradily a jejich pobyt mimo „intravi-

lán“ se zkrátil. Zaniká tím potřeba odlišit drobné pozemky dřívější roztříštěné 

držby podle kvality, vlastností, vlastníků a zachytit různé orientační body krajiny. 

Pomístní názvy jsou svým způsobem určitým místním kulturním dědictvím a jsou 

v mapách udržovány přesto, že jsou dnes málo používány a některé z povědomí 

lidí zmizely. Topografická mapa 1 : 10 000 je pro pomístní názvy směrodatná a je 

obsahově udržována kartografickou názvoslovnou komisí. Některé pomístní ná-

zvy v našem okolí jsou každému jasné a často se opakují snad v celém Česku – Brda 

(zalesněná vyvýšenina, podobnost s brdem na tkalcovském stavu), Homole, Chlum 

(vyvýšeniny), Hřebice (kopec s ostrým hřbetem), Brod, Brodce (přechod řeky), Čiha-

dlo (místo k číhané na lovu), Za Horou, Humna, Zádušní (patřící ke kostelu), Špičky 

(tvar pozemku), Dolce (prohlubeň, lom, důl), V Rovinách, Na Hrázi, Smolinka (místo 

získávání smoly), Na Faráku (u fary), Chmelnice, Na Vinici (zemědělské využítí), Koz-

lovice (obecní pastviny), Hlinka, V Pískovci, Na Cihelně (charakter půdy a ložiska sta-

vebních surovin), Rakovec (les podél potoka bohatého na raky), Hamry (zpracování 

železa) Na Šiberným (pův. šibenný, kde stála šibenice), Markovec, Kolanda, Vaňovský, 

Taranka (podle majitelů).

Některá jména je třeba vysvětlit blíže, protože nenavozují ihned názor na svůj 

původ a vztahují se k historickým událostem.

V Náklí – naplavené místo v ostrém ohybu řeky od „nákel“ = vlhké místo po-

rostlé vrbami, v době plavení dřeva se zde stavěly vory

Srbínov – odvozeno od příslušníků polského kmene, usídlených zde jako zajatci

Soudovka – les a pole, o které se soudili chářovští sedláci s konopišťským pan-

stvím, při vyhráli, ale nedovedli se dohodnout mezi sebou a tak pozemek darova-

li týneckému záduší

Krusičany – od praslovanského „gruša“ = hruška

Sázava – podle „flumen Zazoa“ zmiňovaném k r. 1045, od praslovanského „sad-

jati“ = usazovat (zde nánosy)

Janovický potok – podle Vrchotových Janovic, nad nimiž nedaleko pramení

Vazovnice – místo porostlé jilmem vazem
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TÝNECKO NA STARÝCH MAPÁCH

Zachycení prostoru, kde se člověk pohybuje, bylo životně důležité od pradáv-

na. Orientace v okolí sídel či lovišť zajišťovala hledání potravy a především úspěš-

ný návrat domů z loveckých či průzkumných výprav. Není snad neuctivou nad-

sázkou, že muži mají lepší orientační smysl a s mapou si více rozumějí díky své 

prastaré roli lovce, válečníka a průzkumníka. Jak člověk stále zvětšoval akční rá-

dius svého pohybu v krajině, vyvstávala potřeba její obraz zachytit a uchovat s mož-

 ností ho předat někomu jinému ve srozumitelné podobě. První pokusy o grafické 

zachycení okolního prostoru najdeme vyryté na různých materiálech již z prehis-

torické doby – kostech, dřevu i pálené hlíně.

Opravdové mapy kreslili Řekové, kteří pro obchod a kolonizaci Středozemí 

nejen systematicky mapovali známý svět, ale prováděli i výpočty pro pochopení 

tvaru Země a měření poloh pro mořeplavce - délek rovnoběžek i poledníků. Znač-

ně tím předběhli dobu, znovuobjeveny byly tyto mapy až ve středověku. Bez jejich 

existence by se objevení Ameriky patrně odsunulo na pozdější dobu. Nejznámější 

mapa světa antiky byla Ptolemaiova mapa. Ta např. v prostoru střední Evropy, tam 

kde žili naši dávní předkové, ke kterým se tak rádi přirovnáváme - keltští Bójové, 

uvádí různé geografické názvy sídel, pohoří a důležitých obchodních křižovatek 

či brodů. Jejich ztotožnění s dnešními názvy je dost spekulativní, ale přesto stojí za 

to uvést některé z nich – Gabreta (Šumava?), Askiburgion (Severní hory, Krkono-

še?), Kasurgis (Rataje?), Strevinta (Blaník?), Nomisterion (oppidum Závist?).

Tento široký úvod k tématu v nadpisu ještě doplníme několika historickými 

sondami do počátků mapového zobrazování Evropy a rakouské říše, které jsme 

by li součástí. Rozvoj kartografie nastal v 15. století, kdy jednak došlo k význam-

ným zámořským objevům (s názorem na to, co bylo první, zda moderní přesné 

ma py nebo uskutečněné cesty, je to podobně jako s otázkou co bylo dříve, vajíčko 

ne bo slepice?) a kdy byla znovuobjevena díla antických geografů dochovaná 

v arab ských přepisech. Křesťanská scholastika a ideologie dosud úspěšně odmí-

tala kacířské názory na tvar Země a její kosmický původ. Portugalci a Španělé by-

li v tomto směru průkopníky, předními tiskaři a vydavateli map byli Holanďané. 

Naše území se přirozeně objevuje na mapách Evropy, ale zatím jenom malých 

měřítek. Samotné České království je poprvé zachyceno na mapě Klaudyánově 

z r. 1518, následuje Crigingerova mapa v r. 1568 a konečně Aretinova mapa z r. 1619, 

která v přibližném měřítku 1 : 504 000 zaznamenává 1 157 míst a 15 krajů tehdejší-

ho administrativního členění. I když značně nepřesná, byla to jediná mapa, která 

mohla sloužit vojenským operacím za třicetileté války. Hory jsou jako u následu-

jících map zobrazovány kopečkovou metodou. 

Nejznámější mapou nakreslenou bez přesného geodetického zaměřování byla 

mapa Müllerova, opravdový kartografický skvost, nesoucí název Mapa geographica 

regni Bohemiae. Ta již má i pro Týnecko svůj význam díky po drobnějšímu měřítku 

1 : 132 000, které umožnilo zaznamenat 12 495 sídel v devatenácti kategoriích k ro-
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ku 1720. Rozměr mapy mírně přesahuje možnosti současného průměrného sběra-

tele, protože se jedná o obdélník 282 x 240 cm složený z 25 sekcí. Do konce 2. svě-

tové války bylo používáno německých ekvivalentů k českým pomístním názvům 

právě z této mapy. Tvůrcem mapy byl císařský vojenský kartograf Müller, mapují-

cí ve službách císaře Karla VI. Měřil vzdálenosti při cestě kočárem a jednoduchým 

způsobem určoval také úhly při změně směru jízdy. Protože mapy té doby byly 

zároveň uměleckým dílem, byly doprovázeny alegorickými, ruč  ně kolorovanými 

obrazy po okrajích, tzv. parergonem. V tomto případě od vý znam  ného barokního 

malíře a rytce Reinera. Nás jistě zaujme personifikace českých řek, které jsou při-

rovnány k lepým dámám neurážejícím zbytečnou štíhlostí.

A nyní několik místopisných zajímavostí pro naše širší okolí zachycených na 

přiloženém výřezu. Zaujme nás jistě obec Malensko na dnešním katastru Krusi-

čan, která v dalších letech zanikla, a další samostatné, v té době významnější obce 

jako Hrusice, Chrást, Brodce (Brodetz) či Vidlákova (Mydlakova) Lhota. Možná 

překvapivě jsou jen tři obce významnější, tedy s kostelem (pagi cum templum) – 

Chrást, Václavice (Watzlawitz) a Týnec (Teinitz) – ostatní bez kostela (pagi sine 

templum). I když se řeka i její přítoky tvarově podobají obrazu na dnešních ma-

pách, tak zjevně chybně je uvedena obec Brodce na pravém břehu a Janovický 

Týnecko na Müllerově mapě



49

k historickým kořenům města

potok je veden v trase Tloskovského potoka. Také možná překvapí rybniční sousta-

vy na Peceradském a Brejlovském potoce. Krajsky jsme v té době náleželi, jak je pa-

trné podle hranice tečkovanou čarou, do Berounského kraje.

Dostáváme se k dalším důležitým mapám, které následovaly, a to k mapám 1., 

2. a 3. vojenského mapování. Technický pokrok v měřičské technice a naléhavou 

po třebu znát dokonale území pro vedení válečných operací a pro zásobování a uby-

tování vojska můžeme hledat na počátku velkolepého mapování někdy ve druhé 

polovině 18. století.

První vojenské mapy zaznamenávají vojensky důležité objekty a mají písem-

né přílohy, vše k létům 1764–1767. Polohopis vychází z Müllerovy mapy, to zna-

mená, že ještě nebyly geodeticky zaměřeny a měřítko bylo odvozeno od jednoho 

palce na mapě, který byl ve skutečnosti 400 sáhů, to odpovídá dnešnímu měřítku 

1 : 28 800. 

2. vojenské mapování z let 1819–1858 již bylo skutečně moderní a přesné, pro-

tože mu předcházela geodetická triangulace a využilo také katastrální mapování 

z počátku 19. století. Základním trigonometrickým bodem byl pro Čechy Guster-

berg v Horních Rakousích, pro Moravu a Slezsko Sv. Štěpán ve Vídni. Výškopis byl 

zachycen šrafami. Tato dvě mapová díla stejného měřítka jsou uložena v originále 

Parergon na Müllerově mapě s personifikací českých řek
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ve vídeňském vojenském archivu a po digitalizaci jsou dnes celkem běžně dostup-

ná i na internetu.

3. vojenské mapování pochází z osmdesátých let 19. století. Bylo nejpřesnější 

a nivelací byly určeny důležité výškové body a kóty. Bylo již použito metrického 

měřítka 1 : 25 000 a na základě těchto map byly sestaveny speciální mapy 1 : 75 000, 

které byly do 2. světové války používány generálním štábem naší armády. Jako 

jediné jsou v originále uloženy v mapové sbírce Přírodovědecké fakulty Univerzi-

ty Karlovy.

Týnecko na mapách I. vojenského mapování
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Jestliže si podrobně prohlédneme výřezy těchto map, upoutá nás asi stále za-

nedbatelná velikost Týnce, hlavně vzhledem k okolním sídlům. Na levém břehu 

hrad s několika okolními domy a kostel, na pravém břehu velký čtvercový dvůr, 

který později ustoupil stavbě městského úřadu. Když se tak dívám na dnešní architek-

tonický „skvost“ městského úřadu, tak si říkám „škoda nedostatku osvícených hlav v ne-

dávné minulosti“. Doufám, že podobný osud nepotká např. starou poštu na levém břehu. 

Dále je jako významný orientační bod zaznamenán na všech mapách vrch Záduš-

ní mezi Podělusy a Chářovicemi (kóta 329), mlýn Kolanda nad Krusičany a textilka 

Brodce. Také z pouze letmého srovnání se současnou mapou a znalostí našeho kra-

je asi překvapí malý rozsah lesů ve všech částech zobrazené krajiny. Ten, kdo rád 

paušalizuje a poukazuje na neúměrné kácení lesů a v důsledku toho na násled-

né ekologické problémy, by si měl udělat jednoduché srovnání, které nevyžaduje 

zvlášt ní analytické postupy a speciální znalosti (viz. mapa Stav využití půdy, 

str. 34 a 35).

Týnecko na mapách II. vojenského mapování
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Poslední mapou, které se budeme věnovat, je mapa katastrální. Ta vznikla pro 

naši obec v r. 1839 a je zachycena na třech tehdejších katastrech se samostatnou 

mapou – Krusičan, Pecerad a Krhanic. Tyto původní katastry zahrnovaly veškeré 

plochy, které dnes náleží pod město Týnec. Vlastní Týnec byl součástí krusičan-

ského katastru, podobně jako místní osada Chrást byla součástí krhanického ka-

tastru. Také jistě zaujme daleko větší rozloha území, které k nám patřilo - Dunávi-

ce, Chářovice a Ledce. Je také v sáhovém měřítku, je barevná a zachycuje tehdejší 

majetkovou držbu. Protože se jedná o tzv. císařský otisk, jeden z originálů byl ulo-

žen a nesloužil k zaznamenávání změn v dalších letech, jedná se o zajímavý histo-

rický dokument, věrně zachycující podobu krajiny v té době. Tyto mapy jsou ulo-

ženy v Ústředním archivu zeměměřičství a katastru na Zeměměřičském ústavu 

v Praze, který nám je poskytl k digitalizaci. Mimo tehdejší držbu půdy je pečlivě 

zachyceno využití půdy, a proto se můžeme velice podrobně seznámit se změna-

mi, ke kterým u nás za posledních téměř 170 let došlo. Ostatně při restitučním 

navracení majetku se s mapou odvozenou od této – mapou stabilního katastru – 

Týnecko na mapách III. vojenského mapování
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pracovalo nejvíce. Rakousko si nechalo tyto mapy, a nebyl to žádný levný počin, 

pořídit velice zištně. Výběr daní z nemovitostí podle skutečných výměr pozem-

ků a dokonalá evidence majetku, aniž by cokoliv uniklo ze zorného pole berního 

úředníka, přece brzy nahradilo náklady na toto podrobné mapové dílo. To se stalo 

v Evropě vzorem. Dodnes je platné číslování parcel a také se stále používají stejné 

kategorie využití půdy.

Týnec nad Sázavou na císařském otisku katastrální mapy
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TÝNECKO V HISTORII SPRÁVNÍHO ZAČLENĚNÍ

Z šera dávných věků prehistorie, ze které nemáme dostatek hodnověrných in-

formací (natož mapových podkladů), se vynořuje obraz původního kmenového 

uspořádání slovanských pokořitelů původních keltských obyvatel. Jeho dnešní re-

konstrukce je přibližná a snese vyjádření jen v přehledné mapě. Podle ní byl tok 

dolní Sázavy nárazníkovým prostorem Čechů na severu a od Šumavy se táhnou-

cího rozsáhlého území Doudlebů. Jasnější hranice mělo hradské (župní) zřízení, 

které se stalo od 13. století základem „rozkrájení“ na správní území podle toho na-

zvaných krajů. To vydrželo do reformy v 19. století. Podle tehdejší administrati vy 

ležel Týnec na pomezí kraje Berounského, řekou hraničící s krajem Kouřimským. 

Berounský kraj vznikl sloučením Vltavska (Sedlčany), Kamýcka (hrad Kamýk) 

a Pod brdska. Podle Františka Palackého (Popis Čech, 1848) příslušel Týnec pan-

ství Konopištskému (vlastník Jan kníže z Lobkovic a Wrtby) v kraji Berounském 

a měl 13 domů se 176 obyvateli. V té době byly ještě samostatné Brodce (2 domy, 

30 obyvatel) a Kostelec nad Sázavou (17 domů 166 obyvatel), a i většina okolních 

vsí byla větších - Kruswičany (23 domů, 197 obyvatel), Bukowany (25 domů, 355 oby-

vatel), Chářovice (21 domů, 183 obyvatel), Pecirady (30 domů, 332 obyvatel).

Při zmíněné reformě byly kraje zrušeny i s pestrou směsicí panství a základem 

správního uspořádání se stala rovnoměrná a logicky rozvržená síť soudních okre-

sů, které byly sídlem nejnižších orgánů státní správy – justiční a finanční. Období 

platnosti tohoto správního členění trvalo do r. 1949, přičemž se podle různých díl-

čích změn soudní okresy stávaly současně politickými (sídlo hejtmanství), a nebo 

jich několik politický okres vytvářelo. Týnec byl pravým břehem součástí soudní-

ho i politického okresu Královské Vinohrady. Benešovský okres sahal po levém 

břehu Sázavy téměř k soutoku s Vltavou, po jejímž pravobřeží na jihu sousedil se 

soudním okresem Neveklov v politickém okresu Sedlčany. Neméně důležitá byla 

ve své době také církevní správa. Čechy s biskupstvím od r. 973 měly do doby hu-

sitské síť far spravovanou děkanstvím a vyšším arcijáhenstvím. Habsburky zave-

dené vikariáty nás zařadily do benešovského.

Od r. 1949 do zásadní reformy státní správy v r. 1960 platila krajská organizace 

okresů, které respektovaly původní politické, tedy v této hierarchii jsme byli v okre-

se Benešov kraje Pražského, od r. 1960 v kraji Středočeském. Výjimečné a naštěstí 

krátkodobé bylo rozdělení obce Týnec za 2. světové války zřízením cvičiště SS, do 

kterého se zákazem vstupu spadal celý levý břeh Sázavy a toto území sahalo hlu-

boko do Sedlčanska.
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TÝNEC A OKOLÍ 
V NEJSTARŠÍCH DOBÁCH A VE STŘEDOVĚKU

Libuše Váňová

Lokalita se nachází v dolním Posázaví nad levým břehem řeky Sázavy, a třeba-

že první písemná zmínka je poměrně pozdní, až z roku 1318, kdy Oldřich z Týnce, 

totožný nejspíše s Oldřichem z Valdeka, žaluje Trojana z Hrusic a Macka z Mrvic, 

že se dopustili škody na jeho dědictví v Hradčanech, opak je pravdou. To dokázal 

ostatně i výzkum, který zde na přelomu 60. a 70. let minulého století prováděl 

A. Hejna.

Pojmenování osady pochází ze sta-

ročeského pojmu „týn“, což znamená 

ohrazené či opevněné místo, ohradu, 

oplocení. Například Jan Hus používá 

slovesa „týniti“ ve smyslu „oplocovat“. 

Obdobný význam mají v latině saepes 

– plot, ohrada; staroslověnské tyn – zeď 

pochází nepochybně z germánského 

tuna a odtud nás postupně vede až ke 

galskému významu dunum – hradiště, 

oppidum. Osídlení jako takové vzniklo 

nad brodem přes řeku Sázavu a nad je-

jím soutokem s Janovickým potokem; 

tedy v bezprostřední blízkosti dálko-

vých komunikačních spojnic procháze-

jících od pravěku tímto územím. O této 

situaci ostatně svědčí i nálezy v bliž-

ším i vzdálenějším okolí – neolitické 

ná  stroje z Netvořic, Pecerad, Benešova, 

Václavic, eneolitické nálezy z Benešo va, 

Bělice, Dolních Požárů, Netvořic, hal-

štatské nálezy z Netvořic – keramika 

a pohřebiště na nedalekém vrchu Já-

chym – z Benešova, Týnce, laténské z Chlebů; slovanské z Čerčan, Brodců, Václa-

vic, Pecerad. 

Jak již bylo výše uvedeno, nejstarší písemná zmínka o Týnci nad Sázavou, kte-

rou lze bezpečně spojit s touto osadou, pochází z roku 1318. K roku 1110 je sice 

v písemných pramenech zmiňován Týnec, ale tento údaj je ztotožňován s Týncem 

nad Labem. Proto byla dlouhou dobu jediným dokladem starobylosti sídla rotun-

da a k ní připojená hranolová věž. F. A. Heber (1848) považoval Týnec s jeho rotun-

dou, věží a s dalšími, dnes zaniklými objekty za středověký hrad, jehož prvním 

držitelem byl v první polovině 14. století Oldřich Medek z Valdeka. Upozornil 

Týnec nad Sázavou, rotunda sv. Václava z 2. polo-
viny 11. století, věž z doby kolem roku 1200, pohled 
od jihovýchodu. Foto: Archiv Muzea Podblanicka
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však i na významnou skutečnost, že v okolí rotundy se při zemních pracích na-

cházejí kostrové hroby. Rovněž A. N. Vlasák upozorňoval na hroby nalézané zde 

v 60. letech 19. století. A. Sedláček již hodnotil situaci komplexněji. S odvoláním 

na existenci rotundy a na samotné jméno místa považoval Týnec za opevněné hra-

diště, v jehož areálu byl ve 14. století vybudován hrad Medků z Valdeka. Dále se 

o Týnec po roce 1920 zajímal V. Wagner, dále K. Guth, který v letech 1924–1925 ozna-

čil rotundu za hradní kapli, aniž vzal v potaz nálezy hrobů. Již tehdy byla pociťo-

vána nutnost archeologického výzkumu. Avšak až do roku 1961 neexistu jí zprávy 

o případných nálezech v areálu týneckého hradu. Teprve ve výše uvedeném roce 

byly při opravě zřícené terasní zdi jižně od rotundy a věže objeveny další kostrové 

hroby, což vyvolalo menší záchranný výzkum. Hroby byly ozna čeny jako slovan-

ské a dva úlomky nádob, nalezené ve vrstvě pod jejich úrovní, byly klasifikovány 

jako halštatské. Tehdy také vzbudil pozornost další objev, tentokrát severně od 

rotundy, věže a objektu muzea. Při výkopu lůžka pro vodovod ní potrubí došlo na 

třech místech k porušení tělesa z žulových kvádrů, které by lo označeno jako zdi-

vo zaniklého objektu.

Krom objevů z vnitřního areálu hradu přibývaly i nálezy z bližšího i vzdáleněj-

šího okolí. Na pravém břehu Sázavy byly při výstavbě autobusového nádraží obje-

veny pozůstatky středověkého sídlištního horizontu; na levém břehu řeky, seve-

rovýchodně od Týnce byly zjištěny stopy, svědčící o osídlení mladohradištním 

i středověkém. V areálu zaniklé vsi Kostelce a v Brodcích bylo objeveno kostrové 

pohřebiště, datované jednak do 8.–9. století, jednak do století 12. 

Týnec nad Sázavou, řez severním příkopem, výzkum A. Hejny z r. 1970. Foto: Archiv Muzea Podblanicka
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Není proto divu, že v roce 1969 byl v Týnci nad Sázavou zahájen archeologický  

výzkum. Ten zde probíhal v letech 1969–1973 a 1976–1977. Areál týneckého hradu 

sleduje výběžek návrší, které se svažuje od východu a jihovýchodu, s podélnou 

osou JV – SZ. Na severní straně výběžek vymezuje příkrý skalnatý sráz, klesající 

k levému břehu Sázavy, na jižní straně výrazný úvoz, spadající k SZ břehu řeky, 

patrně k původnímu brodu. Západní čelo výběžku příkře spadá k Sázavě. Na vý-

chodní straně odděluje ostrožnu od přirozeného zázemí příčně orientovaný úvoz, 

kterým prochází cesta, zatáčející se severovýchodním směrem po svahu do údolí 

Sázavy a k nedalekým Brodcům. Dominantou ostrožny je výrazný pahorek, na  je-

hož temeni byla založena rotunda a při jejím severozápadním boku mladší hra-

nolová věž. Právě zde byl ve výše zmíněném časovém rozmezí prováděn archeolo-

gický výzkum. Jeho cílem bylo zachytit nejstarší fázi osídlení v areálu týneckého 

hradu, objevit objekty sídla, jehož součástí byla rotunda s přilehlou věží, zjistit roz-

sah původního areálu a způsob jeho opevnění, ověřit stáří pohřebiště a jeho vztah 

k dochované sakrální stavbě. 

Výzkumem se podařilo dokázat, že první fázi osídlení představovala právě ro-

tunda s řadovým kostrovým pohřebištěm a s pozůstatky kůlových objektů, zjiště-

nými na místě pozdějšího kamenného paláce, tedy severně od rotundy, a s obdob-

nými objekty i po její západní straně. Tato fáze byla datována na základě hrobových 

nálezů, stavbou rotundy a nálezy ze sídlištních ploch v místě kůlových objektů do 

Týnec nad Sázavou, plocha pohřebiště z 11.století, výzkum A. Hejny z r. 1973, pohled od jihovýchodu. Foto: 
Archiv Muzea Podblanicka
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doby od 2. poloviny 11. století do konce 12. století, případně do počátku století 13. 

Jelikož mezi pohřebištěm a rotundou existoval přímý vztah, bylo možné posunout 

dobu jejího vzniku do 2. poloviny 11. století. Toto datování potvrdily i nejstarší ke-

ramické nálezy a objev ostruhy ze sídlištní plochy západně od rotundy. Stopy po 

větší kůlové stavbě na místě pozdějšího kamenného objektu naznačily, že na tom-

to místě stála již tehdy větší stavba s obytnou funkcí. 

Význam osídlení výše zmíněného areálu byl tedy bezpečně doložen rotundou 

s pohřebištěm a dále zdůrazněn sídlištními i hrobovými nálezy z Brodců, Pece-

rad, Chářovic, Podělus a Hrusic i existencí újezdu ve Václavicích. Lze tedy předpo-

kládat, že týnecký areál ve své nejstarší podobě nevelkého hradiště byl dokladem 

sídlištního centra se vztahem k václavickému újezdu. 

Pro druhou fázi sídlištního vývoje ze zachovalo více indicií. Z předchozí (star-

ší) sídlištní fáze zůstala rotunda. Zároveň však došlo ve vnitřním areálu k výraz-

ným stavebním i funkčním změnám. Na místě objektu s kůlovou konstrukcí, roz-

kládajícím se severně od rotundy, vznikl kolem roku 1200 zděný trojprostorový 

objekt, původně nejspíše patrový, s obytnou funkcí a přístupem portálkem od se-

veru. Ve stejném časovém horizontu byla k severozápadnímu boku rotundy při-

stavěna mohutná hranolová věž, komunikačně s ní propojená a se schodištěm 

v síle zdi. Tak vznikl kolem roku 1200 nový stavební celek, jehož jednotlivé objek-

ty plnily základní funkce feudálního sídla – sakrální, obytnou, obrannou a správ-

Týnec nad Sázavou, sídlištní plocha se stopami kůlových objektů, výzkum A. Hejny z r. 1973, pohled od 
severovýchodu. Foto: Archiv Muzea Podblanicka
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ní. Kromě zmíněných staveb došlo i ke změně opevnění, kdy nově zakládaný pří-

kop na jihovýchodní a jižní straně byl v plné šíři zahlouben do plochy pohřebiště. 

To znamenalo zničení hrobů a devastaci plochy pohřebiště na vnější straně příko-

pu, což lze doložit rozbitými náhrobními deskami a zahrnutím plochy pohřebiště 

materiálem vytěženým při hloubení příkopu. Do tohoto nově upraveného terénu 

již nebylo pohřbíváno. To znamená, že založením sídla a jeho novým opevněním 

došlo k zániku pohřebiště a k jeho přenesení na jiné místo. 

Dochované objekty rotundy a věže a zbytky paláce podávají poměrně dobrou 

představu o stavební podobě sídla v jeho druhé vývojové fázi, která dospěla k mo-

numentální podobě románské hradní architektury.

Další stavební a sídlištní fázi představovaly částečně zachycené stopy objektů 

s kamennou konstrukcí, vesměs s lomovým zdivem, jež byly zachyceny spolu s po-

zůstatky mladších objektů na temeni a svahu východně a jihovýchodně od rotun-

dy. Tehdy také – v průběhu 14. a 15. století – kromě úprav vnitřního areálu, došlo 

k výstavbě kamenného opevnění, jímž se podstatně zvětšil areál sídla. Postupně 

byly také budovány objekty, jejichž funkce byla povětšinou hospodářská. 

Již sama existence rotundy v Týnci nad Sázavou svědčí o významu místa ne-

jen v oblasti dolního Posázaví, ale i v rámci přemyslovských Čech. Objev kostrové-

ho pohřebiště s poměrně bohatou hrobovou výbavou ve vztahu k sakrálnímu ob-

jektu umožnil časově zařadit do 2. poloviny 11. století nejen toto pohřebiště, ale 

i rotundu samu. Ta byla totiž původně datována do 1. poloviny 12. století. Mimo-

řádný význam Týnce v jeho první vývojové fázi potvrdilo i formování druhé sta-

vební i sídlištní fáze s rotundou, věží a zděným palácem. Daná situace svědčí 

o sku tečnosti, že Týnec byl, jak již bylo ostatně naznačeno výše, založením kní že-

cím, a tudíž opěrným bodem a střediskem sídlištní oblasti, která se formovala 

z po pudu Přemyslovců v průběhu 11.–12. století na dolním toku Sázavy. Stejně 

tomu bylo i v následující fázi, kdy kolem roku 1200 vzniklo na místě hradiště kní-

žecí sídlo v sevřené stavební podobě románského hradu. Další sídlištní a stavební 

fáze náležející již počátku 14. století znamenala nejen změnu vlastnictví – areál 

získali Medkové z Valdeka – ale i změnu románského hradu ve feudální sídlo vr-

cholného a pozdního středověku, v jehož komplexu zůstalo románské stavební 

jádro uchováno do dnešních dní.

K význačným stavebním památkám města náleží již zmiňovaná rotunda 

v areálu hradu, zasvěcená sv. Václavu (původní patrocinium neznáme). Původně 

byla datována do 1. poloviny 12. století. Na základě výše zmíněného výzkumu 

však byla doba vzniku této sakrální stavby posunuta do 2. poloviny století 11. Jed-

ná se o orientovanou stavbu (V-Z). Loď, jejíž vnitřní světlost činí 9,80 m, je vysta-

věna na půdorysu téměř pravidelného kruhu s přerušením směrem k východu, 

kde na ni navazuje podkovovitá apsida. Zdivo lodi i apsidy je kvádříkové, větši-

nou z drobných kvádříků, proložených místy vrstvou velkých kvádrů. Charakter 

zdiva apsidy se nad okny mění ve zdivo lomové, které udržuje v odstupech určité 

řádkování. Loď spočívá na soklu z velkých lomových kamenů. Její zdivo je kvád-
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říkové až k půdní nadezdívce a s kvádříkovým zdivem apsidy je zavázáno až do 

výše záklenku jejího okna. Nad kvádříkovým zdivem lodi i apsidy je nadezdívka 

z lomového kamene; patrně se jedná o zdivo gotické. Těsně pod střechou se vy-

skytuje zdivo smíšené – kámen a cihly mladšího data. Klenba lodi rotundy je ne-

pochybně románského původu.

V roce 1995 došlo k opravám omítek v interiéru rotundy a na základě průzku-

mu, který zde prováděla Ing. M. Gloso-

vá, došlo k následujícím zjištěním. Při 

sondáži v lodi i apsidě byly čtyři vrst-

vy omítek a malty – novodobá s vrch-

ním vápenným nátěrem, hladká peko-

vaná (pekování tvoří síť jamkovitých 

vseků, jejichž účelem je umožnit dobré 

spojení nové omítkové vrstvy s podkla-

dem) omítka s povrchem hlazeným ko-

vem se stopami malby červené barvy, 

hladká omítka se dvěma světlými vá-

pennými nátěry, místy též pekovaná 

a nejspodnější vrstva hrubozrnná, tvr-

dá, velmi kvalitní, světle hnědé barvy. 

Tato poslední vrstva omítky, stejně jako kvalitní hrubozrnná malta po bednění 

na klenbě lodi pochází nepochybně z doby stavby objektu.

Zároveň bylo při opravách vnitřních omítek otevřeno zazděné románské okno 

na jihozápadní straně lodi rotundy a odkryto vnitřní kamenné ostění zazděného 

románského okna v ose apsidy. 

Další památku představuje kostel sv. Šimona a Judy. Jedná se o orientovanou 

stavbu gotického původu, výrazně barokně přestavěnou. První písemná zmínka 

se váže k roku 1389, kdy Oldřich z Lešan odkázal kostelu v Týnci 30 grošů úroku 

a kaplanovi ornát, kalich a misál. O pět let později, tedy roku 1393, věnoval Oldřich 

se synem Zdeňkem kostelu 4 kopy ročního platu pojištěné na vsi Chlístově. Roku 

1399 podávali oba nového faráře v Týnci. V letech 1400–1415 podával nového fará-

ře již pouze Zdeněk. To znamená, že Oldřich již nebyl mezi živými. K roku 1544 se 

váže zpráva, podle níž Ludmila z Klinštejna prodala statek a zámek Týnec s pivo-

varem, sladovnou, poplužním dvorem, mlýnem a pilou pod zámkem, městečko 

Týnec s podacím kostelním Bernardu Barchovci z Baršova. Další zmínka o kostele 

se váže k roku 1577, kdy zde byla pohřbena majitelka panství Anna z Baršova. Ro-

ku 1608 koupila Dorota Hodějovská na Konopišti zámek Týnec s dalším příslušen-

stvím a podacím kostelním.

Kostel se rozkládá na návrší jižně od hradu, od něhož je oddělen mělkým údo-

lím, jímž prochází komunikace, podél níž je rozložena zástavba obce. Kostel je 

obklopen hřbitovem, do jehož zdi je od východu začleněna márnice. Přístup ke 

kostelu je od severu po schodišti. Severovýchodně od kostela, oddělena silnicí, se 

Interiér týnecké rotundy
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nachází fara, která spolu s přilehlými budovami tvořila dolní část původního hra-

du, odděleného kdysi hradbou a příkopem.

Stavbu tvoří obdélná loď, k níž na východě přiléhá rovněž obdélný presbytář, 

ukončený odsazenou segmentovou apsidou. K západnímu průčelí se v ose pojí hra-

nolová věž. K severnímu boku lodi přiléhá obdélná sakristie a vstup do lodi od 

severu je chráněn čtvercovou předsíní. Střecha lodi i presbytáře je sedlová; ap si du 

kryje střecha půlkuželová. Střecha věže je stanová a sakristie pultová, předsíň 

chrání stříška sedlová.

Zdivo lodi je z lomového kamene. Loď osvětlují velká, segmentově zaklenutá 

okna, zasklená barevnou vitráží se středovými medailony se sv. Josefem, Ježíškem, 

sv. Annou a P. Marií z roku 1902. Presbytář je rovněž osvětlen dvěma okny se seg-

mentovými záklenky, zasklenými barevnou vitráží, tvořící geometrický ornament. 

Vnitřek lodi je zaklenut třemi přibližně stejně velkými poli křížové klenby; pres-

bytář je zaklenut příčně položenou neckovou klenbou a do lodi se otevírá trium-

fálním obloukem ve tvaru stlačeného půlkruhu. Apsida je zaklenuta konchou. Zá-

padní část lodi vyplňuje zděná kruchta, která spočívá na barokní segmentové 

valené klenbě.

Věž, jak již bylo výše uvedeno, v ose západního průčelí je v podvěží přístupná 

od severu dveřním otvorem s půlkruhovým záklenkem. Vstup do vyšších pater 

vede ze západní strany pod věží, kde je umístěno vestavěné cihlové schodiště s na-

vazujícím dřevěným. Nejvyšší podlaží věže je osvětleno čtyřmi okny s půlkruho-

vými záklenky. Z jihu osvětlují nižší patra dvě oválná okénka. 

Krov věže je z tesaných trámů na tesařské spoje. Krov lodi je hambalkové sou-

stavy s ležatou stolicí, tvořenou pouze krokvemi. V literatuře je uváděn krov jako 

klasicistní. V Liber memorabilium (založena 1836) benešovské farnosti je zápis, 

který na danou situaci vrhá poněkud jiné světlo. P. Filip Burgerstein (1827–1898), 

který od roku 1852 působil jako kaplan v Benešově, vzpomíná, jak byl ustanoven 

farářem v Týnci nad Sázavou: „Dne 8. března 1871 byl jsem Nejjasnějším patronem 

knížetem pánem Janem z Lobkoviců na faru Tejnickou presentován, a dne 11. března kano-

nicky investován veledůstojným pánem Vojtěchem Hronem, Kn. arcib. kancléřem. Kapla-

noval jsem tedy v Benešově 18 let a 7 měsíců, a v neděli dne 19. března 1871 odpoledne 

odjel jsem po slavném rozloučení se s osadníky Benešovskými do Tejnice, kde jsem byl hned 

u kříže slavně uvítán.

Za mého farářování v Tejnici byl farní chrám Páně hned roku 1872 o loket zvýšen, rá-

kosový strop stržen a zklenut, presbyterium bylo vymalováno, ostatní zdě byly vnitř i ze-

vnitř vybíleny, všecky tři oltáře a kazatelna znova natřeny a pozlaceny, 2 postranní oltáře 

sv. Nep. Jana a Panny Marie dostaly nové obrazy. Krov nový a střecha nová na kostel i věž 

přišly“. Z daného zápisu vyplývá, že oba výše zmíněné krovy pocházejí z roku 

1872.

Při opravě kostela v roce 1998 byla na jižní straně lodi objevena 3 zazděná go-

tická okna a na severní straně jedno. Dále bylo zjištěno, že zdivo věže je v dolní 

části z lomového kamene, od poloviny 2. patra smíšené a že věž je k lodi přizděna 
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na spáru. Byly objeveny i zbytky barokních omítek a zjištěno, že okna lodi i pres-

bytáře byla lemována štukovými profilovanými šambránami. Na základě výše 

uvedených zjištění lze konstatovat, že z doby vzniku kostela pochází jeho loď; pů-

vodní je i severní vstup do lodi; přesnou podobu původního presbytáře nelze sta-

novit. O úpravách v 15.–16. století svědčí nově odhalená okna. K dalším úpravám 

pak došlo v 18. století, kdy byla přistavěna věž, upraveno kněžiště, zazděna gotic-

ká okna a nahrazena novými. Z uvedených skutečností vyplývá, že zmíněné obje-

vy přispěly k rozšíření znalostí o původní podobě kostela a o jeho stavebním vý-

voji.



68

Týnec nad Sázavou

TÝNECKO CESTOU ZE STŘEDOVĚKU DO ROKU 1848
Eva Procházková

Týnecko v pozdním středověku

Týnec nad Sázavou byl založen ve druhé polovině 11. století na skalnatém ná-

vrší na levém břehu Sázavy na strategickém místě nad brodem přes řeku jako ze-

měpanské hradiště, které na dolní Sázavě plnilo jak ochrannou, tak hospodář skou 

funkci. K brodu přes Sázavu směřovala v této době jedna větev zemské stezky, kte-

rá vedla z Prahy přes Hostivař, Průhonice ke Kostelci u Křížků, pod týneckým hra-

dištěm přecházela řeku Sázavu a pokračovala do Nesvačil, kde se spojovala s dru-

hou větví této rakouské cesty, která z Průhonic mířila k Mnichovicím a Hrusicím 

a Sázavu překračovala na brodu v Poříčí nad Sázavou. Dřevěný sídelní palác, kte-

rý tu zpočátku stál, byl v první polovině 12. století doplněn kamennou rotundou 

(někteří badatelé datují rotundu dokonce na konec 11. století), jejíž zasvěcení ne-

známe a která plnila úlohu farního kostela pro obyvatele hradiště i předpoklá-

dané osady v podhradí. Rotunda stojí dosud, existenci paláce dokládají stopy po 

kůlo vé konstrukci a kostrový hřbitov v sousedství rotundy, dokumentované ar-

cheologickým výzkumem. Dřevěný palác byl na přelomu 12. a 13. století nahrazen 

románským kamenným palácem, spojeným pravděpodobně v prvním patře s mo-

hutnou hranatou útočištnou kamennou věží, přistavěnou k rotundě, jíž se snad 

vstupovalo na novou tribunu, která zůstala zachována dodnes. Nově zbudovaný 

Pohled na budovy týneckého hradu od severovýchodu z 20. let 20. století (sbírka fotodokumentace, Muzeum 
Podblanicka)
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palác a celý hradní areál představoval královský hrad přechodného typu prvé po-

loviny 13. století, spojovací článek mezi slovanskými hradisky a středověkými 

hrady. Z prvků charakteristických pro slovanské hradiště bylo využito především 

kru hové valové opevnění a široký příkop vytesaný ve skále, které ohraničovaly 

a chrá nily areál hradu. Kamenný obytný palác o třech prostorách, začleněný do 

ob vodové fortifikace, předjímal již přijetí a postupné zdomácňování pokročilej-

ších hradních forem. Palác byl přístupný zvláštním můstkem od severní strany 

přes příkop, odkud cesta vedla přímo k portálu paláce. Kolem poloviny 13. století 

byl portál zazděn a most zanikl. Rotunda se nejspíše již v průběhu 13. století stala 

hradní kaplí, určenou jen pro hradního pána, jeho služebníky a čeleď. Pohřebiště 

bylo zrušeno. Došlo také ke změnám ve vnitřním uspořádání sídla a přeložena 

byla zřejmě i přístupová komunikace, nadále vedla od západu. Obvodová fortifi-

kace z boku přiléhala k paláci. Hrad byl posledním hradem přechodné dispozice, 

který v sobě spojoval složku obytnou, obrannou i sakrální, a jeho význam pro 

dnešní poznání je o to důležitější, že vznikl přestavbou areálu staršího sídla při 

emporovém kostele. V každém případě posouvá naše znalosti o vývoji opevně-

ných sídel. 

Koncem 13. století, či nejpozději počátkem století následujícího, se týnecký 

hrad ocitl v rukou šlechtického držitele, zpočátku jako královská zástava, kterou 

obdržel jako odměnu za léta strávená ve službě některý ze členů rozvětveného ro-

du Buziců, který užíval ve znaku kančí (sviní) hlavu. Zástava se však rychle sta la 

dě dičným zpupným majetkem. Vlastnictví hradu a jeho vzhled vyjadřovaly mo-

censko-politické a hospodářské postavení jeho vlastníka nebo držitele či alespoň 

jeho ambice. Již v roce 1318 je Týnec poprvé doložený v písemných pramenech ja-

ko vlastnictví Oldřicha z Týnce, příslušníka rodu Medků z Valdeka, rovněž nosi-

tele erbu s kančí hlavou, jehož potomci hrad drželi téměř do konce 15. století. Hrad 

byl za Medků z Valdeka ve 14. století přestavěn. Využity však byly všechny základ-

ní stavby z předchozího století. Vyrostla nová hradba, k níž byly přistavěny nové 

zděné objekty, jejichž stavební zbytky jsou dodnes patrné v budově bývalé (pů-

vodní) továrny na kameninu a v prostorách zbořené kaplanky východně a jihový-

chodně od rotundy, kde je zachytil archeologický výzkum. V této době také bylo 

vybudováno mohutné vnější ohrazení, jehož některé úseky a část jedné bašty jsou 

v terénu patrné dodnes. Svou funkci si podržel také příkop. K zániku palácové 

stavby a k zasypání příkopu došlo zřejmě teprve v průběhu druhé poloviny 15. sto-

letí, nebo dokonce až v první polovině 16. století. Přežila rotunda a hranolová věž 

a patrně i další objekty, dnes již nedochované. Dosavadní poznatky o gotickém 

období hradu jsou však velmi torzovité. Úroveň bydlení a běžný denní život na 

hradě dokládají v 15. a 16. století jen archeologické nálezy, převážně keramiky, 

v nichž jsou zastoupeny především předměty každodenní potřeby a kachle s re-

liéf ní výzdobou. Ve 14. a 15. století hrad sloužil také jako administrativní a správ-

ní středisko v rámci panství a zároveň nepochybně měl základní represívní a do-

hlížecí funkce.
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Po celou dobu vlády krále Václava IV. byl Týnec nejspíše v majetku Oldřicha 

Medka z Valdeka, který rovněž držel nedaleké Lešany. Složité příbuzenské vzta-

hy, častá frekvence oblíbených osob-

ních jmen a torzovité prameny však ne-

umožňují jednoznačně identifikovat 

jednotlivé stejnojmenné členy rodu 

a jednoznačně odhalit všechny rodin-

né vazby. August Sedláček se třeba do-

mníval, že před rokem 1400 žili dva Ol-

dřichové Medkové z Valdeka, přičemž 

jeden držel Týnec, druhý vlastnil Le-

ša ny. Týnecký Oldřich z Valdeka měl, 

opět jen pravděpodobně, tři syny, 

Zdeňka, Havla a Viléma, z nichž nej-

starší Zdeněk již před smrtí svého otce 

v roce 1399, nebo počátkem roku 1400 

vystupoval po jeho boku jako hradní 

pán (prezentovali spolu týneckého ple-

bána) a v letech 1400–1415 je v prame-

nech doložen jako samostatný vlastník týneckého hradu.

V roce 1415 Zdeněk připojil svou pečeť pod stížný list české šlechty proti upá-

lení mistra Jana Husa a později se zřejmě trvale přiklonil k husitské straně. Účast-

nil se čáslavského sněmu v roce 1421, kde česká prohusitská šlechta přijala záva-

zek prosazovat a bránit čtyři pražské artikuly, podporoval stížnost českých stavů 

proti císaři Zikmundovi, jejímž smyslem bylo odmítnutí jeho nároků na český 

trůn. V listopadu 1423 se nacházel v řadách husitské šlechty na sněmu v Praze. 

O jeho dalších aktivitách zprávy chybí. Zemřel však až v roce 1434. Zdeňkova vdo-

va Ofka z Malovic měla své vdovské věno zapsané ve vsi Chrášťany a záhy se 

vdala za Petra Mrackého z Dubé, který vlastnil statek Mrač. Konkrétnější zprávy 

o Týnecku a jeho obyvatelích nejsou k dispozici. Obyvatelstvo se pravděpodob-

ně přiklonilo k husitské víře spolu se svou vrchností. Neklidná doba a sociální 

napětí jistě negativně ovlivnily hospodářské a populační poměry, ale oporu v pí-

semných pramenech pro to nemáme. 

August Sedláček uvádí v letech 1444–1469 na Týnci jako majitele stejnojmen-

ného Zdeňkova syna, druhá část týneckého majetku patřila údajně jeho bratru 

Janovi, který zemřel bezdětný. Jeho část týneckého majetku si na králi vyprosil 

v roce 1469 Havlův syn Protiva z Valdeka, který sídlil na Talmberku. Zdá se, že díl 

Týnce skutečně obdržel, neboť v roce 1479–1480 prodal část majetku – totiž vsi 

Chářovice a Chrášťany. Zbývající část týneckého panství zdědil Zdeňkův starší 

syn Oldřich Medek, přísedící zemského soudu, který byl a zůstal přívržencem 

krále Jiřího z Poděbrad. Ten jej jmenoval v roce 1466 nejvyšším komořím králov-

ny, v roce 1478 se, již z iniciativy krále Vladislava II. Jagellonského, stal purkrabím 

Týnecká rotunda s obrannou věží a část hradního 
areálu z východní strany v r. 1888. Kresba Václava 
Jansy (F. A. Borovský, Čechy 8. Táborsko, Praha 
1892)
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Pražského hradu. Nebyl však na týneckém zboží jednoznačně závislý. Za císaře 

Zikmunda rozmnožil své příjmy, když získal do zástavy ves Mokropsy na řece 

Berounce, které původně náležely klášteru u sv. Jiří na Pražském hradě. Oldřich 

Medek zemřel v roce 1483. O jeho dědicích a o majetkových poměrech, které v bez-

prostředně následujících letech vládly na Týnecku, nemáme žádné zprávy.

O lokalitách, které zejména ve 14. 

a 15. století náležely k týneckému pan-

ství a zajišťovaly jeho hospodářské zá-

zemí, rovněž nevíme téměř nic. Vývoj 

pozemkové držby hradu byl poměrně 

složitý a proměňoval se podle momen-

tální politické a hospodářské situace. 

Týnecké panství se rozkládalo na sta-

rém sídelním území, které se v průbě-

hu 10. století vytvářelo podél toku Sá-

zavy směrem na západ. Nejprve byly 

osídleny ploché úseky údolí dolní Sá-

zavy a dolního toku Janovického poto-

ka. Později vyvýšené plošiny v jejich 

blízkosti. Archeologické nálezy doklá-

dají v 11. století osídlení v Čerčanech, 

v Brodcích, Peceradech a v Hrusicích 

u Krusičan, v Žíňanech, ve Vinařovi-

cích nedaleko Soběhrd, v Poříčí a v Be-

nešově. Můžeme sem zahrnout Buko-

vany, Lešany, Ledce, Hvozdec a na 

dol ním toku Janovického potoka Kru-

sičany a Chrášťany. Kolonizační úsilí, 

které vycházelo z hradiště ve Lštění, 

jednoho z opěrných bodů raně přemys-

lovského státu, zde vyvíjel sám panovník. Ten dal zřejmě v 11. století popud k vy-

budování hradiště v Týnci. Okolo něho se vyvinula poměrně lidnatá sídelní aglo-

merace, která zahrnovala Brodce, Pecerady, Čakovice u Krhanic, Krusvičany 

(Krusičany), Bukovany, tedy lokality, u nichž můžeme předpokládat pozdější pří-

slušnost k týneckému panství. Archeologické (i když jen sporadické) doklady 

o rané kolonizaci druhotně podporují i názvy těchto lokalit. K nejstarším jazyko-

vědci řadí ty s tzv. obyvatelskými jmény – Pecerady, Podělusy. Také osady s kon-

covkou –any (Lešany, Chrášťany, Krusičany, Bukovany) vznikly již v průběhu 

11. století. Krusičany byly podle přesvědčení předního českého jazykovědce Vla-

dimíra Šmilauera založeny polskými přesídlenci, kteří přišli do Čech v souvislos-

ti s polským tažením knížete Břetislava v první polovině 11. století. Tuto hypotézu 

podporuje skutečnost, že v sousedství Krusičan v osadě Hrusice byla připomíná-

Týnecká rotunda s obrannou věží a část hradního 
nádvoří z východní strany v r. 1911. Kresba Oty 
Bubeníčka (Josef Wolf, Historicko-kartografické 
a ikonografické materiály Týnce n. Sáz., Sborník 
vlastivědných prací z Podblanicka 12, 1971)
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na kaple sv. Vojtěcha, jejíž zasvěcení bylo v raném středověku obvyklé právě 

v Polsku a nikoli v Čechách samotných. S nejstaršími fázemi osídlení souvisí také 

lokality končící na –enice (např. zaniklé Malenice – Malensko u Týnce), které se 

uplatňovaly jen do počátku 12. století. Sem patří i samotný Týnec (Týnice), jehož 

název vypovídá o tom, že zde byla osada opevněná dřevěnou hradbou. 

Od 11. století postupně docházelo k majetkosprávnímu rozpadu nejstaršího 

sídelního území ve Lštění. Ve 12. století hradiště ztratilo svou dosavadní funkci 

a centrum knížecí moci se přesunulo do Vladislavic (Václavic), kde krajina byla ví-

ce zalidněná a skýtala možnost lépe zajistit ekonomické potřeby správního stře-

diska v čele s kastelánem jako panovníkovým zástupcem a kde byl též farní kos-

tel. Kolonizační fáze před polovinou 12. století však důsledně navazovala na starší 

osídlení. Někteří autoři sem zahrnují mimo jiné osídlení a kostel sv. Havla v Balko-

vicích a v Kostelci u Křížků, v širším okolí Týnce nad Sázavou také kostelík v Led-

cích. Ve 13. století se kolonizační úsilí na Týnecku soustředilo na intenzívní zahuš-

ťování dosavadní sídelní aglomerace. Osídlení se rozšířilo na pravý břeh Sázavy 

proti týnecké ostrožně, do Zbořeného Kostelce a do Pecerad. Nejmladší kolonizač-

ní fáze ve 13. a na počátku 14. století naopak extenzívním způsobem osídlovala 

vyšší polohy na kraji panovnické sídelní enklávy, dosud porostlé bukovými lesy. 

Tehdy byly založeny Lhoty, seskupené mezi Týncem a Benešovem (Vidlákova Lho-

ta, Buková Lhota, Zbožní Lhota, Úroční Lhota), které byly začleněny do vladisla-

vického újezdu. V této době již přestávalo být území mezi Sázavou a Vltavou ve 

středu panovnického zájmu. Projevilo se to také tím, že panovník přesouval svá 

uživatelská práva k tomuto území na jiné držitele, zpočátku zejména na církevní 

instituce. V roce 1271 se tak vzdal Živohoště a vladislavického újezdu ve prospěch 

pražského kláštera křižovníků s červenou hvězdou. Vladislavický újezd tím však 

nepozbyl zeměpanské příslušnosti, a proto mohl být pravděpodobně v první čtvr-

tině 14. století zastaven Oldřichu z Kostelce, jenž byl příslušníkem rodu Medků 

z Týnce, pokud nebyl přímo totožný se stejnojmenným držitelem hradu Týnce 

a který byl rovněž zástavním držitelem původně zeměpanského Kostelce nad Sá-

zavou. Po vyplacení zástavy (1342–1356) se celý vladislavický újezd a rovněž kos-

telecké zboží dostaly dočasně pod bezprostřední správu královské komory, ale již 

na počátku šedesátých let 14. století byly znovu rozděleny a zastaveny. Vladisla-

vický újezd kapitule Všech svatých na Pražském hradě, Kostelec a příslušné vsi ja-

ko ušlechtilé manství Janu z Hardeka. Povahu zeměpanského manství však Kos-

telec měl až do husitství.

Navzdory přírodním podmínkám, umocněným strategickou polohou při bro-

du nevzniklo ani ve 13. či 14. století v Týnci tržní místo, které by se vyvinulo ve 

větší středisko s městskými funkcemi. Význam Týnce zvyšoval od 14. století ved-

le skutečnosti, že na hradě sídlila vrchnost a byl hospodářským, správním a re-

presivním centrem, gotický farní kostel sv. Šimona a Judy, postavený zřejmě již 

před rokem 1350 a snad ještě dříve. Úloha lokálního církevního centra byla zřejmě 

posílena poté, co v husitských válkách nebo těsně po nich zanikl kostel v Kostelci, 
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po němž v pramenech nezůstalo příliš stop a jehož existence se odráží pouze 

v názvu lokality. V 16. století sice Týnec označení městečko v některých prame-

nech nesl, ale jakékoliv další atributy, které by městské funkce naznačovaly, chy-

bí. Pokud Týnec někdy byl alespoň foresní vesnicí s tržištěm, tento prostor v poz-

dějších fázích zcela zanikl a v dispozici místa není patrný. Neúspěšný byl i pokus 

o založení městečka Vladislavice (Václavice), které zcela zastínil jako tržní stře-

disko od 13. století nedaleký poddanský Benešov, který měl výhodnější polohu 

a lepší hospodářské podmínky.

Pravidelnější uspořádání vesnic se prosazovalo až od 13. století. Do této doby 

předpokládáme nepravidelný shlukový půdorys nebo tzv. okrouhlici. Ještě ve 

13. století byla obvyklým obytným objektem na vesnici zemnice, či polozemnice. 

Některé usedlosti však mohly mít již trojdílnou dispozici, jejíž centrální část však 

byla ještě zahloubená a vystavěná z kamene či spíše pomocí lehké dřevěné kon-

strukce omazané hlínou a jen nepatrně přesahovala nad úroveň terénu. Střešní 

kry tina bývala zatížená kameny. Nepřesné informace máme i o velikosti jednot-

livých lokalit. Ty větší z nich měly ve 14. století okolo 14 usedlostí, což na Týnecku 

a Kostelecku splňovaly až do 16. století jen Bukovany, Krusičany a Pecerady. Čas-

tější však byly v okolí Týnce dvě až čtyři usedlosti ve vsi. V průměrné zeměděl ské 

usedlosti žilo devět až deset lidí.

V těsném sousedství Týnce byl pravděpodobně již počátkem 14. století vy-

budován na skalnatém vrchu, jehož útesy strmě spadaly k řece Sázavě, do níž tu 

ústil Kamenický potok, hrad Kostelec nad Sázavou. Z ostatních stran byl chráněn 

příkopy vytesanými ve skále a vysokými hradbami. Jeho stavebníkem byl pravdě-

Týnecký hrad od jihovýchodu z areálu kostela  sv. Šimona a Judy v r. 1911. Kresba 
Oty Bube níčka (Josef Wolf, Historicko-kartografické a ikonografické materiály Týn-
ce n. Sáz., Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 12, 1971)
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podobně král Václav II., i když konkrétní doklady o tom nemáme. Měl snad být 

náhradou za hrad v Týnci, který již byl v soukromém držení. První písemná zprá-

va o hradu z roku 1342 však hovoří o tom, že panovník Jan Lucemburský zasta vil 

Kostelec Oldřichu Medkovi, z rodu pánů z Valdeka, nepochybně blízkému pří-

buznému držitelů z Týnce, kterého někteří badatelé ztotožňují dokonce s Oldři-

chem, který vlastnil Týnec. Ten od této doby užíval také predikátu z Kostelce. Na 

Týnecku stejně jako jinde se v této době setkáváme s úsilím větších držitelů pů-

dy, ať již majitelů zpupných zboží nebo zástavních držitelů (tato skupina ostatně 

splývá) soustředit co nejvíce hradů a k nim příslušejícího majetku a arondovat je 

či ales poň zajistit odpovídající společenské postavení dalším příbuzným. Hrad 

Kostelec nebyl výjimkou. Ke Kostelci tehdy patřily vesnice Kostelec, Brodce, Bu-

kovany, Pecerady, polovina vesnice Podělusy, polovina vsi Krhanice, Jesenice, Vo-

děrady, Oleška, Vesce a Krumlovice. Jelikož předpokládáme, že panství v této 

době tvořilo průměrně sedm až osm vsí, patřil Kostelec spíše k větším pozemko-

vým celkům. Oldřich z Kostelce navíc získal již v roce 1336 od krále do zástavy 

také vladislavický újezd za zástavní cenu 600 kop grošů českých, ačkoliv kostel ve 

Václavicích s podacím právem byl již dříve (1271) královnou Kunhutou darován 

s poplatkem 10 hřiven vybíraných z vladislavického újezdu, k němuž tehdy pat-

řily vsi Krusičany, Lačnice (Chlístov), Žabovřesky a tři Lhoty – Zbožná Lhota 

(Zbožnice), Úroční Lhota (Úročnice), Bukovská Lhota (Buková Lhota), pražským 

křižovníkům s červenou hvězdou. Kunhutino darování z roku 1271 bylo Janem 

Lucemburským sice potvrzeno, ve skutečnosti však křižovníkům zůstaly k dispo-

Kostelec nad Sázavou ve čtyřicátých letech 19. století. Podle kresby F. A. Herbera překreslil Jindřich Bube-
níček (August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého 15, Praha 1927)
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zici pouze desátky z kostela, kterých se Oldřich zanedlouho zmocnil. Křižovníci 

se bránili a v roce 1341 dosáhli toho, že Oldřich předchozí dohody uznal včetně 

podacího práva ke kostelu, které křižovníkům vrátil. V roce 1342 se vladislavičtí 

vykoupili vlastními penězi z vlivu Oldřicha z Týnce a jeho synů, neboť toužili po 

přímé podřízenosti panovníkovi. V listině z roku 1342 Karel IV. též udělil Václa-

vicím městská práva (městečko se mělo řídit právem Starého Města pražského 

a soud ně podléhat jen králi a místnímu rychtáři). Ke královské komoře nepříslu-

šel vladislavický újezd dlouho. Ačkoliv Karel IV. v roce 1352 novou listinou před-

chozí privilegium potvrdil, již v roce 1368 zastavil městečko včetně vesnic kapitu-

le při královské kapli Všech svatých na Pražském hradě s tím, že obyvatelé újezdu 

nemají platit více než starobylý roční úrok ve výši 88 kop grošů českých, nebudou 

robotovat, vykonávat další naturální služby a nebudou platit ani jiné dávky. Tepr-

ve za husitských válek, v nichž byla sekularizována většina církevního majetku 

a křižovníci s červenou hvězdou ztratili inkorporaci fary, se vladislavický újezd 

dostal opět do zástavy držitelům kosteleckého panství.

Kostelec nad Sázavou od jihu  před r. 1920. Kresba Jindřicha Bubeníčka (August Sedláček, 
Hrady, zámky a tvrze Království českého 15, Praha 1927)
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Hrad Kostelec postoupil v roce 1358 syn Oldřicha z Kostelce Jakubovi z Kostel-

ce, synovi místopísaře království českého Frenclína, který v tomtéž roce uplatňo-

val podací právo ke kosteleckému farnímu kostelu. Instaloval sem totiž po smrti 

faráře Mikuláše kněze Vavřince z Prahy. Vzápětí získal Kostelec marburský pur-

krabí Jan z Hardeka, jehož manželkou byla Helena (Léna), dcera saského knížete 

Rudolfa a příbuzná Karla IV. V roce 1365 Karel IV. ustanovil, že po Janově smrti 

má být Kostelec Leniným věnným statkem. Jan z Hardeku žil na Kostelci ještě v ro-

ce 1376, neboť tehdy presentoval ke kosteleckému kostelu nového faráře. V roce 

1386 držel Kostelec milec krále Václava vyšehradský purkrabí Chval ze Rzavého. 

Ten rovněž zapsal na Kostelci věno své manželce Eulalii z Netvořic. Po jeho smrti 

v roce 1390 zůstal na Kostelci jeho nejmladší, nezletilý syn Jan, který však otce 

přežil jen o pět let. Poté se o kostelecký majetek přel kněz Ješek, probošt od Všech 

svatých na Pražském hradě, jemuž právo na Kostelec postoupil Mikuláš ze Šeslic 

a zvíkovský purkrabí Zachař ze Šlovic. Teprve v roce 1398 získal hrad kněz Ješek 

spolu s Mikšem (Mikulášem) ze Šeslic. Ti prodali panství královskému lovčímu 

Filipovi Lautovi z Dědic. Král Václav koupi sice v roce 1413 potvrdil, ale zároveň 

zrušil listinu, jíž se stal Kostelec dědičným zbožím (včetně vesnic Pecerady, Buko-

vany, Brodce, Voděrady a Jesenice, která později zanikla), a učinil z něj opět man-

ství. Poté Filip Laut z Dědic postoupil Kostelec vladykovi Janovi Sádlu ze Smilko-

va, oblíbenci krále Václava IV., který od roku 1419 vlastnil i sousední Netvořice. 

Sádlo byl důsledným přívržencem a obdivovatelem mistra Jana Husa, rozhořčeně 

se připojil k protestu 452 českých a moravských šlechticů proti jeho upálení ve 

stížném listu z 2. září 1415, přijatém na sjezdu v Praze. Postavil se na stranu refor-

mě přístupné šlechty a v roce 1421 na čáslavském sněmu se stal členem dvaceti-

členné prozatímní vlády v Čechách. Dostal se však v Praze do sporu se stranou 

Jana Želivského, byl obviněn ze zrady, a ačkoliv se přijel do hlavního města očis-

tit a byl pod ochranným glejtem, byl okamžitě po příchodu na Staroměstskou rad-

nici zatčen a ještě té noci (20. října 1421) tajně sťat. Hrad zůstal jeho dětem, pro kte-

ré je spravoval v letech 1421–1432 kostelecký purkrabí Chval z Chotče.

Ze Sádlových synů se do obecnějšího povědomí dostal Jan mladší Sádlo z Kos-

telce. Víme o něm, že se na příkaz zemského správce Aleše Vřešťovského v roce 

1434 připojil k výpravě proti táborskému hradu Ostromeči, který drželi od ro-

ku 1424 táboři a který pro ně představoval významný opěrný bod, odkud napa-

dali zbo ží přívrženců strany pod jednou. Výpravy se zúčastnil též Hynek Ptáček 

z Pirkštejna, Beneš z Dubé a lidé Perchty z Kravař. Ostromeč byl dobyt, vypálen, 

rozbořen a připojen ke Konopišti. Když Jan mladší Sádlo získal později hrad Líš-

no, prodal v roce 1443 Kostelec Kuneši Rozkošovi z Dubé, přívrženci strany pod-

jednou, důslednému protivníkovi Jiřího z Poděbrad, který byl považovaný za 

zemského škůdce. Kostelec byl v roce 1449 neúspěšně obležen Zdeňkem ze Štern-

berka. Větší štěstí měla až výprava na jaře 1450. Hrad byl dobyt královským voj-

skem a pobořen. Stopy po obléhání hradu, zejména výkopy pro usazení děl a pra-

ků a pozůstatky po ochranné baště, která pro obléhatele představovala jediný 
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aktivní prvek obrany, je dodnes možno pozorovat Na Hradečnici. Pozemkový ma-

jetek s hradem byl Kunešovi zkonfiskován.

V roce 1453 král Ladislav rozdělil kostelecké panství mezi čtyři zájemce – 

účastníky vojenské akce proti Kunešovi. Čtyři vesnice, včetně několika podda-

ných v Chlístově a Zbožnici ve Vladi-

slavickém újezdu dostal Jan Zajímač 

z Kunštátu, Zdeněk Kostka z Postupic 

obdržel ves Kostelec s kostelem a ně-

které vesnice. Malý podíl dostal také 

Jan mladší Sádlo ze Smilkova. Větší 

část konfiskátu s hradem včetně větši-

ny vesnic zůstala stoupenci zemského 

správce Jiřího z Poděbrad Zdeňku Ko-

nopišťskému ze Šternberka, který poz-

ději pro volbu Jiříka českým králem 

získal koalici podblanické šlechty. Do 

desk zemských mu byl zapsán hrad 

Kostelec s horami, s lesy, s mlýnem, 

s řekou Sázavou, dvůr Pecerady (Peci-

rady) se dvěma pluhy role, chmelnice, louky, dva rybníčky, celá ves Pecerady, lesy 

Dekuříny, Temník, Háj nad Brodci i jiné chrastiny, rybníky Podjesenský, Podhaj-

ský, Temnický, dva mlýny, ves Brodce se dvěma poddanými platícími úrok, ves 

Podělusy (Poděbusy), kde byl nápravní dvůr, plat z té nápravy a tři poddaní s plat-

bou, plat v Hodkově, poplatný dvůr ve Vesci s příslušenstvím, plat ve vsi Pohoří, 

ves Krhanice se všemi požitky, celá ves Václavice a všech šest vesnic, které náleže-

ly k vladislavickému újezdu. V roce 1456 vyjmul definitivně král Ladislav hrad 

z manství a Zdeněk Konopišťský ze Šternberka připojil nové vlastnictví ke ko-

nopišťskému panství. V jeho rámci již trvale zůstalo, i když se Zdeněk přiklonil 

později k Jiřího odpůrcům a stanul v čele Zelenohorské jednoty. Hrad Kostelec byl 

v domácí válce krále Jiřího z Poděbrad se Zelenohorskou jednotou na jaře 1467 

obležen královským vojskem a v červenci téhož roku dobit a zbořen. K jeho obno-

vě již nikdy nedošlo. Konopišťské panství včetně kostelecké části a vladislavické-

ho újezdu bylo konfiskováno, načež je získal do zástavy Jiříkův syn Hynek Min-

sterberský. Do rukou Zdeňkových synů Zdeňka mladšího a Jana se dominium 

vrátilo až v roce 1479 na základě olomouckých smluv, které v předchozím roce 

ukončily válku mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem a zároveň 

připravily majetkové vyrovnání znepřátelených domácích stran.

Stavební vývoj hradu Kostelce není dodnes dostatečně prozkoumaný. Málo 

poznatků máme zejména o nejstarší fázi jeho existence, kdy náležel králi. Hrad 

však měl již tehdy dvojdílnou dispozici, kterou tvořil tzv. spodní hrad, přístupný 

přes vyzděný příkop čtverhrannou věžovitou branou od severovýchodu. Ten ob-

klopoval výše položené jádro hradu. Z prvé stavební fáze se dodnes zachovala jen 

Kostelec nad Sázavou ve třicátých letech 19. století.  
Podle kresby K. H. Máchy (Dobroslava Menclová, 
České hrady 1, Praha 1972)
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část obvodové hradby na východní straně. Některé prvky z původní stavby se do-

chovaly ve zdivu mladších fází a dokládají, že hrad byl zřejmě velmi výstavný. Do 

doby zástavních držitelů náleží další přestavba hradu, kdy na jihozápadní straně, 

nejlépe chráněné před napadením byl vybudován palác složitějšího půdorysu se 

zcela nově vystavěnou vnější zdí s mohutnými opěrnými pilíři, které měly pravdě-

podobně eliminovat možnou destrukci způsobenou nekvalitním skalním podlo-

žím. K dalším úpravám hradu došlo až za Zdeňka Rozkoše z Dubé, který se snažil 

zvýšit obranyschopnost hradu. Právě on nechal vystavět na skále nad řekou okrou-

hlou vysunutou věž, která umožňovala kontrolovat cestu i řeku pod hradem. Vy-

budoval rovněž novou hradbu na západní straně s menší branou, která umožňo-

vala přístup přes příkop na val. Podle Tomáše Durdíka mělo toto řešení sloužit 

k dopravě děl na val a umožnit dělostřeleckou obranu. Dělostřelecká bašta byla 

vybudována také při vyústění příkopu do svahu. Hlavní brána dolního hradu by-

la přesunuta na sever a chráněna věží vysunutou do hradního příkopu. Novou 

naději pro pobořený hrad přinesla bouřlivá šedesátá léta 15. století. Zásahy Zdeň-

ka Konopišťského ze Šternberka měly hrad přebudovat na pevnostní vojenský 

bod a zajistit ubytování velkého množství vojáků. Konopišťský pán neuvažoval 

o hradu jako o sídelním místě, měl svou rezidenci na Konopišti i na svých dalších 

majetcích. Na opravy bylo využito veškerého dostupného a často druhotného sta-

vebního materiálu, použity byly dokonce prakové koule. Výrazně se změnilo jád-

ro hradu. V severní hradbě při bráně vznikla v hradním areálu patrová dvouprosto-

rová podsklepená budova s valeně zaklenutým přízemím. Na protilehlé straně 

nádvoří přibyla dlouhá budova, zčásti roubená nebo hrázděná.

Jako zpupné zboží je zpravidla od počátku 14. století vnímána také pozem-

ková držba drobných zemanů, kteří vlastnili většinou poplužní dvůr s jedním či 

dvěma podsedky, se dvěma až osmi poddanskými usedlostmi vysazenými pod 

ročním platem, na němž často nacházelo obživu několik šlechtických spoluvlast-

níků. Na druhé straně bylo rovněž obvyklé, že příslušník nižší šlechty měl podíly 

v něko lika vesnicích. Vývoj držby na tvrzích v okolí Týnce byl poměrně složitý 

a prame ny nám jej zprostředkovávají jen velmi nedokonale. Cena majetku drob-

né šlech ty se pohybovala v rozmezí 30 až 170 kop grošů českých (průměrný roční 

výnos z majetku se pohyboval ve výši tři až sedmnáct kop grošů českých) a tudíž 

různá byla i jejich sociální pozice ve společenské hierarchii. Jen výjimečně byla 

součástí zemanského majetku tvrz jako tomu bylo např. v Ledcích, jejichž majite-

lé byli spřízněni nejspíše se zemany z Poříčí, kde byla situace podobná. Zboží, kte-

ré se vedle tvrze sestávalo z osady a podacího k farnímu kostelu sv. Bartoloměje, 

ve druhé polovině 14. století drželi bratři Bohuněk a Vilém, kteří spolu s jakýmsi 

Baltazarem v roce 1360 presentovali ke zdejšímu kostelu faráře. Od nich koupil 

ještě před rokem 1373 Ledce Přísnak z Poříčí, od roku 1357 místopísař desk zem-

ských, který se pak psal z Ledec. V Poříčí, kde máme doloženy tři osady – Poříčí, 

Balkovice a Kout, stávaly dvě tvrze, jedna v Poříčí u mostu, druhá snad v Koutě. 

K pat ronům poříčského kostela patřil v roce 1360 Přísnak z Poříčí a Ledec. V ro-
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ce 1363 Přísnak seděl též v Koutě, odkud se i psal. V letech 1356–1386 držel také 

část Pyšel. Presentační právo ke kostelu v Ledci uplatňoval se svými bratry On-

dřejem a Lipocem v roce 1374, v letech 1390–1391 se této role ujímal sám. Ve vlast-

nictví měl nepochybně také část Poříčí, neboť v roce 1395 se Přísnak z Ledec a je-

ho stejnojmenný syn a syn Zikmund přeli s Benešem z Dubé, dědicem Zbyňka 

z Poříčí, kte rý vlastnil Kožlí, o presentační právo k poříčskému kostelu a spor vy-

hráli. Z do cho vaných pramenů nelze posoudit, zda část Poříčí pak připadla k hra-

du Kožlí. Arnošt z Ledec a jeho bratr Ctibor drželi spolu s Albertem, synem po 

nebožtíku je jich bratrovi Bohunkovi, spolu s dětmi po bratru Mstišovi část vsi 

Čerčan. V 15. sto letí patřil Kout k hradu Kostelci a Poříčí buď celé, nebo alespoň 

jeho část náleželo k Ledcům.

Na osudu Přísnaka a jeho čtyř synů 

je dobře vidět způsob, jakým se snažili 

čle nové nižší šlechty vést každodenní 

zápas o obživu a přitom neztratit nic 

na spole čenské prestiži. Stejnojmenný 

a zřejmě nejstarší syn Přísnak zemřel 

v roce 1395 ještě za života otce. Syn Zik-

mund obdržel podíl v penězích, našel 

zdroj obživy mimo rodný kraj a usadil 

se poblíž Karlštejna. Dalším synem byl 

snad Jan z Le dec, který v roce 1416 vlast-

nil z dědictví po otci Pyšely, či alespoň 

jejich část. Čtvrtý syn se vydal na cír-

kevní dráhu a stal v roce 1395 farářem 

v Poříčí, odkud v roce 1408 podával fa-

rá ře do Ledec a pravděpodobně mu 

 dědictvím připadla ledecká tvrz po 

bratru Přísnakovi. Když zemřel, nežil 

zřejmě žádný z jeho bratrů a neměl ani 

jiné dědice, neboť odúmrť po něm si vy-

prosil v roce 1454 Zdeněk Kostka z Po-

stupic, který ji připojil k hrádeckému 

panství. Ledecká tvrz zanikla nejspíše v průběhu 15. století, ale její pozůstatky 

byly srovnány se zemí teprve v roce 1852 na pří kaz správce konopišťského panství 

Hahna. Obvodní zeď byla odklizena dokonce až v roce 1875 a zbytky zdiva byly 

použity na stavbu stájí v ledeckém dvoře.

Benice (původně pod názvem Bynice), ves s tvrzí a poplužním dvorem, vlast-

nili v roce 1318 Slávek a Bohuchval. Vladykové z Bynic tu seděli po celé 14. a 15. sto-

letí. Zprávy o nich jsou však jen sporadické. Prameny hovoří v roce 1360 o Přib ce 

z Bynic, tetě mlékovských vladyků. V roce 1387 se pak Jeníš z Bynic ucházel o svo-

bodný Bartoňův mlýn v Benicích, který měl jako odúmrť spadnout na krá le. V ro-

Gotický portál kostelíka sv. Bartoloměje v Ledcích 
před rokem 1941, linoryt Richarda Duška (Pod 
Blaníkem 21, 1941/1942, č. 5)
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ce 1445 se připomíná Jan z Bynic, 1476 Jetřich Bynický, který se přel s Janem Jez-

dec kým o hrad Újezdec. Koncem 15. století krátce vlastnil Benice Václav z Rou-

pova, který již v roce 1498 prodal tvrz, dvůr, ves Benice s vesnicemi Litvínovi  

z Klinštejna. Ten je připojil k týneckému panství. Tvrz pravděpodobně poté 

zpust la.

První zmínka o Malenicích, které však jsou podstatně starší a nacházely se 

mezi Krusičany a Chrášťany, pochází z listu z 12. října 1444, kdy Jan z Konojed 

vyznal, že dal své manželce Margaretě z Týnce a z Kuřího dvůr s příslušenstvím 

v Kuří. Jedním ze svědků (setkáváme se tu s mnohými šlechtici usazenými v šir-

ším okolí Týnce – Janem z Kunštátu, řečeném Zajímač, Zdeňkem z Valdeka na 

Týnci, Petrem z Dubé na Mrači, Petrem Kulou z Věřic a na Pyšelích, Bohuslavem 

z Kamenice na Podnavcích, Janem z Blaženic na Pyšelích, Přísnakem z Lipce a Pě-

tichvost, řečeném Košík) byl totiž Hynek z Valdeka na Malenicích. Ten, ač pří-

slušník starého panského rodu, se musel spokojit s pouhým poplužním dvorcem. 

V Ma lenicích totiž nikdy nebyla (podle výzkumu Jiřího Tywoniaka) tvrz. O ně co 

později se malenický dvůr stal součástí týneckého panství. Samostatná tvrz stá-

vala počátkem 14. století v Bukovanech, v roce 1318 na ní seděl Jan z Bukovan, ve 

druhé polovině 14. století se Bukovany staly součástí kosteleckého panství, v ro-

ce 1497 jsou zapsány u hradu Ostromeče.

Chrást nad Sázavou, o němž je učiněna první písemná zmínka až z let 1352 

v souvislosti s farním kostelem sv. Kateřiny, udržela ve 14. století jako jeden z má-

la v tomto kraji ve svém majetku církevní instituce – kanovníci metropolitní kapi-

Dvůr v Benicích v r. 2006
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tuly v Praze. Kapitula zde také pravidelně vykonávala své patronátní právo 

a dosa zovala kněze. V husitských bouřích se Chrást dostal do šlechtických ru-

kou – v roce 1453 je zde připomínán Petr z Chrástu. Chářovice jsou poprvé zmi-

ňovány v erekčních knihách pražského arcibiskupství k roku 1394. V roce 1457 

náležely pravděpodobně zčásti k panství Lešany. Druhý díl nejspíše patřil k tý-

neckému panství, neboť v roce 1479–1480 je (a spolu s nimi Chrášťany) jako svůj 

majetek prodal Protiva z Valdeka, který si část týneckého panství vyprosil na krá-

li jako odúmrť po svém příbuzném. Podělusy a Pecerady, které v roce 1360 náleže-

ly k hradu Kostelec, měly též složitější vývoj, jejich osudy však prameny dostateč-

ně nezachycují. 

Koncem 14. století se postavení drobné šlechty zhoršovalo, nevelký majetek se 

dále drobil mezi četné mužské potomky, získat obživu v královských nebo pan-

ských službách bylo stále těžší a omezené byly i možnosti uchytit se v církev ní 

službě, jejíž obročí by bylo alespoň trochu výnosné a zajišťovalo základní obživu. 

Ačkoliv pauperizace drobné šlechty pokračovala a Týnecko také zasáhla, nemá-

me konkrétní zprávy o tom, že zdejší příslušníci nižší šlechty aktivně hledali 

uplatnění ve vojenských a pololoupeživých skupinách, ani o větším řádění lou-

Kostel sv. Kateřiny v Chrástu nad Sázavou v r. 2006
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peživých tlup, do jejichž čela se někteří šlechtici (a nejen zemané, ale i příslušníci 

panského stavu) stavěli. V bezprostřední blízkosti však ležely hrady Komorní 

Hrádek a Dubá v Posázaví, jichž se zmocnil Jan Zúl z Ostředka a učinil z nich zá-

kladnu pro loupeživé bratrstvo, které ovládal a jehož členové operovali zejména 

podél zemské cesty z Prahy do Rakous. Král udržel Kostelec až do padesátých let 

15. století jako korunní léno, a tak snad hrad byl určitou hrází proti výbojům Zúlo-

vy tlupy.

Od 13. století, či nejpozději počínaje první polovinou 14. století sloužila věří-

cím v okolí Týnce hustá síť farních kostelů – v Týnci, Poříčí, v Ledcích, v Chrás-

tu, v Kostelci a ve Václavicích, náležejících k benešovskému děkanství. S výjim-

kou Chrástu, kam prezentovala faráře metropolitní kapitula Pražského hradu 

a Václavic, jejichž farní kostel spadal do kompetence pražských křižovníků s čer-

venou hvězdou (nebo v některých obdobích – 1369, 1418 – též kapituly královské 

kaple Všech svatých na Pražském hradě), bylo podací právo v rukách šlechtických 

držitelů. Kostely nebyly nejbohatší, jak dokládají registra desátků odváděných 

papeži k roku 1352, podobně však na tom byla většina kostelů v benešovském 

děkanátu. Pouze kostel sv. Mikuláše v relativně zajištěném poddanském městě 

Benešově odváděl 87 grošů českých. Týnecký kostel sv. Šimona a Judy odváděl 

24 grošů českých, václavický kostel sv. Václava 21 grošů, kostel sv. Kateřiny platil 

papežského desátku pouhých 10 grošů českých. Kostelecký kostel byl dokonce 

od poplatků osvobozen, je označen jako pauper – chudý a výše papežského de-

sátku není vůbec uvedena. Z kostelíka sv. Bartoloměje v Ledcích plynulo 18 gro-

šů desátku. Relativně bohatá byla farnost v Poříčí, odkud do papežské pokladny 

směřovalo 42 grošů českých, částka však zahrnovala jak kostel sv. Havla, tak kos-

tel sv. Petra, který již tehdy sloužil jako filiální. Podobně to vypadalo s personál-

ním obsazením jednotlivých kostelů. V Týnci, v Ledcích, ve Václavicích k roku 

1380 působil vedle plebána ještě vikář (k roku 1386 máme zde doložen též kostel 

bl. Jana Křtitele), v Poříčí ve svatyních 

sloužil farář a dva vikáři, Chrást a Kos-

telec byly obsazeny pouze plebánem. 

O velikosti jednotlivých farních obvo-

dů nejsme informováni, pravděpodob-

ně nedosahovaly ani obvyklých osmi 

až desíti přifařených vsí, s výjimkou 

kostelíku v Ledcích. O něm jediném 

víme, že k němu byly v roce 1345 přifa-

řeny vedle vsi Ledce s tvrzí, vsi Baro-

chov, Božešice s tvrzí, Nestařice, Babice, 

Vavřetice, Nespeky, Větrov, Hůrka a Pá-

šovka.

S výjimkou obou kostelů v Poříčí 

a rotundy v Týnci, které byly prokaza- Kostel sv. Bartoloměje v Ledcích v r. 2006
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telně vystavěny nejpozději ve 12. století, byly kostely v Týnci, v Chrástu a Ledcích 

původně zbudovány v raně gotickém stylu ve druhé polovině 13. či počátkem 

14. století. V písemných pramenech jsou poprvé uvedeny okolo poloviny 14. sto-

letí, původní stavby byly zřejmě starší. Kostel v Chrástu nad Sázavou byl zasvě-

cen sv. Kateřině, jejíž kult v Čechách zpopularizoval především Karel IV., sva-

tostánek v Chrástu byl však pravděpodobně založen již za Karlových předchůdců. 

Podob ně je na tom také kostelík sv. Bartoloměje v Ledcích a podle některých ná-

znaků také kostel v Týnci nad Sázavou. Poloha ani zasvěcení předhusitského 

kostela v Kostelci nejsou známy. Pravděpodobně stál v podhradí, nejspíše ve vsi, 

někte ří badatelé ho však situovali do hradního areálu. K nim patřil také August 

Sedláček, který se domníval, že název Kostelec získal hrad druhotně podle opev-

něného kostela, který plnil obrannou funkci ještě před vybudováním hradu. Ne-

předpokládal, že se jednalo o kostel ve vesnici na druhém břehu Sázavy, kde je 

kostel doložen od 14. století, ale kladl, ovšem bez dokladu, kostel do blízkosti hrad-

ní stavby. Kostel zřejmě zanikl v husitských válkách, poslední zmínkou o něm je 

záznam o uvedení faráře do kostela k roku 1416. O vybavení kostelů příliš nevíme. 

Jedinou výjimkou je zmínka o vnitřním zařízení týneckého kostela. Při vizitaci be-

nešovského děkanátu, kterou v roce 1379 konal pražský arcijáhen Pavel z Janovic, 

bylo zjištěno, že svátost oltářní není zde bezpečně uložena v „předepsané“ ne pře-

nosné schránce, ale pouze v dřevěné skřínce, a nařídil, aby po levé straně presby-

teria byl vybudován výklenek, opatřený železnou mříží, v němž by byla svátost 

v bezpečí. 

Poněkud lépe jsme od druhé poloviny 14. století do vypuknutí husitských bou-

ří informováni díky konfirmačním knihám pražského arcibiskupství, evidenčním 

knihám, do nichž se vždy zapsalo jméno nového duchovního, odcházejícího kleri-

ka a jméno majitele patronátu, o výkonu presentačního práva a o obsazování far-

ností. Šlechta (a zdaleka to nebyla jen nižší šlechta) se snažila v předhusitské době 

udržet svá patronátní práva k někdejším vlastnickým kostelům a zajistit v případě 

potřeby alespoň malým obročím obživu členům svého rodu. Nepochybně stejně 

jako jinde měli faráři často blízko k rodu sedícímu po desetiletí na týneckém hradě. 

Medkové z Valdeka, kteří uplatňovali podací právo k týneckému kostelu, v roce 

1355 tak presentovali kněze Jana a Jošta z Týnce. Zdeněk Medek z Valdeka uvedl 

spolu se svým otcem Oldřichem nového faráře také v roce 1399 a činil tak i v le-

tech 1400–1415. Presentační právo ke kostelu v Chrástu vykonávali v roce 1357 Jan, 

arcijáhen litoměřický a nejmenovaný kanovník metropolitní kapituly, v roce 1361 

pražský kanovník Mikuláš, v roce 1363 děkan kaple Všech svatých na Pražském 

hradě František. Do Kostelce v roce 1358 presentoval Jakub z Kostelce, 1376 Jan 

z Hardeku, purkrabí na Marburku. V kostelíku v Ledcích v roce 1360 uváděli fará-

ře rytíř Mikuláš z Božešic, bratři Bohuněk a Vilém a Baltazar z Ledců, v roce 1361 

Přísnak z Ledců, později s bratry Ondřejem a Lipocem. V roce 1408 to je farář Vác-

lav z Ledců, který byl plebánem v Poříčí. V Poříčí se též, jak vyplývalo ze složité 

vlastnické situace, na presentaci ke kostelu podílelo více vlastníků.



84

Týnec nad Sázavou

Majitelé panství a malých statků v okolí byli rovněž nejčastějšími donátory 

vlastnických kostelů, i když nechyběla ani obdarování jinými osobami, jak z řad 

nižší šlechty, tak svobodného obyvatelstva. Dělo se tak zpravidla formou větších 

či menších odkazů či hmotných darů. Na nich zpravidla záviselo vybavení kostela 

i fary a zčásti také hmotné postavení faráře. Doklady o obdarováních máme pro 

předhusitské období zachovány v tzv. erekčních knihách pražského arcibiskup-

ství, kam se donace kostelům, kostelním kaplím a oltářům či jiným církevním 

institucím vkládaly. Před svou smrtí v roce 1389 odkázal Oldřich Medek kostelu 

v Týnci 30 kop grošů českých úroku, kaplanovi pořídil ornát, kalich, misál a jiné 

bohoslužebné náčiní. V letech 1392 a 1407 poukázal kostelu po čtyřech kopách 

grošů ročního platu zapsaného ve vsi Chlístově, která tehdy k panství týneckému 

zřejmě náležela, jeho syn Zdeněk Medek. Ten vedle farního kostela v Týnci pod-

poroval osmi kopami grošů českých úroku také Týnský kostel v Praze, neboť na 

Starém Městě pražském nedaleko kostela svaté Anny vlastnil dům. V roce 1394 

věnoval kostelu v Týnci plat z vesnice Chlístov také Zdeněk, panoš z městečka 

Vladislavice (Václavice). Rovněž držitelé Kostelce věnovali péči místnímu kostelu, 

i když jejich donace byly skrovnější. Jan z Hardeku kostelu daroval roční důchod 

pět kop grošů českých. V roce 1399 Jan, probošt od Všech svatých jako vykonavatel 

poslední vůle Chvala ze Rzavého prodal Kostelec Janu Lautovi a zajistil kostelu 

stejnou sumu pěti kop ročního důchodu od Chvala ze Rzavého. Celkem tedy činil 

roční důchod kostela deset kop s tou podmínkou, že plebán bude povinen sloužit 

každý týden dvě mše za duše Jana (Hanuše) z Hardeka a Chvala ze Rzavého 

a každoročně vykoná ve výroční den jejich smrti a pravděpodobně též ve výroční 

den vysvěcení kostela tři anniversaria (výroční mše).

V Týnci máme v předhusitské době 

zachyceny v pramenech zmínky o fará-

řích, z nichž někteří vydrželi při týnec-

kém kostele na tehdejší poměry, kdy 

faráři často měnili beneficia a hledali 

výhodnější finanční podmínky, dlou-

hou dobu. Dvacet let sloužil na týnec ké 

faře plebán Matěj (1360–1380), v letech 

1380–1399 Přibík z Blatné, jen krátce 

zde pobyl Kuneš, původně farář v Běli-

ci, který zemřel do roka po uvedení do 

církevního úřadu. Jindřich z Ostrome-

če, pravděpodobně potomek držitelů 

sousedního hradu, zde působil v le-

tech 1400–1415. Mořic z Týnce, který nastoupil službu v roce 1415, se ještě téhož 

roku vzdal fary ve prospěch Oldřicha, který byl dosud farářem v Keblově. V chud-

ší chrástecké farnosti se administrátoři, většinou oltářníci z pražských kostelů, po-

měrně rychle střídali, každý chtěl záhy nalézt výnosnější působiště. Zmiňován je 

Kostel sv. Šimona a Judy v Týnci v r. 2006
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kněz Mařík, který zde v roce 1357 zemřel, v letech 1357–1361 tu byl instalován Jan 

z Prahy, krátce v roce 1361 pobyl Frána, který do této doby byl oltářníkem sv. apo-

štolů Bartoloměje a Jana v nejmenovaném pražském kostele. Do roku 1363 pak tu 

byl Mikuláš Komárovec, v letech 1363–1367 Mikuláš, který před uvedením do 

Chrástu sloužil jako farář u svatého Jana Na Zábradlí v Praze. Pak přišel na jeho 

místo Svatoslav (Svašek), dříve farář v Nesvačilech, který v Chrástu setrval do ro-

ku 1380. Právě on byl zřejmě volnějších mravů a příkazy celibátu nebral, jako ostat-

ně celá řada jeho duchovních bratrů, příliš vážně. V době vizitace pražského arci-

jáhna Pavla z Janovic (1379) žil v konkubinátu s Margaretou, řečenou Kadaně, 

kterou si vydržoval v Benešově (koupil jí zde dům) a měl několik synů a dcer 

(někteří svědci tvrdili šest až sedm, jiní jmenovali jedenáctiletého syna Vavřince 

a desetiletou dceru Dorotu). Docházel za nimi každou sobotu a kvůli návštěvám 

zanedbával i mše. Vypovídal proti němu benešovský vikář Václav z Bukovan, Jan 

z Velkého Oldřichova, konventor (střídník, nájemce fary) benešovského kostela 

a další benešovští kněží, rektor škol Mikuláš z Boru (míněna zřejmě klášterní ško-

la u minoritů) nebo Mikuláš Mařík z Nové Plzně, který byl rektorem městské ško-

ly, či městský rychtář Řehák, konšelé Pešek, Simon a jiní. Jeho slova potvrdil též 

týnecký kněz Přibík z Blatné. V Kostelci z předhusitského období víme o úmrtí 

kněze Mikuláše k roku 1358. Jeho nástupce Vavřinec z Prahy vzápětí odešel, načež 

byl ještě téhož roku do Kostelce instalován Mikuláš Heřmanův z Prahy, který zde 

setrval až do roku 1376. V letech 1376 až 1379 je doložen Adam ze Zvíkova, jehož 

pověst nebyla bez kazu. Při vizitaci arcijáhna Pavla z Janovic vypověděli totiž dva 

týnečtí farníci Vavřinec a Mořic, že rád navštěvuje krčmu a někdy je nestřídmý. 

Konfirmační knihy zmiňují také Václava k roku 1399 a Vavřince v roce 1409. Jiný 

kněz Václav, který sem přišel z Loděnic, tu vydržel v letech 1409–1416. Po něm na-

stoupil Mořic, který byl dosud v Kostelci kaplanem, kterého presentoval ke koste-

lu Jan řečený Sádlo. V Ledcích byl jako duchovní správce do roku 1360 Václav, kte-

rý pak vstoupil do benediktinského řádu a odešel do břevnovského kláštera. Po 

něm přišel Jan Mořicův z Mnichovic a posléze Janda (1360–1374). V následujících 

letech až do roku 1390 tu působil Vavřinec, který přišel z Mnichovic, krátce (1390–

1391) Mořic z Říčan, v letech 1391–1409 Jan z Bystřice. Posledním farářem v před-

husitském období byl v Ledcích Šebestián z Davle, kterého presentoval Václav, fa-

rář v Poříčí nad Sázavou, jemuž zřejmě tehdy Ledce patřily. Za husitských válek 

a v čase poválečné konsolidace byla nepochybně farnost obsazována kněžími 

podobojí, ale konkrétní zprávy chybí.

Týnecko v době předbělohorské konsolidace

V roce 1490 získal Týnec Mikuláš Trčka z Lípy, o jehož působení zde mnoho 

nevíme. Po několika letech prodal týnecké panství Litvínovi z Klinštejna na Ho-

řovicích, který v roce 1498 připojil koupí tvrz Benice se dvorem a vsí. Týnec se 
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tehdy rozprostíral po obou stranách řeky, panské sídlo neslo označení „zámek“, 

k jeho příslušenství patřil také poplužní dvůr. Počátkem 16. století pravděpodobně 

kamenný palác zanikl. Rotunda a hranolovitá věž však zůstala zachována. Hrad-

ní areál, v němž původní palác nahradila skrovnější stavba, byl rozšířen a nově 

opevněn. Litvín zemřel v roce 1506. Jeho vdova Majdalena Klinštejnská z Vrtby 

obdržela Týnec jako vdovský dědický podíl a stala se poručnicí nezletilých dětí. 

Později se zřejmě provdala za Jindřicha z Pomněnic, který se na Týnci uvádí v roce 

1525 jako jeho vlastník. Majdalena také se svým manželem uzavřela smlouvu o tý-

necké části Poříčí, jejíž obsah není znám. Po smrti Majdaleny získala Týnec její 

neprovdaná dcera Lidmila z Klinštejna, která zahájila se svým nevlastním otcem 

Jindřichem v roce 1535 o znění smlouvy soudní spor, o jehož výsledku chybí zprá-

vy. Roku 1544 Lidmila prodala zámek Týnec se dvorem, městečko Týnec, pustou 

tvrz Benice, vesnice Bukovany, Kostelec, Radějovice, Lhotu a části vsí Poříčí, Tu-

chyně, Soběšovice, Dunávice, Chleby a Podělusy a pusté poplužní dvory v Požá-

rech a Malenicích (ten chátral již před rokem 1520) za 3600 kop grošů pražských 

Bernardovi z Baršova, který v roce 1553 část Poříčí postoupil Janovi Opatovi z Ma-

ličína. Bernard z Baršova odkázal týnecké panství dceři Anně, provdané za Jana 

Velemyského z Velemyšlevsi (zemřela v roce 1577). Jejich nejstarší syn Burian měl 

zdědit Týnec. Jelikož záhy zemřel, přešel jeho majetek na mladší bratry Bernarda 

a Jindřicha, jejichž poručníky byli Mikuláš z Říčan na Beztahově, Bernard Hodě-

jovský z Hodějova na Tloskově a Vilém Kosoř Malovec z Malovic. Později, okolo 

roku 1580, si Bernard a Jindřich Velemyští rozdělili otcovské dědictví tak, že Ber-

nard dostal Týnec a Jindřich Benice, kde se usídlil v obnovené tvrzi. Bernard brzy 

zemřel a poručníkem svých dcer a syna Jaroslava určil Jindřicha. Bernardova man-

želka Eliška z Milhostic obdržela byt v zámku v Týnci, krytý vůz, čtyři koně, uži-

tek z jedenácti krav a další požitky. Jindřich držel panství jako jediný vlastník až 

do své smrti a odkázal ho v roce 1590 svému synovci Jaroslavovi, jehož manželkou 

byla Mandalena z Chyš a Egrberka, která se zajímala o bylinkářství a lékařství. Ne-

chala z těchto oborů opsat řadu knih, které byly později uloženy v roudnické zá-

mecké knihovně. Od svého manžela získala podíl na tvrzi a poplužních dvorech 

v Benicích, v Ledcích a v Malenicích, který někdy před rokem 1597 obnovil Jaro-

slav Velemyský ve snaze zintenzivnit vrchnostenské hospodaření, tentokrát pod 

názvem Malensko. Podobná snaha stála za změnou poplužního dvora v Požárech 

v dvůr poplatný či za vybudováním nového dvora na druhé straně řeky pod tý-

neckým zámkem. Zatímco většina poplužních dvorů celkem prosperovala, odleh-

lý dvůr Malensko byl záhy zrušen a jeho půda byla rozparcelována mezi poddané 

a dvůr přeměněn na ves. Vesnice však nejpozději ve třicetileté válce zanikla a dvůr 

byl opět obnoven. 

V roce 1607 Jaroslav Velemyský prodal za 29 500 kop grošů míšenských tý-

necké panství Dorotě Hodějovské z Harasova a na Konopišti, manželce Přecha 

Ho dě jovského, který byl krátce před tím povýšen do panského stavu a jehož otec 

Ber nard od roku 1574 vlastnil sousední statky Tloskov, Netvořice, Maršovice 
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a Ostromeč. Dorota již v roce 1597 koupila statek Benice a od roku 1603 byla maji-

telkou Konopiště. Systematicky se snažila arondovat svůj pozemkový majetek, 

pro to v roce 1606 vyměnila s Jaroslavem Velemyským dva poddanské grunty v Po-

dělusích a borový les u týneckého hradu s částí řeky Sázavy za ves Kostelec, krč-

mu v Poříčí nad Sázavou a mlýn na Sázavě zvaný V Pěnkavách. V trhové smlou vě, 

která byla mezi oběma stranami u příležitosti koupě týneckého panství uzavřena, 

máme dochován také první soustavnější popis panství.

Zámek Týnec byl počátkem 17. století obklopen ohradou, náležel k němu pivo-

var se spilkou, hvozdem, sladovnou, poplužní dvůr s poplužím, se zahradami, 

štěpnicemi, chmelnicemi. Při zámku stál též dvůr s ovčínem, nedaleko zámku 

kostel s kolátorstvím a kostelním podacím. Druhý dvůr, zvaný Nový, se nacházel 

v městečku Týnci pod zámkem na druhé straně řeky, ke třetímu dvoru, Ledecké-

mu, patřily dědiny, zahrady, štěpnice a luka. Pod zámkem klapal na řece Sázavě 

mlýn s pilou. Týnec byl označen jako městečko, rozkládající se na obou stranách 

řeky, s výsadními krčmami. Jeho rozsah však není nikde uveden. K týneckému 

zboží patřila ves Bukovany a ves Chářovice, obě s výsadními krčmami, ves Ledce 

s výsadní krčmou a mlýnem na řece Sázavě, s kostelem a kostelním podacím, po-

platní dvůr v Požárech, díly ve vsích Chleby, Podělusy, Nespeky, Hvozdec a celá 

ves Malensko a rovněž jiné příslušenství.

Komplikovanými majetkovými poměry se nadále vyznačovaly některé okolní 

vsi. Druhý díl Podělus a druhý díl vsi Chleby byly počátkem 16. století součástí 

břežanského statku a později vplynuly do panství Lešany. Spolu se sousedními 

Netvořicemi je zdědil roku 1521 po svém otci Přibík Netvorský z Březí, který od-

kázal svůj majetek v roce 1578 synovi Albrechtovi. Albrechtův syn Přibík, který 

Týnecký hrad od severozápadu před r. 1920. Kresba Jindřicha Bubeníčka 
(August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého 15, Praha 1927)
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zdědil Netvořice a Břežany v roce 1602, 

prodal počátkem dvacátých let celý 

majetek Pavlovi Michnovi z Vacínova. 

Další díl Podělus byl v roce 1563 sou-

částí tloskovského panství, v roce 1542 

a 1560 jsou připomínány v souvislosti 

s konopišťským panstvím, podobně ja-

ko Bukovany či alespoň jejich část. Ves-

nice byly osídleny výhradně poddan-

ským obyvatelstvem. Svobodnická drž-

ba zde v 16. století byla zastoupena jen 

minimálně. K roku 1550 víme jen o svo-

bodníku Janu Kubačovi v Chlebích, je-

hož grunt patřil okolo roku 1557 Anně, 

zemance a počátkem 16. století zde hos-

podařil Martin Rubáš. Drobná držba 

nižší šlechty vplynula v 15. a v 16. stole-

tí do sousedních větších dominií a niž-

ší šlechtici byli nuceni hledat obživu 

ve městech a panské službě. Někdy do-

konce klesli do nižších společenských vrstev. Na druhé straně se lze setkat i s opač-

nými případy společenského vzestupu, i když jen obtížně můžeme odhadnout na -

kolik byly časté či obvyklé. Tak byl do šlechtického stavu v roce 1570 povýšen Petr 

Junek z Krusičan, který se později za Arkleba z Kunovic stal hejtmanem konopišť-

ského panství. 

Původní kostelecké panství zůstávalo nadále součástí konopišťského dominia. 

To bylo v roce 1495 rozděleno mezi Zdeňka a Jiříka ze Šternberka, syny Jana ze 

Šternberka, jejichž majetek do této doby spravovali jako poručníci jejich strýci Ja-

roslav a Zdeslav. Pustý hrad Kostelec s částí Václavic, Úročnice, Bukovské Lhoty, 

Žabovřesk, Krhanic, Krusičan, Zbožnice, s loukou u Pecerad, rybníkem Temní-

kem a Prostředním rybníkem v Peceradech, kosteleckou „horou“ a lesy, a „kap-

lanstvím“ v Peceradech (což byla pravděpodobně nadační půda užívaná vrchnos-

tí) tehdy získal spolu s polovinou města Benešova, s dílem panství Konopiště 

a s hradem Ostromeč Zdeněk. Jiřík ze Šternberka obdržel z bývalého kostelec-

kého panství Podělusy, druhou část Václavic, Úročnice, Žabovřesk, Bukovské Lho-

ty, Krhanic, Pecerady, část Krusičan, mlýn v Brodcích a louky. Václavické lesy ob-

hospodařovali oba bratři společně. Zatímco Jiřík ze Šternberka prokazatelně žil 

ještě v roce 1526, Zdeněk zemřel již v roce 1496. Kdo ze Šternberků zdědil jeho díl 

není zcela jasné. Jako odúmrť podíl připadl králi Vladislavovi, avšak král celý ma-

jetek pravděpodobně udělil Zdeňkovu strýci Ladislavovi Bechyňskému ze Štern-

berka a Zdeňkově matce Kateřině z Eckartsau. Spletité rodové a majetkové pomě-

ry trvaly na Konopišti po několik následujících desetiletí, rozsah majetku se však 

Špýchárek na statku za rybníčkem v Chlebech před 
r. 1942. Kresba Antonína Grunta (Pod Blaníkem 
22, 1942/1943, č. 4-5)
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příliš neměnil. V roce 1542 je vlastnil nejvyšší komorník Českého království Adam 

ze Šternberka na Bechyni a Zelené Hoře, který Konopiště určil jako nemovitou věn-

nou zástavu pro svou snachu Annu z Pernštejna, manželku syna Viléma. V rám ci 

državy jsou opět jmenovány Václavice, Podělusy (Poděvúsy), Krusičany (Krusvi-

čany), Úročnice, Bukovská Lhota, Žabovřesky, Krhanice, Brodce a Pecerady. 

Po Adamově smrti v roce 1560 došlo k dělení rozsáhlého majetku mezi jeho 

čtyři syny. Konopiště obdržel spolu se Štěchovicemi a zastaveným hradem Ostro-

mečem nejmladší Jan. Po smrti Jana ze Šternberka v roce 1578 přešlo konopišťské 

panství na jeho syna Adama, který zemřel již v roce 1587, a dále na jeho sestru 

Alžbětu. Ta v roce 1590 darovala celý svůj majetek manželovi Arklebovi z Kunovic 

a svým nezletilým synům. Arkleb z Kunovic v roce 1595 udělil městu Benešovu 

a zároveň všem vesnickým poddaným právo svobodného odkazu bez ohledu na 

pohlaví. Vesničtí obyvatelé svobodně odkazovali majetek v přítomnosti rychtáře 

a dvou přísežných konšelů. Pokud někdo zemřel bez poslední vůle, připadl maje-

tek příbuzným, pokud žili na konopišťském panství. V opačném případě rozho-

dovala o dědictví vrchnost. Privilegium mělo podpořit městské i venkovské oby-

vatelstvo v úsilí o větší rentabilitu jejich hospodaření a zvýšit nejen jejich zisk, ale 

i výnosy plynoucí do vrchnostenské pokladny. Oproti jiným panstvím a statkům 

na Podblanicku přišla tato Arklebova iniciativa se značným zpožděním. Napří-

klad ve Vlašimi a v Načeradci vydal první privilegium tohoto typu již Janek z Cho-

těmic v roce 1434. Těžko odhadnout nakolik privilegium pomohlo zadluženému 

panství, tím spíše, že Arkleb za stejným účelem vyvíjel i jiné, tomuto záměru pro-

tichůdné aktivity, k nimž patřila trvalá snaha potlačit starobylá práva vladislavic-

kého újezdu.

Detail zříceniny kosteleckého hradu v roce 2006



90

Týnec nad Sázavou

Počínaje koncem 15. století se zachovalo v souvislosti s dělením či převody ko-

nopišťského panství několik majetkových soupisů, díky nimž máme povědomí 

o velikosti vesnic, počtu osedlých, výši roboty, peněžních platů a rozsahu dalších 

povinností, které měli jejich obyvatelé vůči vrchnosti. První evidence pochází 

z roku 1495, je zapsána v deskách dvorských a obsahuje detailní výčet šternber ské 

držby při dělení pozůstalosti po Janovi ze Šternberka mezi jeho syny Zdeňka a Ji-

řího. Konkrétně, jmény, jsou zachyceni všichni hospodáři. Zde uvádíme jen ty lo-

kality, které jsou dnes přičleněny k Týnci. V Podělusích (jejich druhá část patřila 

Netvorským z Březí) ke konopišťskému panství náležel jeden poddaný a mlýn Va-

zovnice. V Krhanicích bylo sedm usedlostí, v Peceradech pět a rybníky. Již v 15. sto-

letí tu byla rychta, neboť v soupisu je uvedena vdova po rychtáři. Nejlidnatější 

a nej větší vesnicí byly Krusičany (ještě převládal v pramenech název Krusvičany), 

kde je doloženo patnáct gruntů včetně krčmy a mlýna. Jedna selská usedlost stá-

la v této době v Hrusicích, v Brodcích se uvádí chalupa a mlýn.

Další soupis majetku byl pořízen v roce 1560 po smrti Adama ze Šternberka 

a evidoval nemovitý i movitý majetek, který připadl dělením jeho nejmladšímu 

synovi Janovi. Právě zde jsou zaznamenány vedle počtů gruntů také robotní po-

vinnosti a platy. Za více jak půl století se počet evidovaných sedláků a pravděpo-

dobně ani dalších usedlíků (s výjimkou Pecerad, kde je doložen dvojnásobný po-

čet stavení) prakticky vůbec nezměnil. V Krusičanech tehdy ke Konopišti patřilo 

patnáct usedlostí, z nichž šel ročně vrchnosti příjem 15–17 kop peněžní renty, mís-

to roboty krusičanští platili devět grošů, popřípadě touto částkou přispívali na 

berni. Ročně odváděli 15 slepic, jeden a půl sýra a 15 vajec. V sousedních Hrusi-

cích byli dva sedláci, kteří odváděli půl až dvacet osm kop grošů peněžní renty. 

V Krhanicích bylo devět poddanských gruntů povinných peněžní rentou sedm 

a půl až sedmnáct kop, jejichž držitelé též odváděli pět slepic. V Podělusích tři 

usedlí platili pět až dvacet kop, v Peceradech 12 poddaných odvádělo peněžní ren-

tu ve výši 21–25 kop, vykonávalo různé robotní práce mimo žně v rozsahu 23 dní, 

odvádělo 25 slepic a 375 vajec. Ze dvou usedlostí v Brodcích se odváděla peněžitá 

renta ve výši tři a půl až sedm kop. Výše renty a dalších povinností se řídila veli-

kostí a výnosem usedlosti. V soupisu majetku jsou pro Týnecko zaznamenány 

i popisy lesního majetku. „Při Kostelci zámku pustém“ to byl borový a dubový les, 

bohatý na vysokou zvěř, který produkoval „mnoho dřeva“. V Lipovici u Týnce 

nad Sázavou (který ovšem měl jiného majitele) se nacházel „bílý, směsicový les“, 

rostly zde břízy, bory, a liští (lískoví). V poloze Na Hájích u Pecerad proti Týnci 

nad Sázavou se prostíral „bílý“ a lipový les, jehož hodnotné dřevo se používalo na 

výrobu trub k rybníkům a jako stavební materiál. Doloženo je několik rybníků – 

Krusvičský, u Pecerad Malý a Velký rybník a Temník, jejichž výnos byl od 20 do 

50 kop ryb, převážně kaprů. K panství patřila též řeka Sázava od Studenného dolu 

po soutok s Vltavou a od Kostelce (Pecerad) do Týnce, ačkoliv okolní louky nále-

žely poddaným Albrechta z Netvořic a Jana Velemyského z Velemyšlevsi a na 

Týnci.
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Posledním pramenem ze 16. století jsou registra urburní z roku 1569, chova-

ná kdysi v černínském archivu v Jindřichově Hradci. Dnes jsou nezvěstná, a tak 

máme k dispozici pouze částečný opis či spíše výtah z pramene, který si pořídil 

v roce 1883 historik František Augustin Slavík. Zaznamenává vesnice konopišť-

ského panství podle rychet. Do Krhanické rychty patřily vesnice Krhanice s deví-

ti grunty, tři usedlosti byly pusté, výměra měla rozlohu 162 strychů, náležela sem 

Prosečnice s jedním gruntem a dvěma poustkami, Podělusy, kde byly tři usedlos-

ti a jedna usedlost pustá, mlýn Vazovnice a vesnice Chrást se čtyřmi usedlostmi, 

kmetcím dvorem, kostelním podacím a krčmou, které Jan ze Šternberka koupil od 

Adama Řepy z Neveklova na Tloskově spolu s dílem vesnic Podhájí a Babice. Pe ce-

radská rychta zahrnovala Pecerady s dvanácti osedlými, kteří obdělávali 435 stry-

chů polí, Brodce se dvěma usedlostmi, z nichž jedna byl mlýn. Jejich držitelé mís-

to roboty byli povinni převážet pána, jeho služebníky a čeládku přes Sázavu 

a sklízet spolu s poddanými z Pecerad tři louky. Patřily sem také Krusičany s pat-

nácti grunty a jednou pustou usedlostí, které dohromady měly výměru o 272 stry-

ších polí a Hrusice se dvěma usedlostmi. V Peceradech se připomínají lesy Doku-

řiny, Na Háji, V Hůrkách.

V 15. a 16. století se počínaly vytvářet souvislé majetkové državy. Tento trend 

se odrazil ve druhé polovině 16. století zejména na konopišťském panství, kde ho 

v podstatě nenarušilo ani (spíše formální) dělení majetku mezi členy rodu Štern-

berků, a kulminoval před Bílou horou v soustřeďování pozemkového majetku v ru-

kou rodu Hodějovských. Arondovat pozemkovou držbu a využívat možností, kte-

ré nabízela správa koncentrovaného majetku a vlastní režijní hospodaření, které 

se pro vrchnosti pomalu stávalo nezanedbatelným zdrojem příjmů, se pokoušeli 

i vlastníci panství Týnec a Benice, ovšem s výrazně menším úspěchem. Rozhodují-

cí příjmy však nadále přicházely z peněžních platů a částečně z naturálních dávek, 

které odevzdávali poddaní. Podíl robotní práce se dokonce v souvislosti s roz vo-

jem režijního hospodaření postupně zvyšoval. Týnecké majitele rozhodně nelze 

zahrnout mezi ty vrchnosti, které alespoň část zisku vracely do zemědělské výro-

by či jiných samostatných forem velkostatkového hospodaření. Převažovalo zřej-

mě neproduktivní využívaní finančních zdrojů pro okamžitou spotřebu. Na Tý-

necku samém nevzniklo ani v 16. století tak bohatém na povyšování foresních 

vesnic na městečka žádné městské středisko. Týnec sám je v jednom z pramenů 

sice označen jako městečko, ale lokalita postrádala jakékoliv atributy městského 

typu. Nemáme žádné písemné (především trhová privilegia) ani hmotné doklady, 

které by mluvu ojedinělého pramene – trhové smlouvy z roku 1607 podpořily. Ješ-

tě v roce 1715 byl doložen pomístní název Na Šiberným, jehož poloha je dnes ne-

známá, který někteří místní badatelé spojovali s městskou funkcí Týnce a s vykoná-

váním hrdelní jurisdikce, jakékoliv konkrétnější doklady však nejsou k dispozici 

a spíše můžeme předpokládat, že název souvisel s výkonem soudní pravomoci 

vrchnosti ještě v době předhusitské. Nejbližší lokalitou městského typu byly proto 

v širším okolí Týnce Netvořice, Neveklov a Maršovice a snad s výhradou též Bys-
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třice, které měly běžný řemeslnicko agrární ráz. Nejvýznamnějším městským 

střediskem v regionu zůstávalo poddanské město Benešov, které v 16. století stálo 

na vrcholu své hospodářské prosperity.

V 16. století zasáhly Václavice a vsi, 

které byly od 13. století součástí histo-

rického vladislavického újezdu (též 

Kru sičany) a jejich obyvatele spory 

s majiteli šternberského panství o sta-

ré svobody. Ty naposled potvrdil Jiří 

z Poděbrad v roce 1469, když po ne-

přátelském vystoupení Zdeňka Kono-

pišťského ze Šternberka proti Jiřímu 

zabrala újezd královská komora a za-

stavila ho Hynkovi Minsterberskému. 

Krátká svobodná epizoda však záhy 

skončila. Když byl v roce 1479 Zdeňko-

vým synům vrácen majetek, Václavice 

jako zástavní zboží sem byly opět za-

členěny. Na přelomu 15. a 16. století se 

rozdíly mezi zástavními a dědičnými 

poddanými na konopišťském panství 

stále více stíraly. Spory pro porušová-

ní starých svobod (šternberský úředník žádal potažní i ruční robotní práce, 

omezoval zástavní poddané v prodeji dobytka a pokácel jim stromy na pastvině 

Na Višňovém) poprvé vyvrcholily v roce 1530 za Adama ze Šternberka na Zelené 

Hoře a Bechyni. Tehdy ještě nejvyšší zemští úředníci vyzvali Adama ze Štern-

berka, aby vladislavické neobtěžoval „novými věcmi“ a jejich svobody neporu-

šoval. Václavičtí se však snažili vrátit přímo do držení královské komory. Jednání 

byla skutečně zahájena a Adam byl vyzván, aby prokázal, jakým právem drží měs-

tečko a vsi k němu příslušející (tehdy bylo v Krusičanech 15 usedlých hospodářů, 

ve Václavicích 16, v ostatních vesnicích dva až sedm). Adam oponoval, že o právu 

králově nic neví, a dal některé vladislavické uvěznit. V delegaci, která odjela do 

Prahy za místodržícími žádat o pomoc, byl Štěpán Kořenek z Krusičan spolu s Ja-

nem Cahovým a Janem Petrovým-Pátkem z Václavic. Po návratu byl Jan Cahův 

uvězněn na Českém Šternberku, Kořenek s Pátkem uprchli ze strachu před Ada-

movou odvetou z panství. Šternberk přes opětovné napomenutí, aby vladislavic-

ké nechal na pokoji, nemínil ustoupit. Jak poddaní dopadli, není známo, vladisla-

vický újezd však zůstal v zástavě.

Nový spor vypukl v roce 1599 za Arkleba z Kunovic a na jeho začátku opět 

stály neshody mezi panskými úředníky a obyvateli újezdu o robotní povinnosti, 

které se zřejmě táhly již delší dobu. Zástavní poddaní zpočátku získali podporu 

samotného císaře Rudolfa II., který vyzval opakovaně Arkleba z Kunovic, aby Vác-

Týnecký hrad od východu v době před r. 1920. Kres-
ba Jindřicha Bubeníčka (August Sedláček, Hrady, 
zámky a tvrze Království českého 15, Praha 1927)
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lavické ani jejich právního zástupce Mikuláše Buňku neobtěžoval. Buňka byl při 

doručování králova listu na Konopišti hejtmanem Janem Tětickým z Šonova do-

konce zbit. Vladislavičtí vytrvale vyvraceli, že by byli dědiční poddaní, Arkleb 

tvrdil opak. Složité jednání, k němuž byla zřízena šestičlenná vyšetřovací komise, 

započalo roku 1600. Byli předvoláni jak rychtář a konšelé z městečka a vesnic spo-

lu s Mikulášem Buňkou, tak Arkleb z Kunovic se svým hejtmanem, a dokonce 

probošt a děkan kapituly Všech svatých na Pražském hradě, jíž kdysi zastavil 

újezd Karel IV. Kapitule, k níž měli vladislavičtí důvěru, svěřili totiž privilegium 

Karla IV. a konfirmaci krále Jiřího. Kapitula se také ihned začala ucházet o to, aby 

se naplnilo původní nadání Karla IV. pro královskou kapli. Rozhodnutí panovní-

ka z června 1600 však nebylo václavickým příznivé, neboť je označilo „za vlastní 

a dědičné poddané“ Arkleba z Kunovic. Ti se však nevzdali. Delegace (rychtář Ha-

vel, Václav Bláha, Václav Krejčí ze Lhoty, Pavel Vondřej a mlynář Jan z Vladislavic) 

zůstávala v Praze a dosáhla toho, že jednání bylo obnoveno. Arkleb z Kunovic, 

který se zřejmě vladislavickým prostřednictvím svých úředníků mstil, musel do-

konce vrátit královské rozhodnutí. Napětí mezi poddanými a vrchností se vyhro-

tilo, když úředníci Aleš z Břízy a Adam Šmakal ubili na poli orajícího čeledína, sy-

na Kateřiny ze Zbožnice, a pak ho svázaného pověsili na strom. Svázali řemeny 

a odvlekli také do vězení na Konopišti úročnického mlynáře Matouše Brejlu. Poz-

ději v jeho mlýně zabavili větší počet zbraní, podobně jako v příbytku jednoho 

z delegátů Václava Krejčího z Bukové Lhoty. Pokračovaly též spory o výši robot-

ních povinností, z nichž je patrné, že se od roku 1530, kdy došlo k první při, robot-

ní zatížení stále zvyšovalo. Vrchnost přestala poskytovat o robotních dnech lidem 

jídlo a pití a napájet a krmit koně, zvýšil se rovněž počet robotních dní. V září 1601 

zahájil královský prokurátor při s Arklebem o výplatu zástavního zboží s cílem 

zvýšit částku za zástavu nebo újezd výhodně vykoupit. Spory a násilné akce Ark-

leba však pokračovaly. Koncem září 1601 vpadl v čele zástupu svých poddaných 

z Benešova a z jiných vesnic do Bukové Lhoty, zjímal několik obyvatel a odvedl je 

na zámek. Nakonec však pře o zástavní zboží nebyla dokončena, Arkleb z Kuno-

vic na jedné straně a prezident a radové královské komory na straně druhé se do-

hodli a uzavřeli zvláštní smlouvu, na jejímž základě se v roce 1602 vladislavický 

újezd definitivně stal zpupným a svobodným dědictvím Arkleba z Kunovic s tím, 

že vrchnost se poddaným nesmí mstít. Císař obdržel odstupné ve výši 8000 kop 

grošů míšenských v několika splátkách. Listiny, dosvědčující svobody vladislavic-

kého újezdu byly znehodnoceny, vprostřed rozstřiženy a pečeti ustřiženy a opět 

vráceny kapitule, v jejímž archivu jsou uloženy dodnes.

Arkleb z Kunovic nemohl pro finanční vyčerpání dodržet již druhou splátku 

císaři. Nový finanční závazek snad byl poslední příčinou, proč musel předlužené 

konopišťské panství prodat. V roce 1603 je soudní cestou získala Dorota Hodějov-

ská z Harasova. Poddaní se pokusili uplatnit svá práva proti nové majitelce a v ro-

ce 1612 si stěžovali na Dorotu k císaři Matyášovi, že je stíhá nebývalými robotami, 

odňala jim obecní pozemek, luka, les a rybníky. V odpovědi se Dorota vymluvila 
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na změny názvů vesnic a tvrdila, že není majitelkou městečka Vladislavě, Ouroč-

né Lhoty, Lačnice ani Sobolní Lhoty. Připomněla, že odmítnuti byli poddaní ve 

stejné věci již za Arkleba z Kunovic. Panovník se pak zcela přiklonil na stranu 

Doroty. Stížnost na odnětí pozemků měla však vyšetřit komise, složená z okolních 

šlechticů. Její rozhodnutí opět vyznělo proti poddaným. Za pravdu jim bylo dáno 

pouze ve věci přihrazení obecního pozemku (vrchnost jej pak vrátila) a k částeč-

ným úlevám došlo při robotách. Většina prací u poplužních dvorů měla být koná-

na s panskými potahy, poddaní měli dodat jen ty, kterých se nedostávalo. 

O náboženských poměrech a cír-

kevní správě v 15. a 16. století máme jen 

torzovité zprávy. Kostel v Týnci byl ob-

sazován nekatolickými faráři, i když 

vrchnost, zejména Šternberkové, ně-

kdy prosazovala ve svých patronátech 

(např. v Benešově) katolického faráře. 

V roce 1540 je podobný případ doložen 

i v Týnci, kdy do farního kostela dosa-

dila Lidmila z Klinštejna katolického 

faráře Jana z Chotěboře, který však ješ-

tě v tomtéž roce přestoupil k víře pod-

obojí. Nejspíše nekatolická byla také 

farnost v Chrástu, o jejíž prosperitě 

svěd čí, že roku 1494 pro zdejší kostel 

ulil zvon zvonař Jiří a druhý, vytvo ře-

ný Janem Konvářem, byl zavěšen v ro-

ce 1500. Rovněž do kostelíku v Ledcích 

byl v roce 1528 instalován zvon, který 

ulil mistr Bartoloměj, zvonař z Prahy. 

Románská rotunda v areálu týnecké-

ho hradu k sakrálním účelům zřejmě již nesloužila. Hodějovští z Hodějova finan-

covali v roce 1619 opravu stropu týneckého kostela, jak dosvědčily, bohužel nedo-

chované nápisy nad hlavním oltářem, doplněné znakem Hodějovských. Podle 

znění nápisů na klenbě kostela a nad sakristií přispěli svým podílem k opravě 

také kostelník (správce zádušního jmění) Petr Sedláček z Brodců a týnecký „ou-

ředník“ Jan Vaništa. Nápisy stejně jako nástěnné malby z předbělohorské doby 

s utrakvistickou tématikou a s vyobrazením Martina Luthera a Wiklefa, které se 

na cházely pravděpodobně v presbyteriu, stejně jako starší, ještě předhusitské, 

konsekrační kříže namalované tradiční červenou barvou byly zničeny při pře-

stavbě kostela v roce 1755.

Do 17. století přešlo konopišťské panství jako poměrně arondovaný celek, 

k němuž patřilo zboží pustých hradů Zbořený Kostelec včetně bývalého vladisla-

Týnecký hrad s románskou rotundou v roce 2006
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vického újezdu, Kožlí s příslušenstvím 

bývalých vladyckých statků Chvojínek, 

Kozmice, Poříčí, Petroupim a Benice. 

Když Dorota Hodějovská koupila v ro-

ce 1607 panství Týnec a připojila je ke 

Konopišti, vytvořila tak na Benešovsku 

neobvykle rozsáhlé dominium, i když 

správně zůstaly oba celky samostatné. 

Na vesnicích a ojediněle též ve vrch-

nostenském hospodaření se však již 

objevovaly náznaky budoucích obtíží. 

Vrchnost se snažila dosáhnout prospe-

rity svého režijního hospodaření zvy-

šováním poddanských povinností 

a slu  žeb, které od svých poddaných vy-

žadovala oproti dosavadním zvyklos-

tem. Již v této době začala poddanská 

hospodářství stagnovat. Na vesnicích 

přibývalo pustých usedlostí – tři poust-

ky jsou v roce 1607 doloženy v Proseč-

nici, poustka byla v Podělusech, osm 

poustek náleželo ve vsi Nespeky jen ke 

konopišťskému dílu, pustá usedlost byla v Hrusicích, tři poustky v Úročnici a Ža-

bovřeskách, jedna poustka v Bukové Lhotě a jedna ve Václavicích. Do problémů 

se dostávaly také některé poplužní dvory jako bylo již zmíněné neúspěšně obno-

vované Malensko.

Týnecko na cestě od Bílé hory do nové doby

Dorota Hodějovská zemřela v roce 1613, její manžel Přech ji ve smrti předešel 

o tři roky. Když se v roce 1614 pět Dorotiných a Přechových synů dělilo o rozsáhlé 

dědictví, připadl Týnec (s částí Benešova) nezletilému Adamovi Hodějovskému 

z Hodějova, Benice spolu se statky Nedvězí, Jestřabice a dílem Benešova dostal 

jeho rovněž nedospělý bratr Bohuslav Hodějovský z Hodějova. Konopiště s třetím 

dílem Benešova připadlo Přechovi. Po jeho smrti převzal jeho podíl Bernard, který 

původně získal jen Milevsko. Jan Jiří Hodějovský zemřel v době povstání a maje-

tek situovaný v jižních Čechách a Povltaví zdědili jeho bratři. Všichni Hodějovští, 

kteří byli vyznáním čeští bratři, se iniciativně zapojili do stavovského povstání. 

Bernard byl stavovským vojenským komisařem, opatřoval pro vojsko finanční 

prostředky a proviant, podepsal konfederaci a byl volitelem Fridricha Falckého za 

krále, Adam sloužil ve stavovském vojsku, čím se v očích císařské strany provinil 

Zvon z roku 1428 (1528) v kostelíku sv. Bartolomě-
je v Ledcích (Pod Blaníkem 10, 1930/1931, č. 9, fo to 
Jakub Honner)
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Bohuslav přesně nevíme, ale konfiskaci propadla třetina jeho majetku. Ve srovná-

ní s jinými šlechtici Hodějovští nezastávali (snad až na Smila Hodějovského) žád-

ný důležitější úřad. Doplatili však na svou protikatolickou orientaci a pravděpo-

dobně též na úzké styky se seniorem stavovského povstání Václavem Budovcem 

z Budova, který byl sťat na Staroměstském náměstí v Praze jako jeden z vůdců 

rebelie. Navzdory relativně malému provinění byl jejich majetek po porážce po-

vstání ve značném rozsahu zkonfiskován ve prospěch královské komory. Hodě-

jovským se před odvetou podařilo včas uchýlit do ciziny a za hranicemi dál bojo-

vali proti císařským. Panství, která na Benešovsku Hodějovští drželi, se zčásti 

dostala v roce 1623 na krátkou dobu do vlastnictví Albrechta z Valdštejna, od ně-

hož je vzápětí koupil Pavel Michna z Vacínova. Ten již v roce 1622 získal také Tlos-

kov s Ostromečem, Maršovice a Vlksice zabavené strýci bratří Smilovi, který se 

stal komorníkem krále Fridricha a vyjednával spojenectví se sedmihradským kní-

žetem Bethlenem. Adam Hodějovský bojoval ve švédském a výmarském vojsku 

a podle Karla Beckovského, který ve své kronice vylíčil události včetně útěku Mich-

ny z Vacínova z Konopiště před povstalci, patřil spolu s dalšími exulanty a neka-

tolickými knězi k vůdcům poddanského povstání, které v létě 1627 vypuklo na 

pomezí Čáslavského a Kouřimského kraje a zasáhlo panství Český Šternberk, Do-

mašín, Vlašim i Konopiště. Skupiny vzbouřenců údajně rozprášilo na Neštětické 

hoře vojsko vedené Pavlem Michnou z Vacínova. Podle tradice v boji Adam Hodě-

jovský padl. Ve skutečnosti (pokud tam vůbec byl) přežil a v následujících letech 

dále bojoval na protihabsburské straně a zemřel až v r. 1640.

 Po Bílé hoře se pokusila kapitula Všech svatých získat svůj dávný majetek, 

vladislavický újezd, zpět. V roce 1622 byli z popudu kapituly vyslechnuti také pa-

mětníci, kteří vypovídali o vazbách újezdu ke Konopišti a podporovali nároky 

kapituly Všech svatých. Tvrdili, že „páni preláti“ se jich vždy ujímali a hájili je 

také proti Arklebovi. Upozorňovali na úplatek („čtyři koně bílý, fůru ovsa a jiné-

ho obilí nemálo“), který dal Arkleb z Kunovic panu Menšíkovi, jenž se pravděpo-

dobně podílel na práci komise, která měla v letech 1599 až 1602 posuzovat poža-

davky zástavních poddaných. Mezi svědky vystoupil také více než šedesátiletý 

Mikuláš Kolář z Krusičan s prohlášením: „O tom dobře vím, že páni preláti majíce 

naše majestáty, v přítomnosti našich sousedův na komoře je složiti museli a my 

obávajíce se pana z Kunovic, po horách, po lesích jsme se pokrejvali, od té chvíle 

zase takových majestátů dostati jsme nemohli, neb na nás mocně nočně jezdívali 

a jímali. Pán Bůh jim zaplať, dosti nás sužovali.“ Michna z Vacínova však nehodlal 

dopustit, aby uprostřed jeho pozemkové državy vznikla církevní enkláva, a tak již 

v roce 1623 dostala kapitula náhradu v podobě statků Chotec a Zbuzany. Újezd 

zůstal již trvale součástí konopišťského panství.

Spojením všech získaných panství vytvořil Pavel Michna z Vacínova obrov-

ské dominium. V roce 1656 zaujímali Michnové mezi nejbohatšími panskými rody 

dvanácté místo. Nevybudovali však ze svých držav ve středních Čechách centra-

lizované panství řízené z jedné ústřední kanceláře. Ještě v Berní rule z roku 1654 
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je michnovské dominium rozděleno na dvě části. Na panství konopišťské (které 

v této době zahrnovalo včetně města Benešova 285 usedlostí počítaje v to pusté 

a pohořalé grunty, ve 20 vesnicích to ovšem bylo pouze 60 usedlostí) a panství 

týnecko-benické, kam v této době spadal i bývalý vladislavický újezd (s 209 hos-

podáři včetně pohořalých, pustých či „na živnosti zkažených“ ve 35 vesnicích). 

Stalo se tak snad proto, že každý celek patřil k jinému kraji – Konopiště ke Kouři-

mskému kraji, Týnec a Benice ke kraji Vltavskému. Týnecko-benické panství mělo 

alespoň z počátku vlastního hejtmana. Postupně však byla vytvářena uzavřená, 

hospodářsky scelená država, v níž Konopiště získávalo dominantní postavení ve 

správním a administrativním ohledu, neboť zde sídlila vrchnost a postupně se 

sem stěhovaly patrimoniální úřady, které zároveň zajišťovaly politicko-správní, 

soudní a finanční správu v první instanci. Formálně a právně jako deskové statky 

zůstala však obě panství oddělena až do roku 1850.

Panství Týnec – Benice v r. 1654 (Jiří Tywoniak, Týnec nad Sázavou, Týnec nad Sázavou 1987)
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Po smrti Pavla Michny z Vacínova v roce 1632 přešla všechna jeho dominia do 

rukou jeho synů. Dvě panství na Benešovsku si rozdělili Václav (Konopiště) a Jan 

(Tloskov a Břežany). Jan zemřel bezdětný v roce 1649 a odkázal svůj podíl bratrovi 

Václavovi. Jelikož ani ten neměl potomky, dostal se celý majetek do vlastnictví 

Zikmunda Norberta Michny z druhé rodové větve. Tu založil třetí syn Pavla Mich-

ny a její zázemí bylo v Toužetíně a Postoloprtech v severních Čechách. Zikmund 

velký pozemkový majetek na Benešovsku rozdělil mezi své syny. Starší Karel Jiří 

získal Konopiště, Tloskov a Břežany připadly mladšímu Ferdinandovi Františkovi. 

Dominium pro své nezletilé syny spravovala jejich matka Marie Alžběta Lažanská 

z Bukové. Celý komplex však byl v dezolátním stavu, zadlužený a Michnové jej 

neudrželi. Již v roce 1669 byli nuceni prodat Tloskov a hledal se též zájemce, který 

by koupil Konopiště. Kupce však sekvestrační správa našla teprve v roce 1673 v Ji-

řím Ludvíkovi ze Sinzendorfu, který zaplatil 165 tisíc zlatých. Po Jiřího smrti v ro-

ce 1682 spravovala panství jeho vdova Dorota Alžběta kněžna ze Schlesswiku mís-

to svých synů. Sinzendorfové však rovněž přecenili své možnosti a v roce 1685 

prodali Břežany, Netvořice, Lešany a Nedvězí kapitule sv. Víta na Pražském hradě. 

S nimi se do majetku kapituly dostaly také Chleby. V roce 1690 se Filip a Kristián 

oficiálně ujali zbytku svého dědictví. Protože vzápětí Kristián padl v boji proti Tur-

kům, celé dědictví spadlo na jeho bratra, který v roce 1701 prodal Konopiště Karlu 

Přehořovskému z Kvasejovic za 221 tisíc zlatých. 

Třicetiletá válka zasáhla drastickým způsobem také na Týnecko. Válečné 

události nejvíce ovlivnily život v okolí hlavních cest, po nichž se nebývalou mě-

rou pře souvalo vojsko, zásobovací oddíly i zvířata. Vesnice ležící stranou hlavních 

komunikací byly sice obvykle do značné míry ušetřeny a následky války, přestože 

i zde byly dlouho patrné, nebyly tak zdrcující, ale na Týnecku bylo zpustošení 

krajiny a obyvatelstva místy rozsáhlejší, území náleželo k více postiženým oblas-

tem. Vezmeme-li v úvahu na týnecko-benickém panství všech 51 pustých gruntů, 

dvě usedlosti pohořalé nebo 36 stavení, která byla „na živnosti zkažená“, tedy roz-

bořená či jinak nefunkční, sice obydlená, ale jejich držitelé nebyli s to platit berni 

a další dávky v plné výši, nebylo v roce 1654 možno získat plný výnos z téměř po-

loviny usedlostí. Podobně tomu bylo na konopišťském panství, kde na vesnicích 

ze 60 usedlostí bylo pustých 29, pohořalé dvě a z poloviny byl zničen i Benešov. 

Válka prohloubila některé retardační procesy, které byly nastartovány koncem 

16. století. Opuštěné grunty evidoval totiž již berní rejstřík z roku 1618. Na kono-

pišťském panství (nepochybně včetně týnecko-benické části a města Benešova) 

v něm bylo zaznamenáno 531 usedlostí, z nichž 62 bylo pustých. Rovněž o dvě 

desetiletí dříve v konopišťském urbáři z roku 1595 bylo z 299 gruntů 61 pustých. 

Většina z nich nebyla nikdy obnovena a v berní rule již nejsou podle Jiřího Tywo-

niaka evidovány, protože zanikla povědomost, že vůbec existovaly. Zemědělská 

výroba, založená především na obilnářství, nedosahovala vzhledem k půdním 

podmínkám a vyšší poloze v kopcovité, méně úrodné krajině optimálních výno-

sů, jak na poddanských usedlostech, tak v režijním hospodaření, a příliš nepro-
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sperovala. Pro prodej přebytků chyběla vhodná odbytiště (jediné město s trhem 

v nejbližším okolí byl poddanský Benešov a jinak přicházel v úvahu pouze vzdá-

lenější pražský trh). Rentabilitu tohoto počínání však nelze vyčíslit. Převážně do 

Prahy šel též výnos z rybníků, jichž bylo deset (nasazeno bylo 350 kop kaprovité 

násady). V oblastech jižně od Prahy se vlivem geografických a zčásti též klimatic-

kých podmínek, nerozvinuté dopravy a dalších vlivů projevoval již v předbělohor-

ské době nedostatek ekonomických podnětů, chyběly snadno dostupné a snadno 

využitelné surovinové zdroje, celý region tudíž v mnohém zaostával za rozvinu-

tějšími oblastmi Čech. 

Nedostatek pracovních sil a technického zázemí poplužních dvorů včetně po-

tahů v době špičkových prací se všeobecně řešil zvyšováním robotních povinnos-

tí. Jestliže před Bílou horou byla robota zpravidla jen v rozsahu jednoho či několi-

ka dní v roce v době špičkových zemědělských prací, po třicetileté válce vzrostla 

až na několik dní v týdnu a poddaní se podíleli na všech pracích okolo popluž-

ních dvorů a na dominikálním hospodářství, které vrchnosti nebyly s to provést 

s vlastním, nedostatečným počtem čeledi a potahů. Poddané zatěžovala také po-

vinnost tzv. dalekých fůr, tedy doprava produktů panských dvorů na trhy a na-

opak nadstandardních potřeb z měst na panské dvory, často bez náhrady výloh. 

Renta v úkonech se tak stala nejtíživějším břemenem. K dalším povinnostem ná-

ležela dvorská služba dětí poddaných a sirotků při poplužních dvorech, nucený 

odběr panských výrobků, zejména piva. Také staré peněžní platy, které se sice 

ne zvýšily, ve skutečnosti vzrostly, protože se většinou snížila výměra nebo jakost 

rus tikální půdy. Rostoucí nároky vrchnosti na robotní práce a další služby, vynu-

cované snahou obdělat co nejvíce opuštěné půdy, vymáhané často násilnou for-

mou, prosperitu vesnických hospodářství výrazně podvazovaly. Zhoršilo se práv-

ní postavení poddaných. Protože poddaní často pod vlivem těžkých každoden ních 

podmínek zbíhali ze svých usedlostí, byla vydána řada opatření, která je více pou-

tala k půdě. K častým sporům vedlo scelování pozemků (náhrady nebývaly vždy 

plnohodnotné co do kvality), které mělo arondovat výměru poplužních dvorů tak, 

aby byla co nejefektivněji obdělávána. Za odebrané pozemky byla poddaným při-

dělována půda původně dominikální. Poddaní rovněž z rustikální půdy odvádě-

li berni, jejíž výši měla zajistit nová přeměření půdy, stanovení její bonity a celkové-

ho výnosu z jednotlivých hospodářství. Výsledkem byl právě elaborát berní ruly, 

první pozemkový katastr v Českých zemích.

Vlastní režijní hospodaření vrchnosti (mimo zemědělskou produkci) nebylo 

příliš rozsáhlé. Na týneckém panství máme doložen v letech 1607–1623 pivovar 

v Týnci nad Sázavou, který pravděpodobně existoval již dříve, v 16. století. Vaření 

piva na velkostatcích umožnila již svatováclavská smlouva z roku 1517 a nejvíce 

vrchnostenských pivovarů bylo založeno ve třicátých a čtyřicátých letech 16. století. 

V Týnci se vařilo jen pšeničné pivo, které pivovar dodával do šesti hospod. Chmel-

nice (s výnosem 25 strychů chmele) se již od 16. století prostírala na levém břehu 

řeky proti hradu při ústí Janovického potoka do Sázavy. Samostatný pivovar byl 
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též při tvrzi v Benicích. Zanikl po roce 1623 při michnovské centralizaci panství. 

Význam pro vrchnostenské hospodářství měly železné hamry u Hrusic, na stálé 

vodě Jarkovického potoka, které v letech 1655–1660 byly prokazatelně v provozu. 

Pod tzv. Hamerským rybníkem zde stála vysoká pec a zkujňovací hamr, záhy však 

zpustly. Železná ruda (pyrit, pyrhotin) se těžila na nedalekém Chlumu a na Něště-

tické hoře.

Týnecký hrad ztratil přičleněním ke konopišťskému panství sídelní funkci, od 

roku 1607 sídlila vrchnost výlučně na Konopišti. Hrad byl v roce 1654 poničen 

požárem a chátral. Bydlili zde nanejvýše jen vrchnostenští úředníci. Cesta s bra-

nou přestaly sloužit svému účelu, a jak poznamenal autor kontrataxy, do areálu 

byl snazší přístup přes příkop poškozeným zdivem než po řádné cestě. Zpustla 

rovněž věž. V dolní budově zůstalo zachováno několik klenutých místností, stáj 

a čeledník a uprostřed dva sklepy. U hradu stál kamenný pivovar se sladovnou, 

zimní spilkou, příbytkem sládka a bečváře. Pro pivovar a pro poplužní dvůr se 

přiváděla voda podzemními rourami ze studny z lesa Taranky při severovýchod-

ní hranici dnešního týneckého katastru do kašny. Vodovod sloužil nepochybně 

i v minulých obdobích, neboť na hradě nebyla studna. Vedle hradu se nacházel 

poplužní dvůr s chlévem, velkou kůlnou pro vozy, sýpkou a stodolou. Chovali tu 

Hradní dispozice v Týnci nad Sázavou podle Augusta Sedláčka (1. bašta, 2. brány, 3. věž, 4. rotunda, 5. tzv. 
kaplanka, 6. bývalá manufaktura na kameninu (úřední dům)) (August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze 
Království českého 15, Praha 1927)



101

k historickým kořenům města

čtyři koně, 21 dojnic a 12 jalovic, čtyři vepře k chovu a 12 jalových. Dvůr obhospo-

dařoval sedm lánů polí, devět lánů luk, z nichž se sklízelo 33 vozů sena a 15 vozů 

otav. Za řekou vedle druhé stodoly stál kamenný ovčín s bytem pro ovčáka, pů-

vodně vybudovaný pro 1200 ovcí. V roce 1654 se zde však chovalo jen 281 bahnic 

a 342 jalových ovcí. Pod hradem u řeky se vedle chmelnice prostíral sad. Vrchnost 

udržovala most přes řeku Sázavu, aniž vybírala clo. V samotném Týnci byla v Ber-

ní rule zapsána jen dvě zahradnická stavení, držitel jednoho z nich oséval šest 

strychů půdy. Neplatilo se z nich nájemné, nájem byl vždy odpracován, za práci 

navíc dostávali poddaní mzdu – jeden pracoval v rybníkářství a rybářství, druhý 

chodil za plat s posílkami. O „městečku“ zmiňovaném v trhové smlouvě v roce 

1607 není ani zmínky. Na řece u jezu pod týneckým hradem stál kamenný mlýn 

o dvojím složení se čtyřmi stoupami. U mlýna byla též pila – prkna odtud se plavi-

la po řece do Prahy na prodej. Mlýn v Brodcích u jezu měl dvě složení a dvě stou-

py. Byl ve velmi špatném stavu.

Na benické části panství ještě v roce 1654 stálo v Benicích zpustlé rytířské síd-

lo z kamene vedle poplužního dvora. Tvrz tvořilo několik klenutých místností 

a komor, jakož i čeledník. Přebývala zde jen dvorská čeleď. Poplužní dvůr byl po-

stavený z kamene a byl k němu připojen rovněž kamenný skopčín s příbytkem 

Část Týnce nad Sázavou na levém břehu řeky podle indikační skizzy Stabilního katastru z r. 1842. Č. 85 
továrna na kameninu, 88 starší škola (čp. 10), 89 nejstarší škola (čp. 5), 90 kostel sv. Šimona a Judy, 91 
márnice, 93 fara, 94 dělnický domek, 96 mlýnec glazur, 97 hradní budovy: a) věž, b) kaple, c) starý zámek 
nejstarší dílny, d) pec a dílna, 103 mlýn(Jiří Tywoniak, Týnec nad Sázavou, Týnec nad Sázavou 1987)
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pro skopčáka, v němž chovali více než 550 ovcí. Chovali tu 20 dojnic, 11 jalovic, pět 

chovných prasat a 28 prasat jalových a drůbež. Ke dvoru patřilo pět lánů polí včet-

ně polí původně u dvou zpustlých gruntů a 11 luk. U dvora byl 18 strychový sad 

se čtyřmi včelíny. Na panství bývaly panské hospody v Chrášťanech, Černíkovi-

cích, Oušticích a Benicích, v roce 1654 však byly pusté. Opuštěné byly vápenky při 

dvou lomech, snížil se počet lesů z jedenácti na devět. Vrchnost pronajímala pod-

daným pět tažných volů a měla užitek z prodeje soli. Ještě o dvacet let později při 

revizitaci berní ruly bylo na benické části panství 44 pustých gruntů, z nichž jen 

u dvou pole užívala vrchnost, v jednom případě poddaný.

Malý dvůr (spíše upomínající selskou usedlost) na samotě v Ledcích (vesnice 

dávno zanikla) byl dřevěný, obnovený po požáru. Byl vybaven čeledníkem, chlé-

vy, sýpkou, sklepem a stodolou. Chovali tu dva tažné voly, třicet dojnic, pět jalovic 

a drůbež. Ke dvoru patřilo jen dva a půl lánu polí včetně pozemků náležejících 

původně k pusté chalupě, k mlýnu a ke kostelnímu záduší, dvě louky, z nichž se 

sklízelo 29 vozů sena a 11 vozů otav. Sad zanikl a byl přeměněn v pole, kde se pěs-

tovaly řepa a zelí pro čeleď a dobytek. Emfyteutický mlýn v Ledcích již neexisto-

val a jeho pole a louky užíval tamější poplužní dvůr. Poplužní, převážně dřevěný, 

dvůr byl také v Peceradech. Náležely k němu dva lány polí a tři louky. Jeho sou-

částí byl čeledník, chlév a stodola a nejspíše vznikl z pustého selského dvorce. 

Chovali tu dva tažné voly, dojnici pro čeleď, 21 jalovic, 110 chovných koz a 11 koz 

jalových a drůbež. Dvory v Peceradech a Ledcích stejně jako dvůr v Požárech ještě 

v roce 1671 byly zařazeny v revizitaci mezi deseti dvory ve skupině dvorů men-

Romantický pohled na zříceninu Zbořeného Kostelce v roce 2006
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ších. Sem rovněž nepochybně náležel dřevěný dvůr Malensko. Měl čeledník, ko-

moru, chlév a stodolu. I zde chovali dva tažné voly, dojnici pro čeleď, 22 jalovic 

a drůbež. Obhospodařoval dva a tři čtvrtě lánu polí a tři louky. K panství patřilo 

pět kaprových rybníků, 12 výtažních rybníků, z nichž rybník Soudovka patřil ko-

ste  lu, a dva velké rybníky pro kapří násadu. Rybník v Chářovicích byl pustý, u Týn-

 ce zanikly i sádky. V provozu bylo šest čihadel na ptáky. Dalších jedenáct vo lů 

bylo nájemných u poddaných, kteří za to odváděli nájemné v ječmeni. Vrchnost 

měla příjem i z prodeje soli. Do Prahy se dodávaly také ryby ze Sázavy, která slou-

žila též dopravě dřeva. Lomy na kámen byly v krhanických lesích. Na týnecké čás-

ti stály dvě hospody. V roce 1654 byla v provozu jen těptínská hospoda, týnecká 

hos poda zpustla a domek byl posléze pronajat židovskému koželuhovi. 

Z vesnic panství Týnec-Benice, které jsou zapsány v Berní rule, zmíníme jen 

ty, které jsou dnes součástí města. K benické části patřilo pět vsí s 23 osedlými 

hospodáři, dvě selské usedlosti byly pusté, a se třemi chalupníky. Poddanský úrok, 

který hospodáři odváděli v jarním a podzimním termínu, činil 41 kop 7 grošů, 

6 denárů, 91 slepic a 594 vajec. Robotovali 13 dnů při žních a byli povinni „dělat“ 

dřevo. Jako naturální dávku odváděli husí peří. Robotní sazbu však podle potřeby 

zvyšovala povinnost plnit po celý rok podle potřeby další pokyny vrchnosti. V sa-

motných Benicích v této době byly vedle poplužního dvora jen dvě zahradnické 

usedlosti, V Krusičanech přežilo pět selských usedlostí a další byla již nově osaze-

na, čtyři selská stavení byla pobořena, dvě pustá, obyvatelé zemřeli nebo zběhli. 

Přestálo rovněž jedno zahradnické stavení, druhé bylo pusté, v Hrusicích stály 

dvě funkční selské usedlosti. V Chráštanech, kde z devíti selských usedlostí bylo 

„na živnosti zkažených“ pět, přežila též jedna chalupa. V Peceradech byla pustá 

dvě selská stavení, devět však mělo svého držitele, čtyři z nich ale byla silně po-

škozená. V Brodcích zpustla jedna chalupa, na selském stavení se hospodařilo dál. 

V Kostelci válečné události přestál jeden sedlák, podařilo se však získat již tři no-

vé osedlé a nepoškozena zůstala také jedna zahradnická usedlost. Ze dvou zahrad-

nických usedlostí v Ledcích byla jedna opuštěná a druhá vyhořela. Dva sedláci zů-

stali ve Hvozdci. Ve velmi špatném stavu byly poddanské grunty v Chářovicích. 

Osídlené byly jen tři selské grunty, které příliš neutrpěly, čtyři byly poškozené 

válkou, jeden vyhořel, pusté byly čtyři selské a jedna zahradnická usedlost. V Po-

dělusích byla tři selská (jedno však bylo „zkažené“) a jedno chalupnické stavení, 

pustá dvě selská stavení, v Chrástu všechna čtyři selská stavení byla zničená a po-

le nikdo neoséval. Podobně tomu bylo v okolních vesnicích, příkladně ve zvláště 

těžce poškozených Bukovanech, kde bylo sedm selských gruntů „zkažených“, 11 

zcela pustých bez držitele, ze tří chalup byly osazeny dvě, jedna byla zcela pustá 

a zkáze unikly jen čtyři selské usedlosti. Pole ležela ladem. Poněkud lépe přestá-

ly válku Václavice a vesnice bývalého vladislavického újezdu, který byl nyní za-

členěn do týnecko-benického panství. V devíti obcích, které dnes patří do města 

Týnec, bylo pouze 25 hospodářů zdanitelných jako celý osedlý, sedm nově osaze-

ných osedlých, jeden pohořalý, 24 na živnosti zkažených, 23 pustých. V kategorii 
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chalupnických usedlostí bylo pět osazených a tři pusté, v zahradnických sedm 

osazených a tři pusté. Mlýn Maršíkovský u Krusičan vyhořel v roce 1664. 

Ještě v sedmdesátých letech 17. století bylo třeba revidovat berní zatížení pod-

daných a berni snížit. Postupně se však ekonomické poměry na Týnecku počaly 

pomalu stabilizovat. Byly obnoveny některé pusté grunty. V Krusičanech vedle 

chalupnického stavení a nově vybudovaného gruntu byla zřízena krčma, nové 

hospody vznikly v Chrášťanech a Benicích. Nová chalupa byla vystavěna v Úroč-

nici, z 12 pustých gruntů v Bukovanech byly v roce 1676 nově osazeny jen tři, o čty-

ři roky později už byly alespoň částečně vystavěny další dva. Byly osazeny dva 

pusté grunty v Chářovicích, jeden grunt v Chrástu. Nevysazený však zůstal mlýn 

v Podělusích. Ve snaze dosáhnout jisté prosperity a většího zisku, musela sa ma 

vrchnost alespoň v malé míře do obnovy investovat. Obnovila například pustý 

grunt v Prosečnici, opravila mlýny v Týnci, na Brodcích a v Nespekách včetně je zů, 

vystavěla nový panský mlýn u Krusičan, na místě, kde stával jeden z objektů želez-

ného hamru. Materiálně při obnově hospodářství pomáhala i poddaným. 

První náznaky hospodářské konsolidace přerušily opět na delší dobu násled-

ky morové epidemie v letech 1680–1681. Zemřelo jedenáct hospodářů, jejich robot-

ní povinnosti byly převedeny na ostatní poddané. Robotní přetěžování se proto 

stalo předmětem stížností poddaných nejen na Konopišti. Velké poddanské po-

vstání, které v této době zasáhlo velkou část Čech, Konopišťsko a Týnecko minulo. 

Zato zde na panství Týnec-Benice propukly poddanské nepokoje v roce 1690. Pan-

ství tehdy jako hejtman spravoval Jiří Gryn (někdy též Grün, Gruber), pověstný 

krutým trestáním poddaných za jakýkoliv projev liknavosti nebo odporu. Bez-

prostřední příčinou povstání (ovšem v prostředí, kde již převažovaly návrhy po-

stavit se nelidskému jednání úředníků) zde bylo koncem srpna 1690 potrestání 

dvou chlístovských sedláků, bratrů Jakuba a Martina Chlístovských, kteří zmeš-

kali o žních jeden den roboty. Hejtman pro ně poslal čtyři mušketýry a zatímco 

bratři se ukryli u sousedů, mušketýři vyjídali hospodářství a tupili jejich ženy. 

Mezitím bratři přivolali pomoc ze sousední Úročnice, kde právě probíhalo shro-

máždění poddaných z celé rychty. Asi dvacet z nich se ihned vypravilo Chlístov-

ským na pomoc. Dva mušketýři utekli, dva byli zbiti a z vesnice vyhnáni. V noci 

pak nastalo vlastní pozdvižení. Poslové oběhli vesnice, ráno se k nespokojeným 

sedlákům přidali robotníci, kteří přišli pracovat na dominikální pole. Je zajíma-

vé, že někteří rychtáři se na stranu poddaných nepostavili. Krusičanský rychtář 

Martin Havlíček „se jim pryč ustranil“, pouze krusičanský konšel Václav Stibůrek 

musel jít se vzbouřenci, zřejmě proti své vůli. Podobně tomu bylo v dalších vzbou-

řených vesnicích. Rychtáři pravděpodobně pociťovali závazky vůči vrchnosti a ve-

směs také těžili ze svého privilegovaného postavení v rámci venkovských komu-

nit. K večeru, ozbrojeni ručnicemi či vidlemi, kyji a sekerami, již vzbouřenci stáli 

před konopišťským zámkem. Zde je dostihl krajský hejtman Petr z Říčan, který 

zrovna dlel na Líšně, a pokusil se je přemluvit, aby podali písemnou stížnost. To 

se mu podařilo a druhý den již všichni robotovali. Zatímco se krajský hejtman 
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domníval, že tím celá záležitost skončila, pražští místodržící trvali na vyšetření 

události. Dne 5. září se na Konopišti za účasti obou krajských hejtmanů a kono-

pišťského hejtmana J. Klabera konalo první vyšetřování, z něhož vzešel protokol, 

v němž krajští hejtmané sepsali žaloby na Jiřího Gryna. Poddaní si také stěžova-

li, že hejtman zavedl nový poplatek šest krejcarů za každého synka nad 10 let, 

který zůstával na hospodářství svého otce, zatímco dříve se platilo pouze ze sjed-

nané čeledě. Jako příklad nemírného násilí uváděli případ syna Víta Vaňka z kru-

sičanské rychty, který byl v poutech přiveden na zámek a tam do poloviny dru-

hého týdne vězněn, protože nesvezl ječmen. Popisovali také další, drastičtější 

formy ná silí za nesplnění úkolu, platby za pozdní příjezd na robotu a nebo (pokud 

byli bez peněz) tresty vězení v benešovské šatlavě. Pod dojmem protokolu naří-

dili mís todržící nové výslechy, zda poddaní nebyli zatěžováni nad rámec císař-

ských patentů. To se rozběhlo 15. září, poddaní se však již báli a od svých poža-

davků ustupova li. Přesto se hejtman Gryn musel zavázat, že už se při trestání 

nedopustí žádných výstřelků. Pražští místodržitelé však stále nebyli spokojeni 

a požadovali další vyšetřování poddaných i hejtmana. To proběhlo na Líšně, 

avšak nic nového neodhalilo, krajští hejtmané se naopak obávali nových nepo-

kojů. Přesto v říjnu 1690 přišel další příkaz k vypátrání viníků. O výsledku však 

nejsme zpraveni, prameny se nedochovaly.

Když v roce 1701 kupoval Karel 

Pře hořovský z Kvasejovic konopišťské 

a týnecké panství, byl zpracován pou-

ze rámcový popis panství. Přehořov-

ský však rozsáhlé panství neudržel 

dlouho. Svým nákladným způsobem 

života obrovský majetek předlužil tak, 

že v roce 1715 byl veřejně publikován 

soudní odhad dominia. Celková hod-

nota dominia činila 300 638 kop grošů 

míšenských, tj. 350 744 zlatých rýn-

ských, z toho statek Týnec byl ohod-

nocen na 93 157 zlatých rýnských, sta-

tek Benice stál 56 150 zlatých rýnských. 

Předlužení bylo tak katastrofální, že 

týnecký statek vykazoval aktiva jen ve 

výši 2138 zlatých rýnských, benický 

jen částku 1395 zlatých rýnských. Ku-

pec nebyl nalezen, a panství bylo pro-

to prodáno v roce 1716 v dražbě. Jedi-

ným zájemcem, a tudíž úspěšným kup-

cem se stal Jan Josef z Vrtby, nejvyšší 

purkrabí, který za panství zaplatil od- Týnecký hrad a Městské muzeum v roce 2006
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hadní cenu ve výši 331 000 zlatých rýnských. Trhová smlouva mezi kupujícím 

a soud ními komisaři byla uzavřena v tomtéž roce a v následujícím roce ji schvá-

lil císař, teprve pak skončila sekvestrační správa a majetek převzal nový držitel. 

V držení Vrtbů (po smrti Jana Josefa v roce 1734 získal majetek jeho synovec Fran-

tišek Václav z Vrtby) zůstalo dominium více než sto let.

Režijní hospodaření vrchnosti přes některé slibné náběhy ve druhé polovi-

ně 17. století bylo v prvních desetiletích následujícího století zanedbatelné a ve 

špatném stavu, který se vrchnost ani nesnažila změnit. Z popisů panství, které 

byly sepsány pro potřeby zájemců o koupi (1715) a zčásti i z údajů Tereziánského 

katastru, můžeme získat poměrně plastický popis momentálního stavu. Zbytek 

tvrze v Benicích již nesloužil k obývání, klenba se zřítila. V objektu byly jen chlé-

vy a sýpka. Benický poplužní dvůr v sousedství byl dřevěný, kamenný byl jen 

mléčný sklep a ovčín, kde se chovaly jalové kusy. Hospodařil na výměře okolo 

362 strychů polí a luk, z nichž se sklízelo 43 vozů sena. Starý zámek v Týnci měl už 

jen jeden obyvatelný pokoj, dva suché sklepy, kuchyni a stáje pro šest koní. Ze 

dvou podzemních sklepů byl jeden tesaný ve skále a při něm se nacházela ledni-

ce. Věž byla bez krovu, u zámku dosud vařil pivo vrchnostenský pivovar s příslu-

šenstvím. Byla tu měděná pánev na čtyři sudy, čtyři kádě a štoky, klenutá spilka, 

bečvárna, humno, hvozd, kropírna a sládkův byt, nad nimiž byly sýpky. Z této 

doby máme také jediné konkrétnější údaje o rozsahu výroby v týneckém pivova-

ru. Zahrnují jen léta 1710–1712, kdy je doložen rejstřík. Výroba v Týnci dosahovala 

okolo 32–33 várek, to bylo celkem 434 sudů (na várku tedy připadlo 14 sudů). Prů-

měrný roční příjem byl 3616 zlatých. Již v roce 1712 začala výroba v Týnci klesat, 

nejspíše byla postupně přenesena do konopišťského pivovaru. Nevíme přesně, 

kdy pivovar zanikl, pravděpodobně to bylo ve dvacátých letech 18. století. Vedle 

pivovaru v Týnci působila rovněž nevelká draslárna, v židovském nájmu. Za mos-

tem přes Sázavu ležel týnecký kamenný poplužní dvůr. Pod jednou střechou zde 

byla ratejna, kuchyně, komora a máshauz, kravíny pro 39 jalovic, 20 telat a býka, 

řezárna, pod níž byl mléčný sklep, tři stáje, stodoly, chlévy pro prasata. Uprostřed 

dvora stála kůlna, nad ní špýchárek. Z třetí strany byl ovčín a za ním ovčárna. Pole 

ležela na obou stranách řeky a měla výměru devět a půl lánu a 44 a čtvrt provazců 

(asi 400 strychů včetně půdy ležící ladem), louky, z nichž se sklízelo 35 vozů sena, 

měřily 17 a čtvrt provazce. Na panství bylo dvanáct rybníků, z toho tři byly pusté. 

Oba mlýny, Týnecký i Maršíkovský, oba s dvojím složením, vrchnost pronajímala. 

Panský mlýn v Benicích byl o jednom složení, Chrášťanský měl dvě složení a pilu, 

krusičanský byl zrušen. Peceradský dvůr byl ještě dřevěný, byla v něm ratejna s ko-

morou, řezárna, kravíny, stodola a uprostřed dvora stála rovněž kolna se špýchár-

kem v patře. Hospodařil na výměře 117 strychů, z luk se sklízelo 17 vozů sena. Po-

le byla zčásti porostlá březovím a nebyla obdělávána, louky měly výměru půl lánu 

12 a čtvrt provazce, což představovalo asi 17 vozů sena. Patřilo sem šest rybníků, 

brodecký mlýn byl pronajímán, stejně jako rybářská chalupa u Sázavy. Dřevěný 

dvůr v Ledcích, který byl nejmenší, měl výměru asi 106 strychů, z nichž patnáct 
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leželo ladem. Z luk byl výnos 35 vozů. Rovněž dřevěný dvůr v Malensku měl 

výmě ru 147 strychů polí a z luk se sklízelo 10 vozů sena. Nevelký dvůr v Požárech 

vznikl ze selských gruntů, byla při něm myslivecká chalupa, jejíž majitel měl pe-

čovat o mladé lesy vysazené na velké rozloze. O neutěšeném stavu vrchnosten-

ského hospodaření svědčí i odhadní cena týnecké tvrze i s pivovarem v roce 1715, 

která byla jen 700 kop grošů míšenských, Benice včetně dvora byly odhadnuty jen 

na 400 kop a představovaly jen 1,45 % odhadní ceny celého přehořovského domi-

nia, poplužní dvory měly ještě menší cenu, neboť dosahovaly jen 0,32% hodnoty 

majetku. Hodnota obou spojených panství spočívala především v rustikálních 

usedlostech a pozemcích včetně povinností vůči vrchnosti.

Snaha zajistit obdělávání pustých polí a obsazení opuštěných usedlostí nuti-

ly vrchnost ke zvýšení ekonomické aktivity. Převážná většina zisků pocházela to-

tiž ze zemědělské výroby, jejímž základem byly urbariální poplatky z rustikální 

půdy a robotní povinnosti poddaných, vykonávané na vrchnostenských popluž-

ních dvorech či při jiných formách režijního hospodářství. Postupně byla rekon-

struována síť poplužních dvorů, na nichž vrchnost hospodařila ve své režii, opuš-

těná pustá půda byla soustředěna k stávajícím nebo k nově vybudovaným dvorům, 

přičemž často v zájmu efektivního hospodaření byly vyhledávány nové způsoby 

obdělávání půdy při poplužních dvorech. Užitek z hledání nových cest jak zvýšit 

rentabilitu hospodaření měli i poddaní, kteří nové postupy pak aplikovali na rus-

Pohled na Brodce a Týnec od severovýchodu, litografie od J. Gregera před r. 1835 (sbírka fotodokumentace, 
Státní okresní archiv Benešov)
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tikálních pozemcích. Poddanské usedlosti se modernizovaly, držitelé větších pod-

danských hospodářství bohatli a posilovali své postavení ve venkovských ko-

munitách. To se později odrazilo v odporu těchto lépe situovaných vrstev proti 

novému vyměřování pozemků a parcelaci usedlostí a jejich „ustejňování“, které 

proběhlo na Konopišťsku v roce 1742. Počet obyvatelstva začal totiž počátkem 

18. století trvale stoupat. Vrchnost se snažila rustikální půdu nově vyměřit tak, 

aby bezzemků a lidí bez pravidelné obživy a možnosti založit rodinu bylo co nej-

méně. Výsledkem byla změna sociální situace na panství, neboť došlo k posílení 

zejména středních hospodářství na úkor větších usedlostí a poplužních dvorů, 

z nichž některé byly zrušeny. Jednalo se vlastně o výraznou pozemkovou reformu, 

postihující značnou část panské a selské půdy. Konopišťská vrchnost tehdy odňa-

la mimo jiné část půdy od Benického dvora a definitivně zrušila dvůr Malensko, 

neboť v roce 1749 se již v dominikální fassi s dvorem v Malensku nesetkáváme. 

Malensko je zmíněno mezi třemi zrušenými (dalšími byly Dubsko a Pecerady) 

dvo ry, s tím, že půda byla postoupena poddaným v Krusičanech náhradou za 

rustikální půdu přidělenou ke dvoru Benice. Malensko zcela zaniklo, dnes po 

něm kromě několika pomístních názvů, není ani stopy. Poslední záznam o oby-

vatelích malenského dvora pochází z roku 1741 z týneckých farních matrik. 

Rozvoj lokalit, který nepochybně doprovázel růst populace, je patrný již z od-

hadu majetku z roku 1715. Stoupající životní úroveň na venkově dokládá také to, 

že poprvé se ve větší míře objevují mezi venkovským obyvatelstvem specializo-

vaní řemeslníci, kteří zde tudíž museli nacházet dostatek pracovních příležitostí. 

V Chrášťanech žilo podle údajů Tereziánského katastru devět hospodářů, v Be-

nicích, Hrusicích, Ledcích, Hvozdci po dvou, v Krusičanech čtrnáct, v Chářovících 

třináct, v Podělusích šest, v Peceradech jedenáct, ve Zbořeném Kostelci pět. Nejví-

ce se rozvíjely Bukovany, kde počet usedlostí dosáhl dvaceti pěti. Nejmenší loka-

litou zůstával Týnec, kde byla jen jedna zahradnická chalupa. Ve druhé provozo-

val své řemeslo židovský draslář. Většina usedlostí byla selských, chalupnická 

a zahradnická stavení byla ve vsích spíše ojedinělá. Fasse Tereziánského katastru 

evidovaly též další obyvatele na vesnicích, kteří zpravidla žili v podruží. Byli to 

převážně nádeníci, kteří se živili ponejvíce jako mlatci v panských dvorech, řeme-

slníci (jsou doloženi dva zedníci v Chrášťanech, kovář v Krusičanech, v Chářovi-

cích a Bukovanech, krejčí v Chrástu, kde pracoval též krejčí-záplatář, řezník v Pe-

ceradech, rybář ve Hvozdci). V Benicích vrchnost provozovala hospodu a působil 

tu i panský ovčák. Mlýn se stoupou je doložen v Krusičanech a v Podělusích. Vět-

ší vesnice si vydržovaly též pasáka. Objevují se také selští pacholci, zaměstnaní 

v Bukovanech na některém větším gruntu. V poslední čtvrtině 18. století dosáhlo 

konopišťské panství své největší rozlohy ve své historii. Zahrnovalo 15 rycht se 

64 vesnicemi a osadami a s městem Benešovem, kde žilo asi 5000 lidí. Podstatná 

část gruntů pustých či jinak zničených byla na vesnicích již obnovena a byly vy-

rovnány ztráty způsobené třicetiletou válkou. Lidnatost v regionu konečně dosáh-

la úrovně obvyklé v 16. století.
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Po smrti Františka Václava z Vrtby 

v roce 1762 spravovala za nezletilé děti 

dominium jejich matka Marie Anna, 

která se znovu provdala za Jana hrabě-

te O´Kellyho. Poddanské povinnosti 

byly tíživé a postihovaly i zámožnější 

sedláky. Střední velikosti dosahoval 

například grunt sedláka Vnoučka z Pe-

cerad, měl rozlohu 44 strychů polí (te-

dy asi 13 ha), z luk sklízel čtyři vozy se-

na. V roce 1773 platil státní daň 21 zla-

tých 35 krejcarů, stálý plat vrchnosti 

čtyři zlaté 24 krejcarů, odevzdával jed-

nu libru přediva a týdně robotoval tři 

dny s potahem a dva dny pěšky. Od 

sv. Jana do sv. Václava byla pěší robo ta 

zvýšena na celý týden, když docházel 

jeden robotník, při potažní robotě a ve 

zbývajících třech dnech robotovali 

dva pěší, takže robota v týdnu vlastně zahrnovala devět dnů, s potažní robotou 

to bylo 12 dnů v týdnu. Aby dostál robotním povinnostem musel například sed-

lák Chlístovský z Chlístova zaměstnávat vedle své rodiny také čeledína a děveč-

ku. Podobně na tom byli i ostatní, kteří také měli dva zaměstnance. Mezi polovič-

ní sedláky patřil např. Hruška z Pecerad, vlastním jménem Matěj Landa (Janda), 

který zaměstnával jednoho čeledína. Majetkově a sociálně níže stáli chalupníci, 

k nimž například patřil Václav Platil z Řehenic. Nejvíce obyvatel bylo zapsáno 

v daňovém přehledu v roce 1771 v nejnižších daňových třídách, ve III. třídě bylo 

316 sedláků, ve IV. třídě 34 osob včetně některých mlynářů, do V. třídy bylo zahr-

nuto jen osm panských zaměstanců a v nejvyšší třídě byl uveden pouze ředitel 

panství Schaller. Výnos panství příliš nepřevyšoval možnosti okolních dominií, 

byl spíše průměrný. V letech poslední slezské války (1770–1772) bylo panství po-

stiženo hladomorem a následnými epidemiemi, způsobenými neúrodou a dra-

hotou. Vedle státní půjčky na setbové obilí pomáhala obilím a nouzovými prace-

mi těm nejchudším také konopišťská vrchnost. Robotní a berní zatížení však nej-

více spočívalo na lépe situovaných sedlácích, kteří nejvíce byli zatěžováni právě 

v době polních prací, zejména ve žních. Ti se právě postavili do čela povstání v ro-

ce 1775 a také oni byli nejpřísněji potrestáni. Z obětí patřili mezi nejzámožnější 

Vojtěch Chobotský z Černíkovic, Matěj Forman z Chářovic, Pavel Vnouček z Pece-

rad a Tomáš Přeučil z Mrače. Stranou povstání zůstali naproti tomu vesničtí rych-

táři a konšelé, kteří byli příliš svázáni s vrchností a zpravidla nerobotovali.

Jarní fáze povstání v roce 1775 zdejší kraj minula, i když zprávy o událostech 

v jiných částech Čech zde nechyběly. Obavy z nebezpečí, že do oblastí jižně od 

Část původních provozoven manufaktury na kame-
ninu pod týneckým hradem, stav v r. 1952 (sbírka 
fotodokumentace Státní okresní archiv Benešov)
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Prahy vpadnou vzbouřené východočes-

ké houfy nebo vyvře latentní nespoko-

jenost místních sedláků byly patrné 

i z jednání státní a patrimoniální sprá-

vy. Mosty přes Sázavu v Týnci a v Po-

říčí střežilo vojsko již od 27. března 

1775. V obou místech sloužilo osm vo-

jáků vedených kaprálem a svobodní-

kem, později byl počet vojáků zvýšen 

dokonce na jedenáct. Kompanie, jíž ve-

lel vrchní strážmistr von Hohenrein, 

by la ubytována v Benešově. I když roz-

hodujícím motivem pro vystoupení by-

lo vysoké robotní zatížení, nelze pomi-

nout ani náboženské motivy povstání 

a utrakvistické reminiscence přežívají-

cí v některých vrstvách obyvatel. Upo-

zornil na ně zejména sedlčanský děkan 

Hanousek, který připsal zdejším vzbou-

řencům účast na šíření letáku s písní 

ostře zaměřenou proti kléru a církev-

ním institucím. Když pak byly toleran-

čním patentem povoleny některé neka-

tolické konfese, patřil zdejší kraj mezi 

ty, kde vznikla početná helvetská ná-

boženská obec. 

Údaje o počtu vzbouřenců, kteří se počátkem července 1775 shromáždili před 

konopišťským zámkem, kolísají mezi třemi až osmi sty osob. Marie Anna O´Kel-

lyová nebyla tehdy na Konopišti přítomna, jednání vedl ředitel Schaller. Ačkoliv 

veřejně nepublikovaný pokyn pražského gubernia mu dával možnost slíbit nespo-

kojencům snížení roboty o tři dny, neučinil tak a snažil se protahováním jednání 

získat čas, než přijde vojenská posila z Vlašimi. Když dorazila (byli to jen tři vojá-

ci) nevzbudila přílišný respekt. Vzbouřenci ji dokonce s posměchem pustili do 

zámku. O něco později se však vojenská stráž zámku pokusila odradit povstalce 

salvou výstřelů naslepo, panští myslivci, kteří se k ní připojili, však použili ostré 

náboje. Před zámkem zůstalo ležet pět mrtvých poddaných, dvanáct bylo těžce 

raněno, z nichž dva ještě zraněním později podlehli. Zahynul též Pavel Vnouček 

z Pecerad a Matěj Forman-Kubát z Chářovic. Zástup se však nerozprchl, jen se 

vzdálil z dostřelu. Povstalci se rozhodli zůstat přes noc a plánovali dokonce pře-

padnout tloskovské panství. Následující den 19. července ale přitrhla další posila 

z callenberského pluku ze Sedlce a vzbouřence rozehnala. Vojenská posila přibyla 

20. července také z Prahy. Bylo vyhlášeno stanné právo a podle něho byli odsouze-

Románská rotunda s obrannou věží od jihovýchodu 
před r. 1920  (August Sedláček, Hrady, zámky a tvr-
ze Království českého 15, Praha 1927)
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ni dva poddaní – kozmický sedlák Škvor a nespecký Kamzík – k trestu smrti, ces-

tou milosti jim byl posléze ortel změněn na čtyřleté nucené práce. Oba se však 

vrátili záhy domů, Škvor ještě v roce 1775, Kamzík v roce 1776. Ostatní viníci by-

li potrestáni pouze tělesně. O osudu dvou sedláků, kteří uprchli z panství, není 

nic známo. Ohlas na oficiálních místech byl však značný. Již 26. července byl vy-

dán patent, jímž se všude tam, kde byla vyšší, robota snížila na tři dny v týdnu. 

Významnou úlevu pak znamenalo vydání robotního patentu z 13. srpna 1775. 

V život však byl patent uveden až roku 1777. Když se poddaní mohli rozhodnout 

pro starou nebo novou sazbu robotních povinností, volili rebelové výhodnější saz-

bu novou. Některé spory o robotní závazky však neutichly ani po tomto datu. 

Přes veškeré zvraty vyvolané poslední slezskou válkou, sociálním neklidem, 

epidemiemi a následnými krátkodobými demografickými krizemi stoupal ve dru-

hé polovině 18. století pozvolna počet obyvatelstva. Stabilizovala se zejména vrst-

va středních rolníků, přibývalo však především příslušníků nižší sociální vrstvy, 

kteří obdělávali jen nepatrnou výměru půdy nebo žili v podruží jako bezzemci. 

Po dle Josefinského katastru patřilo ke konopišťskému dominiu 18 obcí s 56 osa-

dami. Výměra panství byla 14000 hektarů, dominikální půda z toho představova-

la asi 1300 hektarů, kterou obhospodařovaly poplužní dvory v Benicích, Požárech, 

Týn ci a Ledcích, louky se rozkládaly na 208 hektarech, pastviny na 385 hektarech 

a lesy měly rozlohu 2340 hektarů. Pěstovalo se zejména žito a ječmen. Ve druhé 

polovině 18. století se pomalu prosazovalo progresivnější střídavé hospodaření, 

které vytlačovalo trojhonné hospodaření, které trvalo již od středověku. Vrchním 

dozorem nad konopišťským panstvím zejména po ekonomické stránce byl pově-

řen ekonom Josef Puteani, který zaváděl nové metody a nové plodiny. Zejména se 

rozšířilo pěstování jetele, konečně se ve větší míře ujaly brambory jako důležitá 

Barokní velkostatek v Týnci v 2. polovině 50. let (sbírka rodiny Svobodovy)
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složka potravy. Puteani se zasazoval také za to, aby poddaní nahrazovali dřevěná 

stavení i hospodářské budovy kamennými objekty, bezpečnějšími před požáry. 

Vedle obvyklých potravinářských výrob (zejména pivovarů, vinopalen) či těžby 

surovin (lomy, vápenky, draslárny) na Podblanicku hledaly vrchnosti vhodné ma-

nufakturní výroby, jimiž by zvýšily své příjmy a odčerpaly na venkově přebyteč-

né pracovní síly.

Jedním z podstatných důsledků porážky stavovského povstání byla násilná 

rekatolizace, která zasáhla nejvíce poddanské obyvatelstvo, neboť nemělo právo 

na rozdíl od osobně svobodných lidí odejít do exilu. Bylo nuceno přijmout kato-

lickou víru, ovšem, jakým způsobem k tomu docházelo, nejsme s to pro nedosta-

tek pramenů popsat. Poslední nekatolický farář odešel z Týnce v roce 1623. Osi-

ře ly také fary v Chrástu, Ledcích a v širokém okolí, které pak zůstaly neobsazeny 

a farnosti administroval benešovský děkan až do roku 1722, kdy byla obnove na 

týnecká farnost a do Týnce nastoupil katolický farář, který se ujal i okolních far-

ností v Chrástu a v Ledcích. Kostel a snad i fara byly udržovány jen v nezbytné mí-

ře, zpravidla díky dobrovolným darům farníků. V roce 1630 tak přispěli starší 

kos telníci, jimiž byli nedávný nekatolík a týnecký úředník Jan Vaništa, kovář Jan 

Kohoutek a sládek Václav Fořt Benešovský, penězi na opravu stropu. V roce 1646 

byla u kostela postavena „sínce ku poctivosti Pánu Bohu, Blahoslavené Panně 

Marii, svatým Šimonu a Judovi“, patronům chrámu, díky tomu, že peníze poskytl 

„poctivý mládenec“ Jiří Sládek, starší syn chářovického rychtáře Štěpána. V roce 

1700 byl postranní oltář vyzdoben sochou Panny Marie Bolestné, vyřezanou ze 

dřeva, kterou údajně v dubnu téhož roku vylovil ze Sázavy nedaleko Kostelce Vít 

Budova týnecké fary z r. 1722, stav v roce 2006
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Strnádek z prostřed ledových ker. Stávala snad na mostě v Ledči nad Sázavou. 

Později v roce 1721 byla socha opravena nákladem Jana Josefa z Vrtby a jeho mat-

ky Barbory Terezie Vrtbové z Kokořova. Kostel však byl nadále ve špatném stavu 

a důkladně ho přestavěl až František Václav z Vrtby a jeho manželka Marie Anna 

Vrtbová, rozená z Klenové, v roce 1755. Bylo vybudováno nové kněžiště s novým 

hlavním oltářem, na který byla přenesena socha Panny Marie Bolestné v zask-

lené schránce a obklopena sochami Šimona a Judy. Teprve v roce 1765 byla dosa-

vad ní dřevěná věž nahrazena zděnou věží, postavenou bezprostředně při kos-

tele. Rov něž kostelík v Ledcích doznal jen malých změn. V roce 1650 odkázal Jiří 

Klenka, jinak Dolejška, rychtář z Nespek, peníze na vybudování archy k poctě 

Panně Marii a sv. Bartoloměji, kterou postavil jeho dědic Petr Vokročil. Dalšího 

vylepšení se kostel dočkal až v roce 1785, kdy sem byla instalována rokoková ka-

zatelna. V kostelíku v Chrástu byl ve druhé polovině 17. století (1684) zřízen oltář, 

ještě v pozdně renesančním stylu, s obrazem sv. Kateřiny, který namaloval Sa-

muel Pohrách a na který přispěli rovným dílem farníci a záduší. V roce 1687 byla 

postavena nová kruchta. Zvony, které přetrvaly z předbělohorské doby, doplnil 

v roce 1746 nejmenší zvonek zasvěcený sv. Kateřině, který nechali ulít Marie Anna 

a František Josef z Vrtby. 

V polovině 18. století (podle údajů v Tereziánském katastru) zahrnovala far-

nost 420 duší v Bukovanech, Krusičanech, Peceradech, Chářovicích a Zbořeném 

Kostelci a v Brodcích. V Chrástu ke „kapli“ sv. Kateřiny patřily Krhanice a Podě-

lusy s celkem 212 obyvateli. Ledecká „kaple“ sv. Bartoloměje v přifařených ves-

nicích Nespeky, Řehenice, Malešín, Barochov, Nestařice, Babčice měla 322 duší. 

Týnecká fara byla slušně hospodářsky zajištěna. Výnos ze zádušních pozemků 

dosahoval výnosu z menšího vrchnostenského poplužního dvora. Obhospodařo-

vala okolo 115 strychů půdy, z luk sklízela 13 vozů sena. Užitek měla i z lesa a po-

rostlin. Když v roce 1781 na počátku své vlády vydal císař Josef tzv. toleranční 

patent, jímž povolil augsburskou a reformovanou (helvetskou) konfesi, byl na vrt-

bovských panstvích vyhlášen poddaným v konopišťské kanceláři až 23. února ná-

sledujícího roku. Od 1. března začalo zapisování poddaných, kteří se chtěli přihlá-

sit k tolerované víře. Celkem se přihlásilo 279 poddaných. Z Týnce se k tolerované 

víře přihlásila ovčácká rodina Skrčených. Všichni byli v dubnu 1782 nuceni své 

rozhodnutí zdůvodnit před komisí, v níž zasedal ředitel panství Schaller s písa-

řem a faráři z Bělice a z Neveklova. 

Pro další rozvoj vesnic, ale zejména pro průmyslovou výrobu, měl vedle tole-

rančního patentu, který zejména umožnil volný příchod odborníků jiných vyzná-

ní, velký význam patent o zrušení nevolnictví z 1. listopadu 1781, který povolil 

poddaným volně se stěhovat z panství bez výhostního listu, svobodně zvolit ře-

meslo či jinou obživu, oženit se bez souhlasu vrchnosti (trvala zde pouze ohlašo-

vací povinnost), zcizit pozemky, pokud nepoškodí vrchnost a zadlužit svou nemo-

vitost do dvou třetin. Patentem z 10. února 1789 chtěl Josef II. také uzákonit výkup 

z roboty, ale tento patent byl do půl roku po Josefově smrti zrušen jeho nástupcem 
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Leopoldem II. pro odpor šlechty. Vykoupit se z robotních povinností mohli pod-

daní jen se souhlasem druhé strany – vrchnosti.

Na Týnecku bylo prvním pokusem (a nutno uvést pokusem celkem úspěš-

ným) založení manufaktury na výrobu jemného kameninového zboží v Týnci nad 

Sázavou v roce 1791. První provozovny umístil zakladatel František Josef z Vrtby 

v tzv. „starém zámku“ (pozdějším čp. 47), kde donedávna bydlela jeho matka Ma-

rie Anna O´Kellyová, která si objekt nechala v roce 1762 zrekonstruovat jako vdov-

ské sídlo. Zde byla vlastní výrobna a dvě pece. Další provozovny byly ve třech 

men ších staveních, náležejících kdysi pivovaru, glazura se mlela v románské ro-

tundě. První dělníci a zejména odborníci byli povoláni z Flerchheimu u Mohuče, 

z okolí Bayreuthu, z Nizozemska i z Prahy. Méně odborné práce prováděli místní 

poddaní. Mzdy odborníků zde byly vysoké, majitel je přeplácel, aby si je udržel. 

Kamenina napodobovala anglické vzory, byla levnější než pražská a v roce 1801 

dostala tzv. zemské oprávnění, takže mohla zřizovat sklady a prodávat v hlavních 

městech všech zemí monarchie, užívat ve štítu císařského orla a v názvu mít ozna-

čení c. k. privilegovaná továrna. Vedle kameniny vyráběli v Týnci později i menší 

předměty z porcelánu a pokoušeli se o porcelánovou a biskvitovou plastiku a o an-

glický wedgwood. Výroba byla postupně rozšiřována, anglická konkurence byla 

omezena tzv. kontinentální blokádou na počátku 19. století, kterou si vynutil Na-

poleon Bonaparte. Proto byla v roce 1812 nedaleko starého hradu postavena velká 

jednopatrová budova továrny, o tři roky později byl koupen pro potřeby továrny 

také týnecký mlýn. Záhy však výroba začala stagnovat, továrna využívala jen 

jedné třetiny své kapacity. Třetina vyrobeného zboží přitom zůstávala ve skla-

dech. Již ve dvacátých letech 19. století výroba opět vzrostla a týnecká manufak-

tura zaujala první místo mezi českými továrnami na kameninu. Spolu s továrnou 

ve Staré Roli produkovala třetinu kameniny vyráběné v Čechách. Vyráběla všech-

Kulturní a společenské centrum – původně manufaktura na výrobu týnecké kameniny z r. 1812
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ny druhy zboží, v Praze měla vlastní malírnu. Od roku 1835 prováděl techniku 

tiskem v Týnci malíř Josef Germain. Dosáhla velkého úspěchu na průmyslové 

výstavě v Praze v roce 1829, kde byla odměněna zvláštním čestným uznáním. 

Úspěšná byla také účast na průmyslových výstavách v Praze v roce 1831, 1833, 1836, 

1839 a v roce 1845 ve Vídni. Ve třicátých a na počátku čtyřicátých let 19. století měla 

továrna své odběratele v českých městech, na Moravě, v Rakousích a v Koruta-

nech. Obchodní spojení zasahovalo až do Padovy. V roce 1839, již za Jana Karla 

z Lobkovic, jemuž konopišťské dominium odkázal před svou smrtí v roce 1830 

bezdětný František Josef z Vrtby, obdržel majitel nové zemské formální oprávně-

ní a podnik fungoval pod názvem císařsko-královská privilegovaná knížete Jo-

hanna z Lobkovic vrtbovská továrna na kameninu (K. k. privilegierte furst. Jo-

han von Lobkowitz-Wrtbische Teinitzer Steingutfabrik.) V této době, ačkoliv 

výroba i prodej byly ještě úspěšné, se začala projevovat malá rentabilita výroby, 

způsobená především drahou dopravou surovin ze vzdálených zemí, stoupající-

mi cenami dřeva a dopravními překážkami. Počátkem padesátých let nastal rych-

lý úpadek, který nakonec vedl v roce 1866 k zastavení výroby.

To již od roku 1842 pracovala v Brodcích velká přádelna bavlny, jejíž příze se 

dlouho vyvážela jak do evropských, tak zámořských zemí. Založil ji pražský pod-

nikatel Jakub Wahle na místě mlýna, který tu stál již v 16. století, když pro svou 

tkalcovnu bavlněných kartounů a pro domácké tkalce, které zaměstnával faktor-

ským způsobem, potřeboval kvalitní přízi. Využil přitom řeky Sázavy, která pohá-

něla stroje, a levné pracovní síly v okolí. Postavil tu čtyřpatrovou tovární budovu, 

vedle níž stála budova, která sloužila jako ubytovna dělníků a stravovna. Přádelna 

byla v době svého založení jednou z největších v Čechách a díky svým kvalitním 

výrobkům hravě zvládala konkurenci. Tovární i manufakturní výroba vedla ke 

koncentraci většího počtu dělníků, k větší mobilitě pracovníků. V roce 1842 za-

Arcivévodský hotel v Týnci (bývalá budova manufaktury) kolem r. 1910 (sbírka fotodokumentace, Muzeum 
Podblanicka)
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městnávaly obě továrny v Týnci 230 lidí. V přádelně pracovaly také děti mladší 

14 let (podle Jiřího Tywoniaka jich bylo až 27% ze všech pracovníků). Jejich vyčerpá-

ní bylo značné a často utrpěly při práci úraz. V roce 1847 proto požadoval krajský 

úřad, aby děti měly zkrácenou pracovní dobu. Brodečtí dělníci z přádelny a za měst-

nanci z továrny na kameninu založili dokonce v první polovině čtyřicátých let 

podpůrný spolek, tzv. Dělnickou kasu, do které přispívali pro případ, že by po tře-

boval někdo z nich podporu v nemoci či při úrazu. Pro vzájemné neshody spolek 

za nikl již v roce 1845.

Z Týnce se pomalu stávalo prů-

myslové středisko, začal plnit pro okol-

ní vesnice i jinou funkci než jakou po-

skytoval vesničanům po staletí týnecký 

farní kostel a od druhé poloviny 18. sto-

letí škola. Původní školní budova stá-

la na místě nynějšího Mickova domu 

(čp. 5). V roce 1780 byla rozbořena a na 

uvolněném pozemku byla vystavěna 

nová jednotřídní škola, která opět slou-

žila i pro žáky z okolních vesnic. Jak 

s rozvojem průmyslové výroby přibý-

Budova bývalé přádelny v Brodcích, dnes továrna Jawa

„Stará“ škola v Týnci
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valo obyvatel, stoupal počet školou povinných dětí, a tak byla škola v roce 1831 

přemístěna do nové dvoutřídní budovy (čp. 10). Předchozí školní budovu prodal 

Karel z Lobkovic za 501 zlatých pekaři Josefu Zmekovi z Českého Brodu. Osada 

musela pojmout rostoucí množství obyvatel, i když mnoho dělníků docházelo za 

prací z okolních vesnic. Zatímco před založením manufaktury tu žilo 54 obyvatel 

v devíti domech, v roce 1829 měl Týnec již 150 obyvatel, v roce 1845 stoupl jejich 

počet na 180 osob tísnících se ve třinácti domech. Podmínky pro bydlení musely 

být však velmi skrovné. Týnec příslušel v roce 1840 (podle stabilního katastru) 

katastrálně ke vsi Krusičany, která byla vždy větší než Týnec, jak počtem obyvatel, 

tak počtem domů.

Zpráva o zrušení podpůrného spolku Dělnická kasa v srpnu 1845 (sbírka fotodokumentace Státní okresní 
archiv Benešov)
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Rok 1848 přinesl zásadní zlom do hospodářských a správních poměrů i na Tý-

necku. Pravomoci patrimoniální správy nad vesnicemi a poddanými byly zruše-

ny, bylo zrušeno poddanství, postupně byla provedena reluice roboty. K 1. únoru 

1850 byly vytvořeny nové úřady státní správy – okresní hejtmanství, okresní sou-

dy, na něž byly přeneseny dosavadní pravomoci patrimoniální správy a městských 

magistrátů. Místní samospráva v nově zřízených politických obcích převzala úko-

ly dosavadních rychtářů a konšelských sborů na vesnicích. Život v Týnci a okol-

ních vesnicích se začal ubírat jiným směrem. Nevýznamná lokalita procházela 

bouřlivou proměnou a postupně se stala průmyslovým centrem regionu. 

Zřícenina hradu Zbořený Kostelec v roce 2006
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TÝNEC NAD SÁZAVOU 1848–1914
Pavel Mareš

Vývoj obce a samosprávy, politický vývoj

Správa a politický vývoj byly ovlivněny událostmi z let 1848–1849, kdy se vy-

tvářely podmínky pro utvoření nové státní správy a samosprávy. Především byly 

zrušeny patrimoniální (vrchnostenské) úřady, které představovaly pro venkovské 

obyvatelstvo hlavní orgány státní moci. Od 1. 2. 1850 je nahradily nové státní úřa-

dy – okresní hejtmanství, okresní a krajské soudy. Do té doby patřil Týnec (Týni-

ce) a okolní obce do panství Konopiště, kraj Berounský. Vliv Konopiště a konopišť-

ského velkostatku na místní poměry však zůstal stále velký a to po celé období let 

1848–1918 i díky tomu, že Konopišti patřila řada pozemků v obci a okolí, navíc šlo 

o důležitého zaměstnavatele.

Týnec (Týnice) patřil od roku 1850 pod působnost okresního hejtmanství Be-

nešov, šlo tedy o politický okres Benešov. Ten se členil na soudní okresy a Týnec 

patřil do soudního okresu Neveklov. Po různých správních a politických změnách 

v letech 1855–1868 se systém státní správy a samosprávy od roku 1868 stabilizoval. 

Týnec nad Sázavou v r. 1845 na rytině F. A. Hebera (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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V roce 1868 byla opět oddělena státní a soudní správa, pro Týnec však zůstalo stej-

né začlenění jako dříve. Nejmenší správní jednotkou se staly místní obce. Do obce 

byl zároveň včleněn i velkostatek. V čele obcí byla obecní zastupitelstva, v letech 

1850–1861 se pro zastupitelstvo používalo označení obecní výbor. Výkonnými or gá-

 ny byla obecní představenstva (rady). Ta se zde skládala ze starosty a dvou rad-

ních. 

Týnec patřil již z předchozího období pod obec Krusičany, kde v roce 1850 

vzniklo obecní zastupitelstvo o 9 členech a prvním starostou byl zvolen Jakub 

Žižka, rolník z Chářovic. Zastupitelé měli být voleni na tři roky, ale další volby 

proběhly i kvůli politickému vývoji v monarchii až v roce 1861. Volební právo 

bylo omezeno majetkově i jiným způsobem a postupně se rozšiřovalo. V roce 1852 

byly provedeny podstatné zásahy do nerozvinuté obecní samosprávy, například 

byla odstraněna veřejnost jednání obecních orgánů s výjimkou zvlášť slavnost-

ních aktů apod. Když v roce 1854 uplynulo tříleté funkční období obecních orgá-

nů, neuskutečnily se nové volby, ale dosavadní orgány byly ponechány ve svém 

úřadě. Pouze se doplňovaly, když došlo k úmrtí či odstoupení jednotlivých členů, 

aby mohly být obecní orgány schopné se usnášet. Proto byl první starosta ve funk-

ci až do roku 1859 a po něm krátce mezi lety 1859–1861 zastával tuto funkci Matěj 

Stibůrek, rolník z Krusičan, který předtím vykonával funkci prvního radního. Až 

po pádu absolutismu a vydání Říjnového diplomu v roce 1860 byly na jaře 1861 

vypsány nové volby do obecních orgánů. Obce měly stejně jako dnes samostatnou 

a přenesenou působnost, součástí přenesené působnosti byla i trestní pravomoc 

(starosta se dvěma obecními radními tvořil obecní trestní senát). Řízení se zahajo-

valo udáním úřední osoby (polního hajného, cestáře, obecního stavebního dozor-

ce atd.) nebo poškozeného. Spadaly sem různé přestupky. Obce ukládaly zpravi-

dla peněžní pokuty, které připadaly většinou chudinskému fondu obce, což se 

dělo i v Týnci, respektive v Krusičanech.

Zastupitelstvo zde mělo dlouhou dobu 9 členů z různých obcí (Krusičany, Tý-

nec, Chářovice a Podělusy). Po nových volbách v roce 1861 se stal starostou Jan Kor-

bel, rolník z Podělus (starosta v letech 1861–1870). Od roku 1882 zde bylo 12 zastu-

pitelů a od roku 1891 byli voleni kromě starosty tři radní. Po roce 1862 navíc byla 

vytvořena okresní samospráva, vznikla okresní zastupitelstva volená na tři roky, 

dále zastupitelstvo vybíralo okresního starostu, existoval také okresní výbor. Tý-

nec s okolními obcemi spadal pod Neveklov, v okresním neveklovském zastupi-

telstvu zastupoval později Týnec, Krusičany a další obce starosta Jan Korbel, rol-

ník z Podělus (starosta obce krusičanské v letech 1901–1914), okresním starostou 

zvolen v roce 1910.

Jednání obecního zastupitelstva probíhala na různých místech – v Krusiča-

nech, Chářovicích, Podělusích a Týnci, většinou v místnostech obecního úřadu, 

někdy i na jiných místech jako 26. 8. 1910, kdy proběhla slavnostní schůze zastupi-

telstva v Týnci v místnostech hostince Františka Korbela u příležitosti již zmíně-

ného zvolení starosty Jana Korbela okresním starostou v Neveklově. Mezi lety 
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1870–1890 byl starostou František Doležal, rolník z Krusičan. Když na počátku 

roku 1890 zemřel, převzal jeho úřad první radní Jindřich Micka z Týnce. Ten 

ihned dostal nařízení od c. k. okresního hejtmanství v Benešově, aby bylo dopl-

něno zastupitelstvo a proběhla i volba nového starosty. Zvolen byl jednohlasně 

Jan Hašek (na deset měsíců do řádných voleb), rolník z Krusičan. V řádných vol-

bách byl poté opětně zvolen a ve funkci setrval do roku 1895, kdy ho vystřídal ve 

funkci první radní Josef Pazdera, rolník z Chářovic (starostou 1895–1901). Zde 

ale nastávají velké problémy s obecními účty, první problémy se objevily v průbě-

hu roku 1894. Zjistily se různé resty a nedoplatky u starosty J. Haška. I proto 28. 5. 

1895 odstoupil z funkce. V listopadu 1895 se zastupitelstvo jednohlasně usneslo, 

že pokud bývalý starosta nepředloží všechny účty a nevysvětlí různé záležitosti, 

tak se bude celá věc řešit soudně. Na jednání byl i zástupce konopišťského velko-

statku Theodor Kožaný. Celý problém se pak vlekl až do roku 1902 a v případu by-

la celá řada nesrovnalostí. Mezi lety 1895–1900 se nevyřešilo téměř nic, navíc se 

resty týkaly i dalších členů bývalého zastupitelstva a i nového starosty Josefa Paz-

dery. Šlo hlavně o nesrovnalosti u obecních přirážek k daním a u výběru školní-

ho paušálu (školného) za školní rok 1894/95. Chyba se určitě stala při předávání 

obecních účtů v roce 1895 mezi J. Haškem a J. Pazderou, každá strana pak často 

tvrdila něco jiného. Po roce 1901 sporné zůstávalo vykázané školné za rok 1894/95, 

kde došlo k rozdílu, nedoplatku (221,33 zl). Celá záležitost nakonec v roce 1902 skon-

čila neurčitě, k soudnímu jednání nedošlo. Podle dochovaných pramenů se dá 

říct, že hlavním problémem bylo špatně vedené účetnictví. Nikdo se tedy neobo-

hatil na úkor obce.

Od roku 1886 jsou dochovány zápisy z jednání obecní rady a zastupitelstva 

Kru sičan. Zastupitelstvo řešilo v těchto letech spoustu drobných místních záleži-

tostí. Často byly projednávány záležitosti fondu chudých. Hlavním příjmem toho-

to fondu, obdobně jako v jiných obcích, byla obecní přirážka k daním. Zpočátku 

byla nízká (5 procent v roce 1886), pak se zvyšovala a dosáhla svého maxima v le-

tech 1906–1909 (18 procent), před první světovou válkou se mírně snížila. Čas tým 

tématem schůzí byly také opravy a stavby lávek, mostů a rybníků. Dále volby míst-

ní školní rady v Týnci, pravidelně se projednával rozpočet obce a jeho plnění. Pra-

videlná i problematická byla jednání s velkostatkem, v roce 1902 obec s velkostat-

kem vedla spor ohledně zamezení cesty na školní pole, kdy obec považovala tuto 

cestu za veřejnou. V roce 1909 zase ředitelství velkostatku neschválilo lámání ka-

mene pod hradem v Týnci a na jiných lokalitách. Protože většina pozemků v oko-

lí patřila konopišťskému velkostatku, tak byla velmi častá jednání kvůli různým 

stavbám a cestám, důležitá třeba byla výměna veřejné cesty podél arcivévodské-

ho hotelu v roce 1906. Stejně jako jiné obce na Benešovsku i zde obyvatele trápilo 

ohrazení cest vedoucích přes konopišťské panství.

Zajímavým tématem na schůzích zastupitelstva v roce 1908 byly oslavy 60 let 

panování císaře Františka Josefa I. V Týnci i v jiných obcích proběhly slavnostní 

bohoslužby, sbírky na charitu, školní slavnost v arcivévodském hotelu v Týnci 



122

Týnec nad Sázavou

apod. Vedle toho ovšem krusičanská obec chtěla oslavit toto výročí i stavbou sil-

ničního mostu v Tejnici. Měl se začít připravovat projekt a jeho financování. Mě-

ly se využít státní subvence i dotace zemské a okresní (Neveklov, Jílové, Benešov), 

uvažovalo se i o vybírání mýtného. Byl zřízen výbor, v jehož čele byl tehdejší sta-

rosta Jan Korbel. Další jednání o mostu probíhala v roce 1909 a pak v průběhu 

první světové války (1915, 1917 a 1918). V letech 1917–1918 se uvažovalo alespoň 

o provizorním mostě, v lednu 1918 dostal totiž Týnec darem materiál z provizor-

ního mostu u Lahoviček přes Berounku. Týnecký stavitel Ludvík Štros vypraco-

vával projekt, platy a rozpočet. Přesto si Týnec musel na nový most ještě počkat.

Hospodaření obce bylo mezi lety 1886–1914 dobré, rozpočet končil často pře-

bytkem či mírným schodkem, který byl pokryt již zmíněnou přirážkou k daním. 

Příklad rozpočtu obce z roku 1902: Výdaje – školní paušál 367 korun, palmární 

účet JUDr. Piskáčkovi 135, odměna starostovi 360, služné obecního posla 90, poš-

tovní posel 10, cestovné chudým brancům 50, nepředvídané zálohy 250, doplatek 

na školní paušál 152,52, opatření obecních map a protokolu 120, příspěvek na prů-

myslovou školu 100, celkem 1 634,52. Příjmy – přirážka k dani (17 procent) 1 226,95, 

kasovní hotovost 17,55, na resty je k vybírání 193,14, celkem příjmy 1 437,64. Chu-

dinský fond celkem 140,56.

Pohled na Týnec z Brodců kolem r. 1900 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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Politický vliv v Týnci a okolí mělo po celé toto období panství Konopiště a vel-

kostatek. Správce velkostatku měl vliv v obecním zastupitelstvu a byl členem míst-

ní školní rady. Vliv byl patrný v řadě drobných věcí, příkladem může být i rok 1913, 

kdy sekretariát arcivévody Františka Ferdinanda d’Este chtěl na okresním hejt-

manství v Benešově informace o sokolské jednotě v Týnci nad Sázavou, protože ta 

žádala o povolení slavnostního cvičení před jeho hotelem.

Výraznou změnou tedy byl rok 1887, kdy panství Konopiště prodal (s platnos-

tí od 1. 3. 1887) kníže František Lobkovic Františku Ferdinandovi d’Este. V pamět-

ní knize krusičanské se objevil stesk, že prodal i stroje a zařízení cukrovaru.

Demografický, sociální a hospodářský vývoj obce

V průběhu 19. století a na počátku 20. století nabýval Týnec stále na významu, 

v souvislosti s hospodářským vývojem se zvyšoval počet obyvatel i domů, v roce 

1848 tu žilo 176 obyvatel ve 13 domech, v roce 1869 273 v 19 domech, v roce 1890 291 

obyvatel, v roce 1900 345 obyvatel ve 30 domech a o deset let později již 479 oby-

vatel v 50 domech! V roce 1905 navíc přibyla Nová Tejnice, jak se říkalo skupině 

domků postavených na bývalém školním pozemku za bývalou továrnou. Ve třech 

řadách si tu postavili dělníci a drobní řemeslníci rodinné příbytky, do té doby 

bydleli nouzově v domcích zbudovaných na troskách hradu a v jeho okolí. Demo-

grafický vývoj i zde zastavila první světová válka. Demografický vývoj okolních 

obcí a osad byl v tomto období podobný, výrazný nárůst počtu obyvatel mezi lety 

1890–1910 nastal ve Zbořeném Kostelci (ze 148 na 467 obyvatel, z 15 na 48 domů), 

naopak stagnoval počet obyvatel Krusičan, což se projevilo i v dalších letech.

Na hospodářský a sociální vývoj Týnce a okolí měly velký vliv dvě továrny – 

továrna na kameninu a přádelna v Brodcích. Továrna na týneckou kameninu za-

žívala sice do roku 1850 období prosperity, brzy na počátku 50. let 19. století začaly  

problémy. Výroba měla být zastavena už v roce 1851, kdy se uvažovalo i o prodeji 

velké tovární budovy, která byla vybudovaná v letech 1813–1820 – dnešní kulturní 

a společenské centrum (měl to být ústav pro duševně choré, později pobočka praž-

ské trestnice). Vhodný zájemce se nenašel, a tak se pokračovalo dále, a to hlavně 

ve vedlejší výrobě (drenážní trubky). Definitivní konec výroby týnecké kameni-

ny nastal v roce 1866, kdy byla továrna zrušena. V dubnu 1866 byla firma vymazá-

na z obchodního rejstříku a od 1. 7. 1866 přestala právně existovat. Budova byla 

nabídnuta zdarma státu pro vojenský špitál, ale k tomu nedošlo. V roce 1904 byla 

budova částečně upravena na arcivévodský hotel. Zánik výroby týnecké kameni-

ny měl příčiny ve špatném dopravním spojení (komunikace z Poříčí n. S.), v nedo-

statku dříví a jeho stoupající ceně. V Týnci ale nedošlo po zániku továrny k výraz-

nému úbytku obyvatelstva, část dělnictva se uchytila v Brodcích.

Velký hospodářský a sociální význam v celém období 1848–1914 měla přádelna 

bavlny v Brodcích. Založil ji pražský podnikatel a obchodník Jakub Simon Wahle. 
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Do jeho příchodu byly Brodce samotou 

s mlýnem a selským statkem. Význam 

pro pohon strojů vznikající přádelny 

měla řeka Sázava, blízkost Prahy a ta-

ké levná pracovní síla v okolí. V roce 

1840 získal J. Wahle zemské oprávnění 

pro svůj tkalcovský provoz (podnikal 

i v Praze a v severovýchodních Če-

chách), na místě mlýna nechal postavit 

velkou čtyřpatrovou továrnu s poboč-

ným stavením pro ubytování a stravo-

vání dělníků. Provoz byl zahájen v květ-

nu 1842, postupně se rozšiřoval a rost lo 

i množství zaměstnaných dělníků (v ro-

ce 1845 zaměstnáno již 200 děl níků). 

Brodecká přádelna tehdy patřila k nej-

větším v Čechách a její výrobky vyni-

kaly kvalitou a měly dobré jméno. Od 

roku 1856 vlastnili přádelnu Josef a Ka-

rel Wahlovi, od roku 1882 Viktor Kuff-

ler a Karel Reichel (velkofirma Reichel a Kuffler). Později se stala jediným maji-

telem rodina Kufflerova. Od roku 1912 byla začleněna do koncernu Spojené 

rakouské textilní závody (Vereinigte österreichische Textilwerke).

Sociální problémy se na Brodcích objevily už na počátku provozu. V přádel-

ně pracovaly i děti mladší 14 let. V roce 1847 požadoval krajský úřad nápravu, děti 

mě ly mít zkrácenou pracovní dobu. Přádláci založili podpůrný spolek „dělnickou 

kasu“ (Arbeiter Kassaverein), do níž přispívali, a tak si pomáhali při nemoci a jiné 

neschopnosti. Do spolku tehdy přistoupili i dělníci z týnecké továrny na kameni-

nu. Brodecký spolek ale zanikl již v roce 1845 kvůli neshodám mezi dělníky. Sle-

dování chování brodeckých dělníků začalo velmi brzy, z roku 1850 se dochovalo 

několik přípisů benešovského okresního hejtmana správci konopišt’ského pans-

tví, kde vyzývá ke sledování zdejšího dělnictva, zda se neorganizuje a nemá styky 

v cizině (Hamburk, Londýn) a s jinými dělnickými organizacemi. Později brodečtí 

dělníci založili v Peceradech po vzoru dělnických stran vlastní politickou organi-

zaci. Pracovní podmínky nebyly v druhé polovině 19. století dobré (pracovní doba 

11 hodin denně, mzdy nízké).

Aktivně se projevilo brodecké dělnictvo v roce 1890 v souvislosti s přípravami 

1. máje, kdy se měl tento den spojit se stávkou za osmihodinový pracovní den. Již 

od poloviny března 1890 posílalo pražské místodržitelství okresnímu hejtmanovi 

důvěrné oběžníky, jak v této věci postupovat. Z této doby je také přesné hlášení 

o počtu dělnictva v Týnci a okolí – 210 v Brodcích a 22 dělníků na konopišťském 

velkostatku. Intenzivně měly pracovat v této věci i četnické stanice. Nervozitu stát-

Hájenka Taranka v r. 1913 (sbírka F. Šípka)
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ních úřadů ukazuje i žádost okresního hejtmana, aby benešovské vojenské veli-

telství nařídilo jedné setnině vojáků pohotovost. Hledali se informátoři z řad děl-

nictva, všechna shromáždění i případné průvody s hudbou se měly úplně zakázat. 

Okresní hejtman dal také informaci konopišťskému lesmistrovi, jenž současně 

spravoval arcivévodské lomy, aby nebyly bez dozoru v ten den sklady výbušnin. 

Benešovský hejtman dokonce protestoval proti odvolání 20 četníků z Benešova 

jinam, což nařídilo pražské místodržitelství, myslel si, že se situace nezvládne, 

např. v Brodcích požadoval na 200 dělníků 3–4 muže četnické patroly. Také veřej-

nost byla vyhláškou pražského místodržitelství z 20. 4. 1890 varována před účastí 

na dělnických shromážděních.

V Brodcích byli dělníci opravdu aktivní, ale všechny pokusy o větší akci by-

ly hned v počátku potlačeny. Dokládá to i případ dělníka Antonína Vlčka z Chrás-

tu, který byl v přádelně zaměstnán jako zámečník – soustružník. Dostal 5. 4. 1890 

čtrnáctidenní výpověď. Propuštěn byl ale již 11. 4. Jako důvod uvedl ředitel to-

várny Streubel v oznámení případu okresnímu hejtmanovi: „Vlček vedl v pracov-

ních přestávkách v továrně pobuřující řeči ve smyslu sociálních demokratů a anar-

chistů a vyzýval dělníky, aby 1. máje zastavili práci a aby žádali o zvýšení mzdy. 

Podobné řeči prý vedl i v hostinci v Chrástu“. Ředitel chtěl, aby byl Vlček dán pod 

četnický dozor, což se také stalo, jistě prý má stoupence. Stávky se ředitel obával 

a žádal o četnickou patrolu. Četníci také vyslechli 14. dubna v přádelně, v přítom-

nosti ředitele Streubela, větší počet dělníků, aby mohli Vlčka usvědčit z pobuřo-

vání, ale bez výsledku. Vlčkovi se tehdy nic neprokázalo. Aktivní ředitel Streubel 

poslal okresnímu hejtmanovi další hlášení 25. 4. 1890, kde je oznámeno, že „z to-

várny byla odstraněna dvě individua, podezřelá z podněcování dělníků“. Po od-

stranění agitátorů zavedl ředitel jinou taktiku. Oznámil, že podle platného továr-

ního řádu nelze na 1. máje práci zastavit. Proto se zde 1. 5. 1890 nestávkovalo. 

Majitelé za to dělníkům dali (3. 5.) mimořádnou odměnu ve výši mzdy za půl dne, 

kromě toho dostali místní dělníci 2 hl piva. 1. 5. 1890 nestávkovali ani dělníci ar-

civévodských podniků podléhajících konopišťskému lesnímu úřadu.

Mezi lety 1891-93, kdy probíhaly různé dělnické akce, byl v Týnci a okolí klid, 

nic se zde nekonalo. Z dalších akcí je nutné zmínit nacionální demonstrace při 

zrušení jazykových nařízení v říjnu 1899 na různých místech Podblanicka. Konaly 

se i v Týnci, zachovalo se k tomu i hlášení zdejší četnické stanice. Další relace čet-

nické stanice benešovskému okresnímu hejtmanství pochází z roku 1905 v sou-

vislosti s bojem za všeobecné volební právo. V dubnu 1905 se poprvé stávkovalo 

v brodecké přádelně. Dělníci požadovali zvýšení mezd, úpravu pracovní doby 

a propuštění neoblíbeného mistra a lékaře nemocenské pokladny. Organizova-

ně pak vystoupili brodečtí přádláci vedení sociálně demokratickou stranou 20. lis-

topadu 1905 na velké demonstraci v Benešově při generální stávce za všeobecné, 

rovné, tajné a přímé volební právo do říšské rady a do zemského sněmu.

Hospodářský vývoj Týnce v období 1848–1914 pozitivně ovlivnil také rozvoj 

živností a řemesel. Do roku 1884 spadají počátky hospodářské besedy, živnosten-
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ského společenstva, kdy starosta obce František Doležal vymohl jeho zřízení na 

okresním hejtmanství. Definitivně vzniklo v roce 1885. Pro Týnec byla důležitá 

i činnost hospodářského spolku v Neveklově (soudní okres) a Benešově (politic-

ký okres).

Důležitou změnou bylo poštovní spojení. Až do roku 1887 byla nejbližší pošta  

v Nespekách. V tomto roce přesídlil do Týnce pošmistr Šťastný. Tehdy dostal jen 

nevyhovující místnosti v bývalé továrně na kameninu (čp. 2). Dalšími pošmistry 

později byli Hugo Štancl a V. Ješuta. 

Přesným datem vzniku poštovního úřadu v Týnci je 1. listopad 1887; podle 

nařízení tehdejšího ministerstva obchodu. Podle tohoto nařízení se zabýval poš-

tovní úřad dopisní a celoroční poštovní službou, současně fungoval jako sběrna 

c. k. poštovní spořitelny, své spojení udržoval skrze denní posly s poštovním úřa-

dem v Benešově. Doručovací obchod zahrnul místní obvod, zahrnoval Bukova-

ny, Krhanice, Krusičany a Pecerady s jejich obcemi a osadami.

V roce 1897 přibylo důležité železniční spojení. 18. ledna 1897 přijel do Týn-

ce první vlak. Šlo o trať Praha–Vrané–Čerčany–Světlá nad Sázavou. Trať byla po-

stupně uvedena do provozu v letech 1897–1903. Železniční stanice umožňovala ta-

ké telefonní spojení, a to i soukromníkům. Pošta se o napojení na telefon snažila 

mnoho let marně. Železniční nákladiště v Peceradech sloužilo tamním kameno-

lomům i brodecké přádelně.

V roce 1898 byla v Týnci zřízena četnická stanice obsazená jedním mužem – 

Josefem Grycem. V příštím roce (1899) začal ordinovat v Týnci první obvodní lé-

kař, kterým byl MUDr. Antonín Maxera. V roce 1900 vznikl v Týnci Spořitelní 

Výnos o zřízení poštovního úřadu v Týnci nad Sázavou v r. 1887 (sbírka F. Šimona)


