
TÝNEC NAD SÁZAVOU
k historickým kořenům města

DRUHÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 2018



TÝNEC NAD SÁZAVOU
k historickým kořenům města





TÝNEC NAD SÁZAVOU
k historickým kořenům města

Týnec nad Sázavou 2018



Obálka: Týnecký hrad, Ladislav Žížala, akvarel

Redakční rada (2006):
Zdeněk Březina, Mgr. Pavel Mareš, Mgr. Daniel Povolný, František Šípek †, Ing. Ladislav Žížala

Autorský kolektiv (2006): 
Jiří Borovička †, David Brooker, Zdeněk Březina, Mgr. Josef Čížkovský, Marta Ducháčková, Marie Fi-
šerová, MUDr. Miloslava Fumferová, PhDr. Dagmar Hájková, Jiřina Hametová, Alena Homolová (fo-
tografie), Miloslava Hranostýlová, Stanislav Janda †, PaedDr. Janeta Jandová, Věra Junová, Miroslav 
Kalina †, Jiří Konvička †, Václav Korbel †, Josef Kovrzek †, Josef Kraif †, Jan Krejčí, Marcela Krejčíková, 
Zdeněk Kuchta, Mgr. Pavel Mareš, Iveta Mrhová, Ivana Nováková, Mgr. Dana Oktábcová, Mgr. Daniel 
Povolný, PhDr. Eva Procházková †, Lumír Richter, RNDr. Luděk Šefrna, CSc., František Šípek †, Milo-
slav Šípek †, Petr Tybitancl, Mgr. Dagmar Urbanová, PhDr. Libuše Váňová, Antonín Vendr †, František 
Vild †, Pavel Vilímek (fotografie), Jiří Vrbata, Marta Vrňatová, Lucie Zadražilová, Jana Zídková, Ing. 
Ladislav Žížala, Lenka Žužiová

Redakční rada (2018):
Dagmar Hadačová, Lenka Morávková, Ing. Bedřich Pešan, PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.

Autorský kolektiv (2018): 
PhDr. Daniel Povolný, Ph.D., Blanka Adámková (Moulíková), Rudolf Adámek †, Zbyněk Bártl, Vác-
lava Bursová (roz. Netrefová), Jiří Čech, Miroslav Doležal, Ing. Jiří Eichler, Martina Hadačová, Jiří 
Chvála, Jan Jiráň, Věra Junová, Eva Karásková – Pinkavová, Mgr. Martin Kadrnožka, Miloš Klenovec,  
Mgr. Petra Kotoučová, Mgr. Marcela Krejčíková, Jaromír Kuchta, Ing. Jan Lomoz, Jiří Mlejnský,  
Ing. Jaroslav Ouřada, Ing. Kateřina Pikousová, Ing. Václav Povolný, Radka Procházková, Petr Stejskal, 
Eva Vaněčková, Marta Vrňatová, Mgr. Eva Vyskočilová, Ing. Ladislav Žížala

© Město Týnec nad Sázavou 2006, 2018
ISBN 80-239-7791-1
ISBN 978-80-270-4157-2



5

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 vyu
žijeme 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 
koneckonců 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 místních 
občanů a institucí, ale že se důstojně zařadí mezi obdobné počiny jiných měst a obcí v re
publikovém měřítku.

Přeji Vám mnoho krásných chvil strávených ve společnosti této publikace.

Zdeněk Březina
starosta města

srpen 2006



6

Vážení čtenáři,

před Vámi se znovu otevírá historie Týnce od jeho počátku do současné doby. Před  
12 lety bylo první vydání této knihy rozebráno během pár dnů. Proto jsme se rozhodli v le
tošním roce, tedy v roce 2018, kdy si připomínáme 700 let od první písemné zmínky o Týn
ci, dát nám všem dárek v podobě druhého vydání. Věřím, že i tento aktualizovaný dotisk se 
bude těšit Vašemu zájmu.

Je velmi milé, že na přípravě se podílejí stejní autoři jako poprvé. Hlavní díl práce od
vedl PhDr. Daniel Povolný, Ph.D., a Ing. Ladislav Žížala. Ač oba o pár let starší, na druhé 
knize pracovali se stejným nadšením a neutuchajícím elánem. Velmi jim za to děkuji, stejně 
jako ostatním přispěvovatelům.

Za dobu existence města se stalo mnoho událostí v jeho životě, které stojí za připomí
nání. Ať už pro poučení z chyb nebo pro radost z dobře udělaného. Navíc doba je nesmírně 
rychlá a věci běží v takovém tempu, že dříve než si je zapamatujeme, už jsou tu nové.  
I proto je dobré uchovávat historii města pro naše potomky.

Věřím, že čas, který strávíme u řádků této knihy, budeme moci považovat za příjemný. 
A pokud při něm získáme také poučení z historie a možná i vizi do budoucnosti, kniha 
splní svůj účel na výbornou.

Příjemné čtení

Martin Kadrnožka
starosta města

březen 2018
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Úvod za redakční radu a autorský kolektiv (1. vydání)

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 Březi
na 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 zajímavých, 
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 popírají
cí 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.

P. S. k 2. vydání
Píše se rok 2018 a Týnec slaví 700 let od první písemné zmínky, ačkoliv, jak se zvídavý 

čtenář dočte ke konci knihy, možná jsme toto výročí už dávno „prošvihli“. Nicméně za těch 
12 let od 1. vydání se leccos změnilo – přišli a narodili se noví občané města, jiní se odstě
hovali, nebo nás navždy opustili. Vznikly nové stavby a staré zmizely v propadlišti dějin, 
stejně jako některé spolky a společenství, firmy či podnikatelé.

V této knize jsme se pokusili odstranit většinu chyb, na něž jsme byli porůznu upozor
něni, a pokud možno nepřidat mnoho nových. Přesto jsme byli jako před léty limitováni 
tím, že někdo zareagoval na opětovné výzvy v Týneckých listech, případně na maily města 
a mlčící většina si své vědomosti ponechala pro sebe. Nechť tedy kritikové z druhé skupiny 
nejdříve zpytují své svědomí.

A jako lehce (ne)(z)odpovědný vedoucí prací na knize doufám, že případné 3. vydání 
bude již realizovat někdo mladší, neboť nevstoupíš dvakrát do jedné Sázavy, natož potřetí… 

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
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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 územního 
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 
působením 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 rozmani-
tost života. Vstupujeme do „postindustriální“ etapy vývoje společnosti a pomalu 
si zvy káme na ochranu přírody vyžadující naší aktivní účast a začínáme přemýš-
let v relacích hlavního cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Momentální zisk a rozvoj 
obce ve smyslu kvantitativních ukazatelů jako jsou počet obyvatel, příjem na hla-
vu, množství pracovních příležitostí apod. má mnoho negativních stránek a v bu-
doucnu se nemusí projevit jako to, co nám život vytvoří příjemnější. Zatím se také 
daří chránit 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 rovnat 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, 
živočišstvo i rostlinstvo. Obrazně řečeno horké pouště, pralesy i mrazivé nehos-
tinné pláně. Horniny, tento vpravdě fundament krajiny, se tvořily dlouho i z po-
hledu 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 kaž-
dý rodák z dolního Posázaví stále setkává ať v různých lomech a lůmcích rozese-
tých v kraji v podobě neporušené (nezvětralé) horniny vhodné ke stavebním 
i dekoračním úče  lům a nebo hrubě zvětralého a narezlého grusu v různých výko-
pech či úvozových cestách. Také zaoblené žokovité balvany na povrchu v lesích 
a v polních remízcích  jsou příznačné pro tuto krajinu a svědčí o třetihorním tro-
pickém in tenzivním chemickém 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 na-
šeho 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 východozá padním směrem v délkách až několika 
kilo metrů. Jsou patrné jako táhlé vyvýšeniny např. mezi Bukovany a Krusičany. 

Geologický základ Týnecka

říční sedimenty

sprašové hlíny

svahoviny

terasové štěrky a štěrkopísky

granodioryty (žuly)

gabra a gabrodioryty

žilné porfyrity a aplity

metamorfované břidlice a rohovce

vodní plochy
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Také minety, které jsou tmavé díky bohatému obsahu slídy biotitu, lze najít až 
v desítkách centimetrů mocných žílách. Jsou snadněji zvětratelné a obsahují rela-
tivně 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 
ostrůvkovitého charakteru prostupuje 
žulou a díky odolnosti ke zvětrávání 
tvoří vyvýšeniny. Nejznámější je 
pecerad ské gabro, které bylo v předvá-
lečné době těženo v lomu u peceradské 
že lezniční zastávky a dopravováno po 
kolejích na opracování a leštění do ka-
menické dílny v Požárech (Prosečnice). 
Nebylo ledajaké, jako dekorační leště-
ný kámen ho najdeme v podobě ná-
hrobních kame nů nejen na hřbitovech 
v okolí, ale dostalo se i dále, např. do 
Prahy na vyšehradské nábřeží, na Vác-
lavské náměstí na obklad bu dovy Národní banky, palác původního šekového úřa-
du či až do nizo zemského Naar denu na pomník J. A. Komenského. Díky masivní 
stavbě, neporušené 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, od-
kud 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 okra-
ji Krusičan, ve kterém se pracovalo jen příležitostně a poskytoval poměrně nekva-
litní kámen, použitelný jako stavební. V Dunávičkách, které dříve patřily ke Kru-
sičanům, 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



18

Týnec nad Sázavou

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 meta-
morfované horniny, tvořící původní plášť žul, však většinou podlehly po zvětrání 
erozi a byly vodou odneseny do pradávných moří. Zůstala z nich jenom torza v po-
době kopců, někdy nazývaných kontaktně metamorfované ostrovy, tvořené pře-
vážně rohovci. Jméno získaly podle své homogennosti připomínající rohovinu. Bu-
dují 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 
usazeniny spraší, jemných hlinitých až jílovitých, větrem unášených částic, u nás 
najdeme a to hlavně na východních svazích údolí Janovického potoka a západně 
od Krusičan. Možná jste si všimli labyrintu až několik metrů hlubokých strží, kte-
rými jsou tyto východní svahy brázděny. Dnes jsou porostlé lesem, ale při jejich 
vzni ku, někdy ve vrcholném středověku, se na těchto svazích patrně páslo. Po-
místní 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 

Podzimní modříny na hřbítku mezi Krusičany a Bukovany
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24 hodin 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 Zbo-
řeném Kostelci okolo deváté večer, žuly pronikají z hlubin kolem desáté, podobně 
jako se objevují cévnaté rostliny na souši. Deset minut před půlnocí se střídají 
doby ledové a vznikají říční terasy, reliéf se postupně začíná podobat tomu sou-
časnému a vzestup lidského rodu doložený různými archeologickými vykopáv-
kami 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 
vytváří 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 

Digitální model terénu
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povr 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 hloub-
kovou ero zi. Původní odvodňování kraje na sever, o čemž svědčí např. téměř rov-
noběžné 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 pů-
vodní 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 ra-
dost především vodáci, 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 dobách ledových, kdy zde panovalo klima srovnatelné se sibiř-
skou tundrou, málo vodné toky Sázavy a přítoků zanášely koryta úlomky hornin 
mrazové ho zvětrávání, splavovaných z vyšších částí povodí. Horniny takto 
transportované v korytě řeky byly opracovány do oblázků. V dobách meziledo-
vých bylo tepleji a vlhčeji než dnes a vodná Sázava usazeniny odnesla a prohlou-
bila své koryto ve skalním podkladu. To se opakovalo několikrát a výsledkem je 
několik úrovní zbytků říčních teras, které lemují údolí Sázavy a některých jejích 
přítoků. Nejstarší jsou relativně 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 

Panorama Lutova a Čerčanského chlumu od Pecerad
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s hrubě písčitými a křížově zvrstvenými sedimenty mocnými až deset metrů, kte-
ré 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 ma-
lých závějích na východních sva zích údolí Janovického potoka i ostatních malých 
toků. Jedná se o prachovitý sediment, který silné větry v promrzlé krajině bez ve-
getace 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 labyrinty strží, které najdete nejen na levobřeží údolí 
Janovického a Tloskovského potoka, 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 vyvinutou díky sevřenému údolí a zlomu ve spádu pod 
Týncem, ale Janovický potok a čás tečně k nám zasahující Brejlovský potok (Vazov-
nice) nad Brejlovským mlýnem mají nivu v typické podobě. Tvoří ji náplavy po-
vodňových hlín, které pocháze jí z ero ze po odlesnění naší krajiny, jehož maximál-
ní míru můžeme hledat ve vrcholném 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 běž-
ných 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 zahradniče-
ní a co by raději leželi celé léto u vody, mají podezření, že se proti nim spikla pří-
roda 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 pro-
fesionální stanice příliš nelišilo. Porovnejte si vaše zkušenosti s dešti posledních 
let a všimněte si některých odchylek a „rekordů“. Na grafu jsou měsíční úhrny 
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dešťových 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 ně-
kolik 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 nesouvislé až 
100 dní. Takto kumulovaný sníh vyvolal při náhlém tání spojeném s deš-
ťovými sráž kami největší povodeň na Sázavě v posledních letech s průto-
kem 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 nebo odteče, protože půda je vodou nasycená a nebo zmrzlá. Výpar a dýchání 
rostlinstva (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 deš-
tích nasycena, musela z povrchu převážně odtéci. Připustímeli, že se v půdě udr-
želo jenom 4,5 mm a pršelo s podobnou intenzitou na celém povodí, pak z povodí 
Janovického potoka s plochou 159 km2 odteklo asi 11,13 miliónu m3 vody. Odtéka-
loli 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 kontrolovat velkou část toku z opevněného hradu. Vznik a vývoj řeky Sázavy je 
popisován jinde, a proto se soustředíme na její parametry, které nás jako Posáza-
vany budou asi zajímat nejvíce, a to kvalitu vody a protékající množství přede-
vším za povodní. I když z tohoto pohledu nezažíváme žádné dramatické události, 
je zajímavé se se situací seznámit. Dříve to bylo důležité pro mlynáře, voraře a ma-
jitele malých vodních elektráren, dnes především pro turistiku, která u nás je vá-
zána na řeku a to, jestli je řeka splavná a čistá pro koupání, rozhoduje o spokoje-
nosti 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 Janovic
kého 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 
povodně na Janovickém potoce se dá předpokládat, že voda byla padesátiletá až stoletá, do
sáhla 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 Krusi
čanech 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 a lasturami říč
ních měkkýšů v Náklí po povodni 2006
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ky města Ledče nad Sázavou se např. dozvídáme, že utonulo 28 občanů a byl str-
žen  16 let starý dřevěný most. Dřevěná socha, jež stála uprostřed, byla posléze 
nalezena 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 záležitos-
ti mohou být z tohoto pohledu zajímavé. Vezměme si například počátky toků, kte-
ré 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 hydrogra-
fické parametry – jako plochu povodí a průtok vody – nadějnější k uznání za pra-
men celé Sázavy, ale je přece jenom kratší a pramení v nižší nadmořské výšce, ko-
lem 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 
Stružného 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. 
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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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sady, zahrady
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vodní plochy

stavební plochy

ostatní plochy

v roce 2005

v roce 1840
Stav využití půdy v katastru 
Týnce nad Sázavou
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Stav využití půdy v katastru Krusičan

orná půda

sady, zahrady

louky, pastviny

lesy

vodní plochy

stavební plochy

ostatní plochy

v roce 2005

v roce 1840
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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 pozůstat-
ků a co zde bylo před příchodem člověka do zdejších končin, usuzujeme podle 
různých souvislostí. Co zde bude po nás, jen tušíme, záleží na tom, jestli jsme op-
timisté či pesimisté. Mírná skepse neuškodí, budeli po nás „potopa“ jako ve zná-
mém 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 
přerušeními díky válkám, nemocem a stěhování kmenů změnila druhovou sklad-
bu 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



37

k historickým kořenům města

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 
rostliny, z nichž je nejúchvatnější vzácná kapradina pérovník pštrosí, jedna z na-
šich největších kapradin. Podobné statné jedince můžeme ojediněle vidět i v ma-
lých údolích přítoků Janovického potoka pod Týncem. Břehy Sázavy s rychle ros-
toucími porosty vrbin a olšin se střemchou, bezem černým a hroznatým a liánou 
chmelem 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 nivě 

Mohutný smrk v údolí levostranného přítoku Ja
novického potoka
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Janovického a Kamenického potoka, do výšky člověka dorůstající křehká jednole-
tá 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 
zasahují. 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 vel-
mi cenné je otevřené bezlesí v okolí hradu. Tam roste mnoho druhů teplomilné – 
xerotermní – vegetace a žije velké množství teplomilných druhů hmyzu, plazů 
i ptáků. Za důvod tak velké druhové rozmanitosti můžeme považovat také exis-
tenci 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 úto-
čiště druhy v Posázaví ojedinělé a nebo relikty, které zde přežívají v takzvaném 
refugiu z minulých dob. Tento fenomén podpořil výrazně především pestrost su-
chozemských ulitnatých měkkýšů.

Další významnou lokalitou hodnou ochrany, zahrnující větší úsek řečiště a bře-
hů Sázavy, která byla vytyčena na základě celoevropského programu mapování 
natura 2000, je biotop hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus) a velevruba tupé-
ho (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 rozmnožování 
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 mlž, který ke svému roz-
množování 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 
visící) letní kolonii  obývá hradní věž, o čemž se přesvědčilo jistě mnoho návštěv-
níků naší památky, poskytující skvělý panoramatický rozhled po Týnci a okolí. 
Pro zachování kolonie musíme dodržovat vhodný režim, byť omezující např. ná-
vštěvnost. Lokali ta je významná z celostátního pohledu, protože přirozených „le-
tovisek“ 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 bo-
tanického 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 
vzhledem k různé rychlosti růstu podle bohatosti půdy. Jeho zdravotní stav mu 
můžeme 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 tvr-
dost  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 ci-
zokrajných dřevin. Pouze v zahradě u původní továrny na kameninu hraběte 
Wrtby je torzo původní výsadby okrasných stromů úctyhodného stáří, ale jedná 
se o naše původní druhy. Naproti vrátnici Metazu byla před výstavbou parkoviš-
tě zahrada se vzrostlými cizokrajnými stromy, především kanadskými javory, za-
choval se však jediný u vchodu k vodáckému centru.



43

k historickým kořenům města

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 
nahodilý 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 trvale 
udržitelného rozvoje. Obecní lesy jsou historický majetek, který se dostal do měst-
ské 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 kategorii hospodářský les, musí být respektováno obmýtí (stáří porostů pro 
jejich těžbu) a včasné znovuzalesnění po těžbě. Leží v přírodní lesní oblasti 10 – 
Středočeská 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, habry 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 
jasné, 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 zemědělství a lesnictví. Dnešní technologie lidi nahradily a jejich pobyt mimo 
„intravilán“ se zkrátil. Zaniká tím potřeba odlišit drobné pozemky dřívější roztříš-
těné držby podle kvality, vlastností, vlastníků a zachytit různé orientační body 
krajiny. Pomístní názvy jsou svým způsobem určitým místním kulturním dědic-
tvím 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 smě-
rodatná a je obsahově udržována kartografickou názvoslovnou komisí. Některé 
pomístní názvy 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 (pře-
chod řeky), Čihadlo (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 (zeměděl-
ské 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, též kruša a krušvicě
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 prehistorické 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, Krkonoše?), 
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 
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k roku 1720. Rozměr mapy mírně přesahuje možnosti současného průměrného 
sběratele, protože se jedná o obdélník 282 x 240 cm složený z 25 sekcí. Do konce 
2. světové války bylo používáno německých ekvivalentů k českým pomístním ná-
zvům právě z této mapy. Tvůrcem mapy byl císařský vojenský kartograf Müller, 
mapující ve službách císaře Karla VI. Měřil vzdálenosti při cestě kočárem a jedno-
duchým způsobem určoval také úhly při změně směru jízdy. Protože mapy té 
doby byly zároveň uměleckým dílem, byly doprovázeny alegorickými, ruč  ně kolo-
rovanými obrazy po okrajích, tzv. parergonem. V tomto případě od vý znam  ného 
barokního malíře a rytce Reinera. Nás jistě zaujme personifikace českých řek, kte-
ré jsou přirovnány 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
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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 do-
stupná 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 nevy-
žaduje 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 his-
torický dokument, věrně zachycující podobu krajiny v té době. Tyto mapy jsou 
uloženy v Ústředním archivu zeměměřičství a katastru na Zeměměřičském ústa-
vu v Praze, který nám je poskytl k digitalizaci. Mimo tehdejší držbu půdy je peč-
livě zachyceno využití půdy, a proto se můžeme velice podrobně seznámit se změ-
nami, 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 sta-
lo 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 
informací (natož mapových podkladů), se vynořuje obraz původního kmenového 
uspořádání slovanských pokořitelů původních keltských obyvatel. Jeho dnešní 
rekonstrukce 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 Kouřim-
ským. Berounský kraj vznikl sloučením Vltavska (Sedlčany), Kamýcka (hrad Ka-
mýk) a Pod brdska. Podle Františka Palackého (Popis Čech, 1848) příslušel Týnec 
panství Konopištskému (vlastník Jan kníže z Lobkovic a Wrtby) v kraji Beroun-
ském 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 
dílčích změn soudní okresy stávaly současně politickými (sídlo hejtmanství), 
a nebo jich několik politický okres vytvářelo. Týnec byl pravým břehem součástí 
soudního i politického okresu Královské Vinohrady. Benešovský okres sahal po 
levém břehu Sázavy téměř k soutoku s Vltavou, po jejímž pravobřeží na jihu sou-
sedil se soudním okresem Neveklov v politickém okresu Sedlčany. Neméně důle-
žitá byla ve své době také církevní správa. Čechy s biskupstvím od r. 973 měly do 
doby husitské síť far spravovanou děkanstvím a vyšším arcijáhenstvím. Habsbur-
ky zavedené 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 na-
štěstí 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 saha-
lo hluboko do Sedlčanska.





Historický vývoj města a okolí
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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. První 
písemná zmínka je poměrně pozdní, pochází až z roku 1318. Zajímavostí je, že tím 
textem, díky němuž se začala psát týnecká historie, je žaloba. Tehdejší majitel osa-
dy, známý jako Oldřich z Týnce a totožný nejspíš s Oldřichem z Valdeka, žaluje 
Trojana z Hrusic a Macka z Mrvic, že se dopustili škody na jeho dědictví v Hrad-
čanech. Týnec je však mnohem starší, což dokázal ostatně i výzkum, který zde na 
přelomu 60. a 70. let minulého století 
prováděl Antonín 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 bližším 
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 Jáchym – 
z Benešova, Týnce, laténské z Chlebů; slovanské z Čerčan, Brodců, Václavic, 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 
pociťována nutnost archeologického výzkumu. Avšak až do roku 1961 neexistu jí 
zprávy o případných nálezech v areálu týneckého hradu. Teprve ve výše uvede-
ném 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 slovanské a dva úlomky nádob, nalezené ve vrstvě pod jejich úrovní, 
byly klasifikovány jako halštatské. Tehdy také vzbudil pozornost další objev, ten-
tokrát 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 zdivo 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 ob-
jeveny pozůstatky středověkého sídlištního horizontu; na levém břehu řeky, 
seve rovýchodně od Týnce byly zjištěny stopy, svědčící o osídlení mladohradišt-
ním 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



62

Týnec nad Sázavou

Není proto divu, že v roce 1969 byl v Týnci nad Sázavou zahájen archeologic-
ký  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 po-
délnou 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 východní 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 ar-
cheologický výzkum. Jeho cílem bylo zachytit nejstarší fázi osídlení v areálu tý-
neckého 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, zjiš-
těnými na místě pozdějšího kamenného paláce, tedy severně od rotundy, a s ob-
dobnými objekty i po její západní straně. Tato fáze byla datována na základě hro-
bových nálezů, stavbou rotundy a nálezy ze sídlištních ploch v místě kůlových 

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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objektů do 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 rotun-
dy. Stopy po větší kůlové stavbě na místě pozdějšího kamenného objektu naznači-
ly, že na tomto 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, Pecerad, 
Chářovic, Podělus a Hrusic i existencí újezdu ve Václavicích. Lze tedy předpoklá-
dat, 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 
severu. 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 
rotundy. Tehdy také – v průběhu 14. a 15. století – kromě úprav vnitřního areálu, 
došlo k výstavbě kamenného opevnění, jímž se podstatně zvětšil areál sídla. Po-
stupně 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 
objektu 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 (VZ). 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 bar-
vy, hladká omítka se dvěma světlými 
vápennými nátěry, místy též pekova-
ná a nejspodnější vrstva hrubozrnná, 
tvrdá, velmi kvalitní, světle hnědé bar-

vy. Tato poslední vrstva omítky, stejně jako kvalitní hrubozrnná malta po bedně-
ní 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 orna-
ment. Vnitřek lodi je zaklenut třemi přibližně stejně velkými poli křížové klenby; 
pres bytář je zaklenut příčně položenou neckovou klenbou a do lodi se otevírá tri-
umfálním 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 
soustavy 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 usta-
noven farářem v Týnci nad Sázavou: „Dne 8. března 1871 byl jsem Nejjasnějším pat
ronem knížetem pánem Janem z Lobkoviců na faru Tejnickou presentován, a dne 11. března 
kanonicky investován veledůstojným pánem Vojtěchem Hronem, Kn. arcib. kancléřem. 
Kaplanoval jsem tedy v Benešově 18 let a 7 měsíců, a v neděli dne 19. března 1871 odpoled
ne 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; 
původní je i severní vstup do lodi; přesnou podobu původního presbytáře nelze 
stanovit. O úpravách v 15.–16. století svědčí nově odhalená okna. K dalším úpra-
vám pak došlo v 18. století, kdy byla přistavěna věž, upraveno kněžiště, zazděna 
gotická okna a nahrazena novými. Z uvedených skutečností vyplývá, že zmíněné 
objevy přispěly k rozšíření znalostí o původní podobě kostela a o jeho stavebním 
vývoji.
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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 druhou větví této rakouské cesty, která z Průhonic mířila k Mnichovicím a Hru-
sicím a Sázavu překračovala na brodu v Poříčí nad Sázavou. Dřevěný sídelní palác, 
který tu zpočátku stál, byl v první polovině 12. století doplněn kamennou rotun-
dou (někteří badatelé datují rotundu dokonce na konec 11. století), jejíž zasvěcení 
neznáme 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 
poloviny 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 
mocenskopolitické a hospodářské postavení jeho vlastníka nebo držitele či ales-
poň jeho ambice. Již v roce 1318 je Týnec poprvé doložený v písemných prame-
nech ja ko vlastnictví Oldřicha z Týnce, příslušníka rodu Medků z Valdeka, rovněž 
nositele 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 
(původní) továrny na kameninu a v prostorách zbořené kaplanky východně a ji-
hovýchodně 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 palá-
cové 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 hranolo-
vá věž a patrně i další objekty, dnes již nedochované. Dosavadní poznatky o go-
tickém období hradu jsou však velmi torzovité. Úroveň bydlení a běžný denní ži-
vot 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 administra-
tivní a správní středisko v rámci panství a zároveň nepochybně měl základní re-
presívní a dohlížecí 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 identifiko-
vat jednotlivé stejnojmenné členy 
rodu a jednoznačně odhalit všechny 
rodinné vazby. August Sedláček se 
třeba domníval, že před rokem 1400 
žili dva Ol dřichové Medkové z Valde-
ka, přičemž jeden držel Týnec, druhý 
vlastnil Le ša ny. Týnecký Oldřich 
z Valdeka měl, opět jen pravděpodob-
ně, tři syny, Zdeňka, Havla a Viléma, 
z nichž nejstarší Zdeněk již před smrtí 
svého otce v roce 1399, nebo počátkem 
roku 1400 vystupoval po jeho boku 
jako hradní pán (prezentovali spolu 
týneckého plebána) a v letech 1400–

1415 je v pramenech 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 napě-
tí jistě negativně ovlivnily hospodářské a populační poměry, ale oporu v písem-
ných 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 přemy-
slovského státu, zde vyvíjel sám panovník. Ten dal zřejmě v 11. století popud 
k vybudování hradiště v Týnci. Okolo něho se vyvinula poměrně lidnatá sídelní 
aglomerace, 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 
střediska v čele s kastelánem jako panovníkovým zástupcem a kde byl též farní 
kostel. Kolonizační fáze před polovinou 12. století však důsledně navazovala na 
starší osídlení. Někteří autoři sem zahrnují mimo jiné osídlení a kostel sv. Petra 
v Poříčí a v Kostelci u Křížků, v širším okolí Týnce nad Sázavou také kostelík 
v Ledcích. Ve 13. století se kolonizační úsilí na Týnecku soustředilo na intenzívní 
zahušťování dosavadní sídelní aglomerace. Osídlení se rozšířilo na pravý břeh 
Sázavy proti týnecké ostrožně, do Zbořeného Kostelce a do Pecerad. Nejmladší 
kolonizační fáze ve 13. a na počátku 14. století naopak extenzívním způsobem 
osídlovala vyšší polohy na kraji panovnické sídelní enklávy, dosud porostlé buko-
vými lesy. Tehdy byly založeny Lhoty, seskupené mezi Týncem a Benešovem (Vi-
dlákova Lho ta, Buková Lhota, Zbožní Lhota, Úroční Lhota), které byly začleněny 
do vladislavického 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 zejmé-
na na církevní instituce. V roce 1271 se tak vzdal Živohoště a vladislavického újez-
du ve prospěch pražského kláštera křižovníků s červenou hvězdou. Vladislavický 
újezd tím však nepozbyl zeměpanské příslušnosti, a proto mohl být pravděpodob-
ně v první čtvrtině 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 Sázavou. Po vyplacení zástavy (1342–1356) se celý vladislavický újezd 
a rovněž kostelecké zboží dostaly dočasně pod bezprostřední správu královské 
komory, ale již na počátku šedesátých let 14. století byly znovu rozděleny a zasta-
veny. Vladislavický 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 nepříslušel 
vladislavický újezd dlouho. Ačkoliv Karel IV. v roce 1352 novou listinou předchozí 
privilegium potvrdil, již v roce 1368 zastavil městečko včetně vesnic kapitule při 
královské kapli Všech svatých na Pražském hradě s tím, že obyvatelé újezdu ne-
mají 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 Pecera-
dy, Bukovany, Brodce, Voděrady a Jesenice, která později zanikla), a učinil z něj 
opět manství. Poté Filip Laut z Dědic postoupil Kostelec vladykovi Janovi Sádlu ze 
Smilkova, oblíbenci krále Václava IV., který od roku 1419 vlastnil i sousední Ne-
tvořice. Sádlo byl důsledným přívržencem a obdivovatelem mistra Jana Husa, roz-
hořčeně se připojil k protestu 452 českých a moravských šlechticů proti jeho upá-
lení ve stížném listu z 2. září 1415, přijatém na sjezdu v Praze. Postavil se na stranu 
reformě přístupné šlechty a v roce 1421 na čáslavském sněmu se stal členem dva-
cetičlenné prozatímní vlády v Čechách. Dostal se však v Praze do sporu se stra-
nou 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 Kostelce. 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 praků a pozůstatky po ochranné baště, která pro obléhatele představovala je-
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diný aktivní prvek obrany, je dodnes možno pozorovat Na Hradečnici. Pozemko-
vý majetek 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 
dochovaly 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 půdo-
rysu se zcela nově vystavěnou vnější zdí s mohutnými opěrnými pilíři, které měly 
pravděpodobně eliminovat možnou destrukci způsobenou nekvalitním skalním 
podložím. K dalším úpravám hradu došlo až za Kuneše 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 hra-
dem. Vybudoval rovněž novou hradbu na západní straně s menší branou, která 
umožňovala 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 hra-
du by la přesunuta na sever a chráněna věží vysunutou do hradního příkopu. No-
vou naději pro pobořený hrad přinesla bouřlivá šedesátá léta 15. století. Zásahy 
Zdeňka Konopišťského ze Šternberka měly hrad přebudovat na pevnostní vojen-
ský bod a zajistit ubytování velkého množství vojáků. Konopišťský pán neuvažo-
val o hradu jako o sídelním místě, měl svou rezidenci na Konopišti i na svých dal-
ších majetcích. Na opravy bylo využito veškerého dostupného a často druhotného 
stavebního 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 proti-
lehlé 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, 
které se vedle tvrze sestávalo z osady a podacího k farnímu kostelu sv. Bartolomě-
je, ve druhé polovině 14. století drželi bratři Bohuněk a Vilém, kteří spolu s jakým-
si 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 Kouty, stávala jedna tvrz v Poříčí u mostu, v Koutech byl poplužní 
dvůr. K pat ronům poříčského kostela patřil Přísnak, který se v ro ce 1359 psal 
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z Poříčí, v roce 1363 z Koutů, od roku 1373 pak seděl na Ledcích. Jeho bratr Jan 
v letech 13561386 držel část Pyšel. Presentační právo ke kostelu v Ledci uplatňo-
val se svými bratry On dřejem a Lipocem v roce 1374, v letech 1390–1391 se této role 
ujímal sám. Ve vlastnictví 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 vyhráli. Z následných skutečností lze usoudit, že tři poddanské 
statky v Poříčí se po pádu hradu Kožlí koncem 15. století staly součástí konopišť-
ského panství. Arnošt z Poříčí a jeho bratr Ctibor drželi spolu s Albertem, synem 
po jejich zemřelém bratru Bohuňkovi, spolu s potomky po bratru Mstišovi část 
Čerčan a část Poříčí.

Na osudu Přísnaka a jeho tří 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 se přiženil na statky Jana z On-
šova. Někdy před rokem 1395 mu man-
želka zemřela a on se stává manem na 
Karlštejně. Třetí syn Václav se vydal na 
církevní dráhu a stal v roce 1395 fará-
řem v Poříčí, odkud v roce 1408 podá-
val fa rá ře do Ledec V roce 1396 umírá 
Přísnak starší a ledecké panství dědí 
jeho sysn, poříčský farář Václav z Led-
ců. Jeho smrtí někdy před rokem 1454 
vymřel rod Přísnaka z Ledců a jako 
odúmrť spadl jeho majetek na české-
ho krále. Od něj si ho vyprosil v tém-
že roce Zdeněk Kostka z Postupic, kte-
rý ji připojil k hrádeckému panství. 
Ledecká tvrz zanikla nejspíše v průběhu 15. století, ale její pozůstatky byly srov-
nány 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. 

Gotický portál kostelíka sv. Bartoloměje v Ledcích 
před rokem 1941, linoryt Richarda Duška (Pod 
Blaníkem 21, 1941/1942, č. 5)
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V roce 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 roce 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 mála 
v tomto kraji ve svém majetku církevní instituce – kanovníci metropolitní kapitu-

Dvůr v Benicích v r. 2006
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ly v Praze. Kapitula zde také pravidelně vykonávala své patronátní právo a dosa
zovala kněze. V husitských bouřích se Chrást dostal do šlechtických rukou – 
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 týneckému 
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 králi jako 
odúmrť po svém příbuzném. Podělusy a Pecerady, které v roce 1360 náležely 
k hradu Kostelec, měly též složitější vývoj, jejich osudy však prameny dostatečně 
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 grošů 
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 kaplani, Chrást 
a Kostelec byly obsazeny pouze plebá-
nem. O velikosti jednotlivých farních 
obvodů nejsme informováni, pravdě-
podobně nedosahovaly ani obvyklých 
osmi až desíti přifařených vsí, s vý-
jimkou kostelíku v Ledcích. O něm 
jediném víme, že k němu byly v roce 
1345 přifařeny vedle vsi Ledce s tvrzí, 
vsi Barochov, Božešice s tvrzí, Nestaři-
ce, Babice, Vavřetice, Nespeky, Větrov, 
Hůrka a Pášovka.

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., svato-
stánek 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 pří-
liš 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 „přede-
psané“ ne pře nosné schránce, ale pouze v dřevěné skřínce, a nařídil, aby po levé 
straně presbyteria 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 letech 
1400–1415. Presentační právo ke kostelu v Chrástu vykonávali v roce 1357 Jan, arci-
jáhen litoměřický a nejmenovaný kanovník metropolitní kapituly, v roce 1361 praž-
ský 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 Harde-
ku, purkrabí na Marburku. V kostelíku v Ledcích v roce 1360 uváděli faráře 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 Václav z Led-
ců, který byl plebánem v Poříčí. V Poříčí se též, jak vyplývalo ze složité vlastnické 
situace, na presentaci ke kostelu podílelo více vlastníků.
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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 koste-
la 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 vykonava-
tel poslední vůle Chvala ze Rzavého prodal Kostelec Janu Lautovi a zajistil koste-
lu 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 Rzavé-
ho a každoročně vykoná ve výroční den jejich smrti a pravděpodobně též ve vý-
roční 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 
týneckém kostele na tehdejší poměry, 
kdy faráři často měnili beneficia a hle-
dali výhodnější finanční podmínky, 
dlouhou 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 Bělici, který zemřel do roka po uve-
dení do církevního úřadu. Jindřich 
z Ostromeče, pravděpodobně poto-
mek držitelů sousedního hradu, zde 
působil v letech 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 Keb-
lově. V chudší chrástecké farnosti se administrátoři, většinou oltářníci z praž-
ských kostelů, poměrně rychle střídali, každý chtěl záhy nalézt výnosnější půso-

Kostel sv. Šimona a Judy v Týnci v r. 2006
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biště. Zmiňován je 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. apoštolů 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 arcijáhna Pavla z Janovic (1379) žil v konkubinátu s Margare-
tou, 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 jedenáctile-
tého 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 (míně-
na zřejmě klášterní škola u minoritů) nebo Mikuláš Mařík z Nové Plzně, který byl 
rektorem městské školy, 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 Heřma-
nův 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 Ja-
novic vypověděli totiž dva týnečtí farníci Vavřinec a Mořic, že rád navštěvuje krč-
mu 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 kostelu Jan řečený Sádlo. V Ledcích byl jako duchovní 
správce do roku 1360 Václav, který 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 předhusitském období byl v Ledcích Šebestián z Davle, kte-
rého presentoval Václav, farář v Poříčí nad Sázavou, jemuž zřejmě tehdy Ledce 
patřily. Za husitských válek a v čase poválečné konsolidace byla nepochybně far-
nost 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 pravděpodob-
ně kamenný palác zanikl. Rotunda a hranolovitá věž však zůstala zachována. 
Hradní 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 nezleti-
lých 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 týnecké části Poříčí, jejíž obsah není znám. Po smrti Majdaleny získa-
la Týnec její neprovdaná dcera Lidmila z Klinštejna, která zahájila se svým ne-
vlastním otcem Jindřichem v roce 1535 o znění smlouvy soudní spor, o jehož vý-
sledku chybí zprávy. 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 pus-
té poplužní dvory v Požárech a Malenicích (ten chátral již před rokem 1520) za 
3600 kop grošů pražských Bernardovi z Baršova. Bernard z Baršova odkázal tý-
necké panství dceři Anně, provdané za Jana Velemyského z Velemyšlevsi (zemře-
la 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 Hodějovský z Hodějova na Tloskově 
a Vilém Kosoř Malovec z Malovic. Později, okolo roku 1580, si Bernard a Jindřich 
Velemyští rozdělili otcovské dědictví tak, že Bernard dostal Týnec a Jindřich Be-
nice, 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, užitek z jedenácti krav 
a další požitky. Jindřich držel panství jako jediný vlastník až do své smrti a od-
kázal ho v roce 1590 svému synovci Jaroslavovi, jehož manželkou byla Mandale-
na z Chyš a Egrberka, která se zajímala o bylinkářství a lékařství. Ne chala z těch-
to oborů opsat řadu knih, které byly později uloženy v roudnické zámecké 
knihovně. Od svého manžela získala podíl na tvrzi a poplužních dvorech v Beni-
cích, v Ledcích a v Malenicích, který někdy před rokem 1597 obnovil Jaroslav Ve-
lemyský ve snaze zintenzivnit vrchnostenské hospodaření, tentokrát pod ná-
zvem 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, od-
lehlý dvůr Malensko byl záhy zrušen a jeho půda byla rozparcelována mezi pod-
dané 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, 
krčmu 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 svobodníku Janu Kubačovi v Chle-
bích, jehož 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 vět-
ších dominií a nižší šlechtici byli nuce-
ni hledat obživu ve městech a panské 

službě. Někdy dokonce klesli do nižších společenských vrstev. Na druhé straně se 
lze setkat i s opačnými případy společenského vzestupu, i když jen obtížně může-
me 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 konopišťského 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 kostelecké-
ho panství Podělusy, druhou část Václavic, Úročnice, Žabovřesk, Bukovské Lhoty, 
Krhanic, Pecerady, část Krusičan, mlýn v Brodcích a louky. Václavické lesy obhos-
podařovali 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 majetek 
pravděpodobně udělil Zdeňkovu strýci Ladislavovi Bechyňskému ze Šternberka 
a Zdeňkově matce Kateřině z Eckartsau. Spletité rodové a majetkové poměry trva-
ly na Konopišti po několik následujících desetiletí, rozsah majetku se však příliš 

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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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 zadluže-
nému panství, tím spíše, že Arkleb za stejným účelem vyvíjel i jiné, tomuto zámě-
ru protichůdné aktivity, k nimž patřila trvalá snaha potlačit starobylá práva vla-
dislavického újezdu.

Detail zříceniny kosteleckého hradu v roce 2006
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Počínaje koncem 15. století se zachovalo v souvislosti s dělením či převody 
konopišťského panství několik majetkových soupisů, díky nimž máme povědo-
mí o velikosti vesnic, počtu osedlých, výši roboty, peněžních platů a rozsahu dal-
ších povinností, které měli jejich obyvatelé vůči vrchnosti. První evidence pochá-
zí 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 Jiřího. Konkrétně, jmény, jsou zachyceni všichni hospodáři. Zde uvádí-
me jen ty lokality, které jsou dnes přičleněny k Týnci. V Podělusích (jejich druhá 
část patřila Netvorským z Březí) ke konopišťskému panství náležel jeden podda-
ný a mlýn Vazovnice. V Krhanicích bylo sedm usedlostí, v Peceradech pět a ryb-
níky. Již v 15. sto letí tu byla rychta, neboť v soupisu je uvedena vdova po rychtá-
ři. 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 počet 
stavení) prakticky vůbec nezměnil. V Krusičanech tehdy ke Konopišti patřilo pat-
náct usedlostí, z nichž šel ročně vrchnosti příjem 15–17 kop peněžní renty, místo 
roboty krusičanští platili devět grošů, popřípadě touto částkou přispívali na ber-
ni. Ročně odváděli 15 slepic, jeden a půl sýra a 15 vajec. V sousedních Hrusicích 
byli dva sedláci, kteří odváděli půl až dvacet osm kop grošů peněžní renty. V Kr-
hanicích 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 rentu ve 
výši 21–25 kop, vykonávalo různé robotní práce mimo žně v rozsahu 23 dní, odvá-
dělo 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 velikostí 
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 Sáza-
vou (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 náležely podda-
ným Albrechta z Netvořic a Jana Velemyského z Velemyšlevsi a na Týnci.



91

k historickým kořenům města

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 strychů polí, Brodce se dvěma usedlostmi, z nichž jedna byl mlýn. Jejich drži-
telé místo roboty byli povinni převážet pána, jeho služebníky a čeládku přes Sá-
zavu a sklízet spolu s poddanými z Pecerad tři louky. Patřily sem také Krusičany 
s patnácti grunty a jednou pustou usedlostí, které dohromady měly výměru o 272 
stryších polí a Hrusice se dvěma usedlostmi. V Peceradech se připomínají lesy 
Dokuřiny, 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, 
které nabízela správa koncentrovaného majetku a vlastní režijní hospodaření, kte-
ré se pro vrchnosti pomalu stávalo nezanedbatelným zdrojem příjmů, se pokouše-
li i vlastníci panství Týnec a Benice, ovšem s výrazně menším úspěchem. 
Rozhodují cí příjmy však nadále přicházely z peněžních platů a částečně z naturál-
ních dávek, které odevzdávali poddaní. Podíl robotní práce se dokonce v souvis-
losti s roz vo jem režijního hospodaření postupně zvyšoval. Týnecké majitele roz-
hodně nelze zahrnout mezi ty vrchnosti, které alespoň část zisku vracely do 
zemědělské výroby či jiných samostatných forem velkostatkového hospodaření. 
Převažovalo zřejmě neproduktivní využívaní finančních zdrojů pro okamžitou 
spotřebu. Na Týnecku samém nevzniklo ani v 16. století tak bohatém na povyšo-
vání foresních vesnic na městečka žádné městské středisko. Týnec sám je v jed-
nom z pramenů sice označen jako městečko, ale lokalita postrádala jakékoliv atri-
buty městského typu. Nemáme žádné písemné (především trhová privilegia) ani 
hmotné doklady, které by mluvu ojedinělého pramene – trhové smlouvy z roku 
1607 podpořily. Ještě v roce 1715 byl doložen pomístní název Na Šiberným, jehož 
poloha je dnes neznámá, 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 měst-
ského typu byly proto v širším okolí Týnce Netvořice, Neveklov a Maršovice 
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a snad s výhradou též Bystřice, které měly běžný řemeslnicko agrární ráz. Nej-
významnějším městským střediskem v regionu zůstávalo poddanské město Be-
nešov, 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 hospo-
dářů, 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 Janem Cahovým a Janem PetrovýmPátkem z Václavic. Po návratu byl Jan 
Cahův uvězněn na Českém Šternberku, Kořenek s Pátkem uprchli ze strachu před 
Adamovou odvetou z panství. Šternberk přes opětovné napomenutí, aby 
vladislavic ké nechal na pokoji, nemínil ustoupit. Jak poddaní dopadli, není zná-
mo, vladislavický 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 

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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Vác lavické ani jejich právního zástupce Mikuláše Buňku neobtěžoval. Buňka byl 
při doručování králova listu na Konopišti hejtmanem Janem Tětickým z Šonova 
dokonce 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 Ar-
kleba 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 roce 
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, Ouročné 
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 šlechti-
ců. Její rozhodnutí opět vyznělo proti poddaným. Za pravdu jim bylo dáno pouze 
ve věci přihrazení obecního pozemku (vrchnost jej pak vrátila) a k částečným úle-
vám došlo při robotách. Většina prací u poplužních dvorů měla být konána s pan-
skými 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 patroná-
tech (např. v Benešově) katolického 
faráře. V roce 1540 je podobný případ 
doložen i v Týnci, kdy do farního kos-
tela dosadila Lidmila z Klinštejna ka-
tolického faráře Jana z Chotěboře, kte-
rý však ještě v tomtéž roce přestoupil 
k víře podobojí. 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 in-
stalován zvon, který ulil mistr Barto-
loměj, zvonař z Prahy. Románská ro-

tunda v areálu týnecké ho hradu k sakrálním účelům zřejmě již nesloužila. 
Hodějovští z Hodějova financovali v roce 1619 opravu stropu týneckého kostela, 
jak dosvědčily, bohužel nedochované nápisy nad hlavním oltářem, doplněné 
znakem Hodějovských. Podle znění nápisů na klenbě kostela a nad sakristií při-
spěli svým podílem k opravě také kostelník (správce zádušního jmění) Petr Sed-
láček z Brodců a týnecký „ouředník“ Jan Vaništa. Nápisy stejně jako nástěnné 
malby z předbělohorské doby s utrakvistickou tématikou a s vyobrazením Mar-
tina Luthera a Wiklefa, které se na cházely pravděpodobně v presbyteriu, stejně 
jako starší, ještě předhusitské, konsekrační kříže namalované tradiční červenou 
barvou byly zničeny při přestavbě 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 roce 1607 panství Týnec a připojila je 
ke Konopišti, vytvořila tak na Bene-
šovsku neobvykle rozsáhlé dominium, 
i když správně zůstaly oba celky sa-
mostatné. Na vesnicích a ojediněle též 
ve vrchnostenském hospodaření se 
však již objevovaly náznaky budou-
cích obtíží. Vrchnost se snažila dosáh-
nout prosperity svého režijního hos-
podaření zvyšováním poddanských 
povinností a slu  žeb, které od svých 
poddaných vy žadovala oproti dosa-
vadním zvyklostem. Již v této době za-
čala poddanská hospodářství stagno-
vat. Na vesnicích přibývalo pustých 
usedlostí – tři poustky jsou v roce 1607 
doloženy v Prosečnici, poustka byla 
v Podělusech, osm poustek náleželo ve 
vsi Nespeky jen ke konopišťskému dílu, pustá usedlost byla v Hrusicích, tři poust-
ky v Úročnici a Žabovřeskách, jedna poustka v Bukové Lhotě a jedna ve Václavi-
cích. Do problémů se dostávaly také některé poplužní dvory jako bylo již zmíněné 
neúspěšně obnovované 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 voj-
sku 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 nekatolickými knězi k vůdcům poddanského povstání, které v létě 1627 vypuk-
lo na pomezí Čáslavského a Kouřimského kraje a zasáhlo panství Český Štern-
berk, Domašín, Vlašim i Konopiště. Skupiny vzbouřenců údajně rozprášilo na 
Neštětické hoře vojsko vedené Pavlem Michnou z Vacínova. Podle tradice v boji 
Adam Hodějovský padl. Ve skutečnosti (pokud tam vůbec byl) přežil a v následu-
jících 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 
pamětníci, 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 
týneckobenické, 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. Týneckobenické 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 politickosprávní, 
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 Lažan-
ská 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 Jiřím Ludvíkovi ze Sinzendorfu, který zaplatil 165 tisíc zlatých. Po Jiřího 
smrti v roce 1682 spravovala panství jeho vdova Dorota Alžběta kněžna ze 
Schlesswiku mís to svých synů. Sinzendorfové však rovněž přecenili své možnos-
ti 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. Vezmemeli v úvahu na týneckobenickém 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 týneckobenické 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 rozvi-
nutějšími 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 
náležela dvorská služba dětí poddaných a sirotků při poplužních dvorech, nuce-
ný 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 1607–1623/1633 pivo-
var v Týnci nad Sázavou, který pravděpodobně existoval již dříve, v 16. století. Va-
ření piva na velkostatcích umožnila již svatováclavská smlouva z roku 1517 a nej-
více vrchnostenských pivovarů bylo založeno ve třicátých a čtyřicátých letech 
16. století. V Týnci se vařilo jen pšeničné pivo, které pivovar dodával do šesti hos-
pod. Chmel nice (s výnosem 25 strychů chmele) se již od 16. století prostírala na 
levém břehu řeky 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 
Něštětické 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 ze studny v lese Taranka při severovýchodní hranici dnešního 
týneckého katastru do kašny v podzemí uloženými dřevěnými rourami. 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 

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)
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a stodolou. Chovali tu čtyři koně, 21 dojnic a 12 jalovic, čtyři vepře k chovu a 12 
jalových. Dvůr obhospodařoval 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, původně 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 sa-
motném Týnci byla v Berní rule zapsána jen dvě zahradnická stavení, držitel jed-
noho z nich oséval šest strychů půdy. Neplatilo se z nich nájemné, nájem byl vždy 
odpracován, za práci navíc dostávali poddaní mzdu – jeden pracoval v rybníkář-
ství 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 hra-
dem 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 stoupy. 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. Vrch-
nost měla příjem i z prodeje soli. Do Prahy se dodávaly také ryby ze Sázavy, která 
sloužila 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, tý-
necká hos poda zpustla a domek byl posléze pronajat židovskému koželuhovi. 

Z vesnic panství TýnecBenice, 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 samotných Benicích v této době byly vedle poplužního dvora jen dvě zahrad-
nické usedlosti, V Krusičanech přežilo pět selských usedlostí a další byla již nově 
osazena, 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 
poškozená. 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 Chá-
řovicích. Osídlené byly jen tři selské grunty, které příliš neutrpěly, čtyři byly po-
škozené válkou, jeden vyhořel, pusté byly čtyři selské a jedna zahradnická used-
lost. V Podělusích byla tři selská (jedno však bylo „zkažené“) a jedno chalupnické 
stavení, pustá dvě selská stavení, v Chrástu všechna čtyři selská stavení byla zni-
čená a pole nikdo neoséval. Podobně tomu bylo v okolních vesnicích, příkladně 
ve zvláště těžce poškozených Bukovanech, kde bylo sedm selských gruntů „zka-
žených“, 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 přestály válku Václavice a vesnice bývalého vladislavického újezdu, který byl 
nyní začleněn do týneckobenického panství. V devíti obcích, které dnes patří do 
města Týnec, bylo pouze 25 hospodářů zdanitelných jako celý osedlý, sedm nově 
osazených osedlých, jeden pohořalý, 24 na živnosti zkažených, 23 pustých. V ka-



104

Týnec nad Sázavou

tegorii 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 TýnecBenice 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 vesměs také těžili ze svého privilegovaného postavení v rámci venkovských ko-
munit. 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 stíž-
nost. To se mu podařilo a druhý den již všichni robotovali. Zatímco se krajský 
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hejtman domníval, že tím celá záležitost skončila, pražští místodržící trvali na 
vyšetření události. Dne 5. září se na Konopišti za účasti obou krajských hejtmanů 
a konopišťského hejtmana J. Klabera konalo první vyšetřování, z něhož vzešel 
protokol, v němž krajští hejtmané sepsali žaloby na Jiřího Gryna. Poddaní si 
také stěžovali, 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 sjednané čeledě. Jako příklad nemírného násilí uváděli případ syna Víta 
Vaňka z krusičanské rychty, který byl v poutech přiveden na zámek a tam do 
poloviny druhého 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 nařídili mís todržící nové výslechy, zda poddaní nebyli zatěžováni 
nad rámec císařských patentů. To se rozběhlo 15. září, poddaní se však již báli 
a od svých požadavků ustupova li. Přesto se hejtman Gryn musel zavázat, že už 
se při trestání nedopustí žádných výstřelků. Pražští místodržitelé však stále ne-
byli spokojeni a požadovali další vyšetřování poddaných i hejtmana. To proběh-
lo 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. Jediným 
zájemcem, a tudíž úspěšným kup cem 
se stal Jan Josef z Vrtby, nejvyšší purk-
rabí, který za panství zaplatil odhadní Týnecký hrad a Městské muzeum v roce 2006



106

Týnec nad Sázavou

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 schválil 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 František Vác-
lav 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 špý-
chárkem 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 ryb-
níků, brodecký mlýn byl pronajímán, stejně jako rybářská chalupa u Sázavy. Dře-
věný dvůr v Ledcích, který byl nejmenší, měl výměru asi 106 strychů, z nichž pat-
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náct 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 odhadu 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 hos-
podářů, 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 lokalitou zůstával Týnec, kde byla jen jedna zahradnická chalupa. 
Ve druhé provozoval své řemeslo židovský draslář. Většina usedlostí byla sel-
ských, chalupnická a zahradnická stavení byla ve vsích spíše ojedinělá. Fasse Te-
reziánského 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, řemeslníci (jsou doloženi dva zedníci v Chrášťanech, kovář 
v Krusičanech, v Chářovicích a Bukovanech, krejčí v Chrástu, kde pracoval též 
krejčízáplatář, řezník v Peceradech, rybář ve Hvozdci). V Benicích vrchnost pro-
vozovala hospodu a působil tu i panský ovčák. Mlýn se stoupou je doložen v Kru-
sičanech a v Podělusích. Větší vesnice si vydržovaly též pasáka. Objevují se také 
selští pacholci, zaměstnaní v Bukovanech na některém větším gruntu. V posled-
ní 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 vyrovnány 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 posti-
ženo hladomorem a následnými epidemiemi, způsobenými neúrodou a draho-
tou. Vedle státní půjčky na setbové obilí pomáhala obilím a nouzovými pracemi 
těm nejchudším také konopišťská vrchnost. Robotní a berní zatížení však nejvíce 
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 roce 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 hradem v r. 1952, tehdy již čp. 49 vlastně
né rodinou Adámkových (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 
velel vrchní strážmistr von Hohenrein, 
by la ubytována v Benešově. I když roz-
hodujícím motivem pro vystoupení 
by lo vysoké robotní zatížení, nelze po-
minout ani náboženské motivy po-
vstání a utrakvistické reminiscence 
přežívající v některých vrstvách oby-
vatel. Upozornil na ně zejména sedl-
čanský děkan Hanousek, který připsal 
zdejším vzbou řencům účast na šíření 
letáku s písní ostře zaměřenou proti 
kléru a církevním institucím. Když 
pak byly toleran čním patentem povo-
leny některé nekatolické konfese, patřil 
zdejší kraj mezi ty, kde vznikla počet-
ná helvetská náboženská obec. 

Údaje o počtu vzbouřenců, kteří se počátkem července 1775 shromáždili před 
konopišťským zámkem, kolísají mezi třemi až osmi sty osob. Marie Anna O´Kelly-
ová nebyla tehdy na Konopišti přítomna, jednání vedl ředitel Schaller. Ačkoliv ve-
řejně nepublikovaný pokyn pražského gubernia mu dával možnost slíbit nespoko-
jencům 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 FormanKubát 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 vydán 
patent, jímž se všude tam, kde byla vyšší, robota snížila na tři dny v týdnu. Vý-
znamnou úlevu pak znamenalo vydání robotního patentu z 13. srpna 1775. V ži-
vot 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 osadami. Výměra panství byla 14000 hektarů, dominikální půda z toho 
představova la asi 1300 hektarů, kterou obhospodařovaly poplužní dvory v Beni-
cích, 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 ječ-
men. Ve druhé polovině 18. století se pomalu prosazovalo progresivnější střída-
vé hospodaření, které vytlačovalo trojhonné hospodaření, které trvalo již od stře-
dověku. Vrchním dozorem nad konopišťským panstvím zejména po ekonomické 
stránce byl pověřen ekonom Josef Puteani, který zaváděl nové metody a nové 
plodiny. Zejména se rozšířilo pěstování jetele, konečně se ve větší míře ujaly 

Barokní velkostatek v Týnci v 2. polovině 50. let (sbírka rodiny Svobodovy)
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brambory jako důležitá složka potravy. Puteani se zasazoval také za to, aby pod-
daní 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 manufakturní výroby, jimiž by zvýšily své příjmy 
a odčerpaly na venkově přebytečné 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 star-
ší 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 Pan-
ně Marii, svatým Šimonu a Judovi“, patronům chrámu, díky tomu, že peníze po-
skytl „poctivý mládenec“ Jiří Sládek, starší syn chářovického rychtáře Štěpána. 
V roce 1700 byl postranní oltář vyzdoben sochou Panny Marie Bolestné, vyřeza-
nou ze dřeva, kterou údajně v dubnu téhož roku vylovil ze Sázavy nedaleko Kos-

Budova týnecké fary z r. 1722, stav v roce 2006
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telce Vít Strnádek z prostřed ledových ker. Stávala snad na mostě v Ledči nad Sá-
zavou. Později v roce 1721 byla socha opravena nákladem Jana Josefa z Vrtby a jeho 
matky 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 
vrtbovských panstvích vyhlášen poddaným v konopišťské kanceláři až 23. února 
následujícího roku. Od 1. března začalo zapisování poddaných, kteří se chtěli při-
hlásit k tolerované víře. Celkem se přihlásilo 279 poddaných. Z Týnce se k tolero-
vané víře přihlásila ovčácká rodina Skrčených. Všichni byli v dubnu 1782 nuceni 
své rozhodnutí zdůvodnit před komisí, v níž zasedal ředitel panství Schaller s pí-
sařem 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 úspěšným) 
založení manufaktury na výrobu jemného kameninového zboží v Týnci nad Sáza-
vou v roce 1791. První provozovny umístil zakladatel František Josef z Vrtby v tzv. 
„starém zámku“ (pozdějším čp. 47), kde donedávna bydlela jeho matka Marie 
Anna O´Kellyová, která si objekt nechala v roce 1762 zrekonstruovat jako vdovské 

sídlo. Zde byla vlastní výrobna a dvě pece. Další provozovny byly ve třech men
ších staveních, náležejících kdysi pivovaru, glazura se mlela v románské rotundě. 
První dělníci a zejména odborníci byli povoláni z Flerchheimu u Mohuče, z okolí 
Bayreuthu, z Nizozemska i z Prahy. Méně odborné práce prováděli místní podda-
ní. Mzdy odborníků zde byly vysoké, majitel je přeplácel, aby si je udržel. Kame-
nina 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 označení 
c. k. privilegovaná továrna. Vedle kameniny vyráběli v Týnci později i menší před-
měty z porcelánu a pokoušeli se o porcelánovou a biskvitovou plastiku a o an glický 
wedgwood. Výroba byla postupně rozšiřována, anglická konkurence byla omeze-
na tzv. kontinentální blokádou na počátku 19. století, kterou si vynutil Napoleon 
Bonaparte. Proto byla v roce 1812 nedaleko starého hradu postavena velká jedno-
patrová 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 skladech. Již ve 
dvacátých letech 19. století výroba opět vzrostla a týnecká manufaktura zaujala 
první místo mezi českými továrnami na kameninu. Spolu s továrnou ve Staré Roli 
produkovala třetinu kameniny vyráběné v Čechách. Vyráběla všechny druhy zbo-

Kulturní a společenské centrum – původně manufaktura na výrobu týnecké kameniny z r. 1812
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ží, 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 od-
běratele v českých městech, na Moravě, v Rakousích a v Korutanech. 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 císařskokrálovská privilegovaná knížete Johanna z Lobkovic vrt-
bovská továrna na kameninu (K. k. privilegierte furst. Johan von LobkowitzWr-
tbische Teinitzer Steingutfabrik.) V této době, ačkoliv výroba i prodej byly ještě 
úspěšné, se začala projevovat malá rentabilita výroby, způsobená především dra-
hou dopravou surovin ze vzdálených zemí, stoupajícími cenami dřeva a doprav-
ními 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 

Arcivévodský hotel v Týnci (bývalá budova manufaktury) kolem r. 1910 (sbírka fotodokumentace, Muzeum 
Podblanicka)
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1842 zaměstnávaly 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 požado-
val krajský úřad, aby děti měly zkrácenou pracovní dobu. Brodečtí dělníci z přá-
delny a za měst nanci z továrny na kameninu založili dokonce v první polovině 
čtyřicátých let podpůrný spolek, tzv. Dělnickou kasu, do které přispívali pro pří-
pad, 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 polo-
viny 18. století škola. Původní školní 
budova stá la na místě nynějšího Mic-
kova domu (čp. 5). V roce 1780 byla roz-
bořena a na uvolněném pozemku byla 
vystavěna nová jednotřídní škola, kte-
rá opět sloužila i pro žáky z okolních 
vesnic. Jak s rozvojem průmyslové vý-

Budova bývalé přádelny v Brodcích, dnes továrna Jawa

„Stará“ škola v Týnci
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roby přibývalo obyvatel, stoupal počet školou povinných dětí, a tak byla škola 
v roce 1831 přemístěna do nové dvoutřídní budovy (čp. 10). Předchozí školní budo-
vu prodal Karel z Lobkovic za 501 zlatých pekaři Josefu Zmekovi z Českého Bro-
du. 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 stabil-
ního 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 měst-
ských magistrátů. Místní samospráva v nově zřízených politických obcích převza-
la úkoly dosavadních rychtářů a konšelských sborů na vesnicích. Život v Týnci 
a okolních vesnicích se začal ubírat jiným směrem. Nevýznamná lokalita prochá-
zela 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 
stejné začlenění jako dříve. Nejmenší správní jednotkou se staly místní obce. Do 
obce byl zároveň včleněn i velkostatek. V čele obcí byla obecní zastupitelstva, v le-
tech 1850–1861 se pro zastupitelstvo používalo označení obecní výbor. Výkonný-
mi or gá  ny byla obecní představenstva (rady). Ta se zde skládala ze starosty a dvou 
radních. 

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 
funkci 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 radní-
ho. 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 samo-
statnou a přenesenou působnost, součástí přenesené působnosti byla i trestní 
pravomoc (starosta se dvěma obecními radními tvořil obecní trestní senát). Řízení 
se zahajovalo udáním úřední osoby (polního hajného, cestáře, obecního stavební-
ho dozorce atd.) nebo poškozeného. Spadaly sem různé přestupky. Obce ukládaly 
zpravidla 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 
zastupitelů 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 vý-
bor. Týnec s okolními obcemi spadal pod Neveklov, v okresním neveklovském 
zastupitelstvu zastupoval později Týnec, Krusičany a další obce starosta Jan Kor-
bel, rolník z Podělus (starosta obce krusičanské v letech 1901–1914), okresním sta-
rostou 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 jedno-
hlasně 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 velkostatku 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 Pazdery. 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, kaž-
dá 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 docho-
vaných pramenů se dá říct, že hlavním problémem bylo špatně vedené účetnictví. 
Nikdo se tedy neobohatil 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 velko-
statkem vedla spor ohledně zamezení cesty na školní pole, kdy obec považovala 
tuto cestu za veřejnou. V roce 1909 zase ředitelství velkostatku neschválilo lámá-
ní kamene pod hradem v Týnci a na jiných lokalitách. Protože většina pozemků 
v okolí patřila konopišťskému velkostatku, tak byla velmi častá jednání kvůli růz-
ným stavbám a cestám, důležitá třeba byla výměna veřejné cesty podél 
arcivévodské ho hotelu v roce 1906. Stejně jako jiné obce na Benešovsku i zde oby-
vatele 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 
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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 
průmyslovou 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. Chudinský 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, proto-
že 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 vyma-
zána 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 také levná pracovní síla v okolí. 
V roce 1840 získal J. Wahle zemské 
oprávnění pro svůj tkalcovský provoz 
(podnikal i v Praze a v severovýchod-
ních Čechách), na místě mlýna nechal 
postavit velkou čtyřpatrovou továrnu 
s pobočným stavením pro ubytování 
a stravování dělníků. Provoz byl zahá-
jen v květ nu 1842, postupně se rozšiřo-
val a rost lo i množství zaměstnaných 
dělníků (v ro ce 1845 zaměstnáno již 
200 děl níků). Brodecká přádelna teh-
dy patřila k největším v Čechách a její 
výrobky vynikaly kvalitou a měly dob-
ré jméno. Od roku 1856 vlastnili přá-
delnu Josef a Karel Wahlovi, od roku 

1882 Viktor Kuff er a Karel Reichel (velkofirma Reichel a Kuff er). Později se stala 
jediným maji telem rodina Kufferova. 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 

Hájenka Taranka v r. 1913 (sbírka F. Šípka)
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stát ních úřadů ukazuje i žádost okresního hejtmana, aby benešovské vojenské 
velitelství nařídilo jedné setnině vojáků pohotovost. Hledali se informátoři z řad 
dělnictva, všechna shromáždění i případné průvody s hudbou se měly úplně za-
kázat. Okresní hejtman dal také informaci konopišťskému lesmistrovi, jenž sou-
časně spravoval arcivévodské lomy, aby nebyly bez dozoru v ten den sklady vý-
bušnin. 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 veřejnost 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 Chrástu, 
který byl v přádelně zaměstnán jako zámečník – soustružník. Dostal 5. 4. 1890 čtr-
náctidenní výpověď. Propuštěn byl ale již 11. 4. Jako důvod uvedl ředitel továrny 
Streubel v oznámení případu okresnímu hejtmanovi: „Vlček vedl v pracovních 
přestávkách v továrně pobuřující řeči ve smyslu sociálních demokratů a anarchis-
tů a vyzýval dělníky, aby 1. máje zastavili práci a aby žádali o zvýšení mzdy. Po-
dobné 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 arci-
vévodských podniků podléhajících konopišťskému lesnímu úřadu.

Mezi lety 189193, kdy probíhaly různé dělnické akce, byl v Týnci a okolí klid, 
nic se zde nekonalo. Z dalších akcí je nutné zmínit nacionální demonstrace při zru-
šení 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 četnic-
ké stanice benešovskému okresnímu hejtmanství pochází z roku 1905 v souvis-
losti 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. listo-
padu 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 
úřadem 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 sna-
žila 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 obvod-
ní lé kař, kterým byl MUDr. Antonín Maxera. V roce 1900 vznikl v Týnci Spo-

Výnos o zřízení poštovního úřadu v Týnci nad Sázavou v r. 1887 (sbírka F. Šimona)
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Týnec očekává příjezd prvního vlaku 18. 1. 1897 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)

Dům „U Micků“ kolem r. 1900 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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řitelní a zá ložní spolek, prvním starostou byl František Kulík, mlynář z Podě-
lus.

Důležitý byl i stavební rozvoj obce v tomto období. V roce 1899 byla postave na 
nová školní budova. Ve stejném roce byl postaven dům „U Micků“, který má fasádu 
a východní průčelí vyzdobené freskami a sgrafity od akademického malíře V. Klu-
sáčka. Dům byl postaven v novorenesančním slohu. Na přelomu 19. a 20. století 
přibývalo v Týnci rychle i rodinných domů, což dokazuje i demografický vývoj. 
Stavební změny proběhly i u sakrálních památek. Kostel sv. Šimona a Judy v Týnci 
byl v roce 1902 opraven, z této doby je také hlavní oltář. Architektonicky významný 
kostel sv. Kateřiny v Chrástu byl opraven a z části přestavěn v roce 1888.

školství, kultura a spolkový život

Vývoj školy v Týnci nad Sázavou je podrobně popsán v kapitole o školství. 
V ob dobí let 1848–1914 je třeba zmínit školní rok 1874/75 – rozšíření dvoutříd ní 
obec né školy o třetí třídu, 1878/79 – ke školnímu obvodu připojen Chrást, 1881/82 

– rozšířena obecná škola o jednu třídu pobočnou (pobočka při 1. třídě). 1884/85 – 
rozšíření o 4. třídu a 1887/88 – 5. třída, takže postupně vznikla úplná obecná škola. 
V letech 1898–1899 probíhala stavba nové školní budovy, 5. 9. 1899 odevzdána 
k užívání. 1900/1901 – založena školní zahrada a letní venkovní tělocvična. O ško-
lu se starala místní školní rada, která se pravidelně po volbách obměňovala. Mě-
nila se v ní jména, ale složení zůstávalo podobné (např. v roce 1903 – členy byli Jan 
Korbel  starosta, Josef Schůt  rolník v Krusičanech, Vilém Kuffer – továrník 
v Brodcích, František Hamáček  rolník a hostinský v Bukovanech, Jan Holeček – 
správce velkostatku v Týnici, který byl jmenován též místním školním dozor-
cem).

Od školního roku 1903/04 fungoval na škole polévkový ústav, který tak po-
máhal především chudým dětem (děti z bohatých rodin si polévku platily). Polév-
kový ústav měl řadu přispěvatelů, sponzorů a s určitým omezením fungoval na 
škole až do školního roku 1916/17.

V roce 1906/07 začínají snahy o zřízení průmyslové školy pokračovací, což se 
podařilo v roce 1909. Využila zdejší školní budovy, správcem byl řídící učitel obec-
né školy a vyučovali na ní i zdejší učitelé. V roce 1910 bylo povoleno zřízení expo-
zitury bývalé obecné školy v Krusičanech (1.–3. třída), slavnostně tam pak byla 
otevřena v roce 1911. V roce 1914 byl v Týnci při škole také zřízen hospodářský 
kurz pokračovací a v lednu 1914 v něm bylo zahájeno vyučování. Účastnili se ho 
starší absolventi obecných škol, vyučovalo se jen dva dny v týdnu. Kurz vždy 
trval jen několik měsíců (např. 25. 1. 1914–29. 3. 1914).

Na škole vždy probíhala celá řada akcí. Za zmínku určitě stojí mohutné osla-
vy 60 let panování Františka Josefa I. 2. 12. 1908 se zde konaly slavnostní bohosluž
by, sbírky pro charitu, školní slavnost v arcivévodském hotelu v Týnci apod. Po-
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dobně v tomto období probíhaly i jiné oslavy spojené s výročími panovnického 
rodu. V květnu 1911 byla ve škole provedena zemská školní inspekce, provedl ji 
zemský školní inspektor František Haas. Na škole se v tomto období hrála dět ská 
divadelní představení, zavádělo se a rozšiřovalo vyučování němčiny a také tělo-
cviku. Učitelé byli většinou členy učitelské jednoty Budeč, účastnili se jejích akcí 
v Neveklově a Benešově, před první světovou válkou si stěžovali na hmotný a fi-
nanční nedostatek.

První spolky vznikly v Týnci až ke konce 19. století. Již byl zmíněn živnosten-
ský spolek (společenstvo) – 1885, Spořitelní a záložní spolek – 1900. Důležitý pro 
rozvoj spolků byl rok 1899, kdy zde byl založen hasičský sbor, jehož vývoji je vě-
nován samostatný příspěvek. Do stejného roku spadají i počátky ochotnického 
di vadla a počátky knihovnictví v Týnci.

V roce 1906 byla založena Tělocvičná jednota Sokol v Týnci, která do první 
světové války aktivně rozvíjela svoji činnost.

události místní

V období let 1848–1914 se v Týnci a okolních obcích stala řada drobných, míst-
ních událostí, které sice neměly nadregionální význam, ale často výrazně ovliv
nily život jednotlivců i celých rodin. Krusičanská kronika popisuje například ty to 
události: 4. 6. 1859 velká průtrž mračen s následky v Krusičanech i v jiných ob-
cích, 13. 6. 1889 zabita bleskem Marie Svobodová, třicetiletá rolnice z č. 13 v Chá

Předposlední týnecký převozník p. Bažil s rodinou (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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řovicích, její 12letý chlapec a koně omráčeni a služka částečně popálena, po ze-
mřelé zůstalo 7 dětí. 17. 6. 1896 opět velká bouře s následky. Velmi zajímavé zápisy 
se v krusičanské kronice a v týnecké školní kronice objevují o korunním princi 
Rudolfovi. Týnecká školní kronika podrobně popisuje návštěvu Rudolfa v Týnci 
v roce 1882, kdy se prý bavil lovením vyder podél řeky Sázavy od Jílového až do 
Týnce. Poseděl údajně u poděluské lávky a posnídal. Pak u Zbořeného Kostelce 
za střelil rybaříka. Krusičanská kronika zaznamenává jeho návštěvy na Konopiš
ti a další zajímavosti s tím spojené.

Důležitou místní událostí z tohoto období nepochybně byla tragédie, která se 
stala v pátek 18. 12. 1908 na řece Sázavě. Podrobně ji popisuje školní kronika, udá-
lost zaznamenal časopis Kurýr, časopis Hlasy od Blaníka. Mnohem později na ni 
v meziválečném období vzpomínal i Jakub Honner ve sborníku (časopisu) Pod Bla-
níkem. Neštěstí se týkalo dětí z týnecké školy. Tehdy děti z 1. třídy, které odpoled-
ne končily vyučování dříve než ostatní, šly ze školy do Brodců a do Kostelce po 
cestě, která vedla těsně po břehu řeky. Šest chlapců zaběhlo na led, který se pod 
nimi prolomil. Bylo to blízko břehu, ale v místě s velkou hloubkou. Nikdo dospělý 
nebyl nablízku a pomoc přišla pozdě (je zmíněn tovární dělník Šíma), zachráněni 
byli jen dva chlapci, čtyři chlapci tehdy zemřeli. Celá škola a velké množství lidí se 
pak zúčastnilo pohřbu. Tato událost tehdy otřásla lidmi v Týnci a okolí.

Tolik jen několik řádků k dokreslení charakteristiky Týnce v období přelomu 
19. a 20. století.

Týnec nad Sázavou po r. 1905, vlevo dřevěná „bouda“ koupaliště (sbírka F. Šípka)
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Týnec Za 1. SvěTové války (1914–1918)
Pavel Mareš

První světová válka znamenala i zde velký zlom ve všech oblastech života. Od 
července 1914, kdy proběhla částečná a poté všeobecná mobilizace, rukovaly po-
stupně různé ročníky. Válka se dotkla mnohých rodin rolníků a živnostníků 
v obci a okolí, řada z nich tak na delší dobu ztratila svého živitele.

Válku předznamenal sarajevský atentát a šok z něj, do Týnce se zpráva o aten-
tátu dostala již v noci z 28. na 29. června 1914, smuteční bohoslužby za zemřelého 
Františka Ferdinanda a jeho manželku proběhly v Týnci 3. 7. 1914. Poté těsně před 
vypuknutím války zemřel po dlouhé nemoci starosta obce Jan Korbel z Podělus, 
po doplňovacích volbách byl zvolen starostou Matěj Čelikovský, rolník z Chářovic 
(starostou 1914–1919). 

Mobilizace proběhla i v Týnci klidně, většina mužů pak nastoupila k benešov-
ským plukům – pěší pluk č. 102 a 28. pluk zeměbrany. Odvodní povinnosti podlé-
hali muži do padesáti let, mnozí bojovali na různých válečných frontách. Místní 
zastupitelstvo rozhodlo dát odvedeným rekrutům po dvou korunách, neodvede-
ným po jedné koruně. Ihned po vypuknutí války začaly státní úřady pátrat, zajiš-
ťovat či sledovat státní příslušníky „nepřátelských“ států a jejich příbuzné. Zpo-
čátku se to týkalo hlavně srbských a ruských občanů. V Týnci byl jeden ruský 
občan – Heinrich Wilhelm, jak dokládá hlášení četnické stanice benešovskému 
okresnímu hejtmanství. V pramenech okresního hejtmanství se mezi lety 1914–
1918 nachází velké množství menších i větších případů dokládajících tuhý státní 
dozor a perzekuci obyvatelstva a cenzuru. Zpřísnění cenzury a státního dohledu 
nastalo hlavně v průběhu roku 1915 v souvislosti s neúspěchy rakouskouherské 
armády na bojištích na počátku roku 1915. Tento trend pokračoval i po změně si-
tuace ve prospěch centrálních mocností v polovině roku 1915. Postupné zmírnění 
a uvolnění nastalo až po smrti císaře Františka Josefa s nástupem Karla I., přede-
vším však až v posledním válečném roce.

Státní úřady hystericky sledovaly opravdu téměř všechno, v Týnci jim v roce 
1915 neunikly ani školní rozvrhy otištěné v červenomodrobílém provedení. Pří-
slušné „zločinné“ školní rozvrhy ve slovanských barvách zabavili četníci v listo-
padu 1915. Podobná reakce byla na obálky, které se prý používaly na živnostenské 
pokračovací škole. Používaly se jako cvičné a byl na nich místo rakouského orla 
orel ruský. Celý „incident“ nahlásil okresnímu hejtmanovi po návštěvě týnecké 
školy inspektor živnostenských škol pokračovacích a ředitel Státní průmyslové 
školy z PrahyVinohrad Karel Brousek. Pak začal opět „kolotoč“ hlášení a vyšetřo-
vání. Ředitel týnecké školy František Josef Půlpán pak napsal v únoru 1916 dopis, 
kde vysvětluje, že žádné takové obálky škola už nevlastní. Měl jen tři z let 1912 
a 1913 a z nich jednu dal zmíněnému inspektorovi, který se tak rád pochlubil, dvě 
ředitel odevzdal četníkům. Tedy dávno předtím, než začalo celé vyšetřování. 
V Brodcích zase byli po celou válku bedlivě sledováni dělníci a jejich projevy, např. 
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15. 1. 1916 zde při taneční zábavě, kterých v době války bylo velmi málo, zpívali 
zakázanou píseň „Hej, Slované“.

V Týnci se brzy po vypuknutí války objevili první zranění a rekonvalescenti, 
hledalo se místo pro raněné vojáky. Škola se tlaku na zabrání budovy vojskem 
ubránila. V prosinci 1914 bylo ve školní budově dočasně ubytováno 60 vojáků 
z Be nešova, kteří zde měli cvičení. Ostatní byli ubytováni v arcivévodském hotelu. 
Konopišťské ředitelství v listopadu 1914 nabídlo za určitých podmínek svůj hotel 
v Týnci pro raněné vojáky. V Týnci oproti Benešovu a jiným městům a obcím na 
Podblanicku nebyl takový tlak na umístění raněných vojáků. Dalším novým je-
vem pro místní obyvatele byli váleční uprchlíci a zajatci. Nejvíce válečných uprch-
líků přicházelo z Haliče a Bukoviny (většinou šlo o Židy a Poláky). Podle přesných 
záznamů okresního hejtmanství jich na konci roku 1914 v Týnci a okolních obcích 
bylo 40, z nich 3 byli zaměstnáni v Týnci jako železniční zřízenci (Dublinský, Be-
restecký – oba bydleli v Chářovicích, Dobrava – bydlel v Podělusích). V Týnci byd-
leli uprchlíci i v domě čp. 5 U Micků. Děti uprchlíků navštěvovaly týneckou školu. 
Uprchlíci zatěžovali obec ekonomicky, většina z nich nepracovala. Díky nim se 
také zmenšovaly příděly mouky a jiných potravin. V roce 1917 žilo v Týnci a okolí 
42 uprchlíků. V průběhu války se v Týnci a okolí objevili též váleční zajatci. Větši-
nou to byli Italové a Rusové, pracovali jako zemědělští dělníci nebo při jiných po-
mocných pracích. Úřady bedlivě sledovaly a zakazovaly kontakty místního oby-
vatelstva se zajatci.

Válka znamenala především hmotnou nouzi. Ihned po vypuknutí války došlo 
k rychlému růstu cen, a to i vlivem předzásobení obyvatelstva. Ceny pak rostly po 
celou dobu války. Brzy byl pociťován nedostatek některých druhů potravin i jiné-

„Zločinný“ školní rozvrh týnecké školy (Státní okresní archiv Benešov, Okresní úřad Benešov)
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ho zboží. V roce 1915 byly proto zavedeny poukázky na chleba – tzv. chlebenky. 
Přídělový systém se postupně rozšiřoval, známé byly např. cukřenky (poukázky 
na cukr), tabáčenky, mýdlenky, … Na konci války bylo na příděl téměř vše od zá-
kladních potravin přes šatstvo, obuv, atd. K podpoře zásobování vznikaly rekvi-
ziční komise, po vesnicích se prováděly soupisy obilí, brambor a jiných zásob. Rol-
níci museli odvádět obilí, dobytek, koně pro vojsko. Rekvizice byly postupně stále 
častější a nemilosrdnější, komisaři museli mít četnický či vojenský doprovod. Ty-
pické byly rekvizice právě s četnickými pátračkami. Ve Státním okresním archivu 
Benešov se dochoval rozhořčený anonymní dopis rolníka z Krusičan proti rekvi-
zicím, jejich nerovnoměrnému rozložení a špatnému hospodaření s rekvírovaný-

Anonymní stížnost rolníka z Krusičan (Státní okresní archiv Benešov, Okresní úřad Benešov)
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mi zásobami. Přestupky proti zásobování byly přísně posuzovány. Nedostatek 
potravin se řešil různými náhražkami, sbíralo se malinové, ostružinové a jahodo-
vé listí na čaj, vařily se žaludy nebo boby místo kávy, pekl se kukuřičný chléb. 
Ob jevily se náhražkové kopřivové nebo papírové šaty. V Brodcích se předla papí-
rová vlákna. Doma si lidé vařili mýdlo a pivo, koření nebylo vůbec.

Zásobovací situace se ještě zhoršila mezi lety 1916–1918. V roce 1916 byla malá 
úroda brambor a místní rolníci měli problém uchránit i to málo, aby jim zůstalo 
pro příští rok na sadbu. V týnecké škole při nedostatku potravin přestal od škol-
ního roku 1916/17 fungovat polévkový ústav. Děti i dospělí trpěli podvýživou. Vel-
ké zhoršení celé situace nastalo v letech 1917 a 1918. Byl obrovský nedostatek 
všech potravin, šatstva, petroleje, uhlí. Sbíralo se téměř vše – listí jahodníku, bo-
růvek, ostružin, malin, listí ze stromů jako náhrada za krmivo, žaludy, kaštany 
a bukvice. Sbíraly se kosti kvůli nedostatku umělých hnojiv. Byly prováděny sbír-
ky kovů a také odvody, rekvírování kovů, kovových předmětů (kotlů, klik, mědě-
ných střech). Neušly tomu ani zvony, a tak z věže týneckého kostela byly sneseny 
dva památné zvony a ponechán jen jeden. Stejně byly odvedeny i školní zvonky, 
což nařídila c. k. zemská školní rada v květnu 1917. Týnecká škola odvedla dva 
zvony – jeden malý, který byl uložen ve skříni, a druhý větší, který se používal. 
V roce 1918 byl zvon ve škole nahrazen elektrickým zvoněním, a to díky Jindřichu 
Mickovi, který daroval zvon a elektroinstalaci.

Zásobování v obci řídila a koordinovala od 1. 4. 1915 do konce války zásobova
cí (aprovizační) komise obce krusičanské, kterou zřídilo obecní zastupitelstvo. Ta
to komise řešila mnoho problémů, třeba i stížnost z července 1915, že se z obecní 
mou ky upečený chléb vyváží z Týnce. Na válce se vždy obohacovali různí speku
lan ti a lichváři, zde tomu nebylo jinak. Největší problémy měla zdejší zásobovací 
komise se zásobováním moukou a obilím, což dokumentuje i situace z května 1917, 
kdy obec protestovala proti omezení přídělu mouky. Proběhla jednání, kdy obec 
argumentovala i tím, že zde žije hodně lití odkázaných pouze na příděly (dělníci, 
váleční uprchlíci), žádala alespoň o zvýšení přídělu brambor a tuku. Nestalo se 
tak, nedostatek byl již všeobecný. Lidé z větších měst jezdili na venkov a prosili 
o trochu mouky, chleba, brambory, za což nabízeli peníze. Rostla nespokojenost 
se zásobováním, objevily se první „hladové“ demonstrace, v letech 1917 a 1918 
demonstrovaly ženy a děti před budovou okresního hejtmanství v Benešově, 
v Týnci nespokojené ženy dokonce přepadly pekařský vůz a rozebraly si chléb.

Mezi další typické rysy války patřily tzv. válečné půjčky, kdy si stát půjčoval 
na krytí rostoucích výdajů od obyvatel peníze s určitým úrokem. Upisoval téměř 
každý, ale šlo většinou o menší částky. V průběhu války výrazně rostla inflace, 
objevil se i nedostatek drobných peněz, mincí. Spořitelní a záložní spolek v Týnci 
proto vydal lepenkové lístky, opatřené razítkem spolku v různých hodnotách, 
které byly vyměňovány za peníze papírové a železné.

Spolkový a kulturní život v době první světové války téměř ustal, řada spolků 
přerušila kvůli jiným starostem svou činnost. Česká obec sokolská byla rozpuštěna, 
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takže týnecká tělocvičná jednota také přestala existovat. Ustala také činnost sboru 
dobrovolných hasičů, knihovny a divadla. Přesto v době první světové války vzni-
kl v Týnci nový spolek – Sdružení studujících. Členy byli týnečtí studenti a učitelé 
a někteří z pražských letních hostů. Spolek si dal za úkol probudit kulturní činnost 
v obci, pořádat přednášky, zábavy, hrát ochotnické divadlo, pro děti lout kové diva-
dlo. Činnost tohoto spolku pokračovala i po skončení války do roku 1922.

Ke změně došlo ve zdravotní oblasti. 31. 12. 1916 zemřel nečekaně MUDr. An-
tonín Maxera, obvodní, tovární a nádražní lékař v Týnci nad Sázavou, významná 
osobnost Týnce. 2. 1. 1917 se konal pohřeb s velkou účastí veřejnosti. Poté byl okres
ním zastupitelstvem v Neveklově vypsán konkurz na obvodního lékaře v Týnci 
(celkem měl tehdy zdravotní obvod týnecký 47,85 km2 rozlohy se 4220 obyvateli, 
služné 800 K a cestovní paušál 300 K ročně, mimo to lékař mohl být továrním a že-
lezničním lékařem). Novým obvodním lékařem se stal MUDr. František Babánek.

Velký vliv měla válka také na školství. Zasáhla školu různými úpravami, do-
šlo ke změnám v učitelském sboru. Někteří učitelé podléhali odvodní povinnosti. 
Pokud byli povoláni k vojenské službě, tak většinou sloužili v zázemí jako úřední-
ci nebo byli postupně zproštěni vojenské služby. V týnecké škole to bylo obdobné. 
Učitelé ale vedle toho pracovali či byli nuceni pracovat v neblahých rekvizičních 
komisích, jako levní úředníci, v komisi pro žně, v zásobovacích komisích, při sou-
pisech zásob apod.

Z úsporných důvodů byla zastavena státní subvence živnostenským školám 
pokračovacím hned na počátku roku 1914/15, takže ani v Týnci se na této škole 
nevyučovalo. Nevyučovalo se ani v hospodářském kurzu pokračovacím. Nebyly 
potřebné finanční prostředky a nebylo také dost učňů. Obnovení vyučování na-
stalo natrvalo od školního roku 1916/17 v živnostenské škole pokračovací, hospo-
dářský kurz naopak nebyl za války obnoven. Na obecné škole se sice vyučovalo, 
ale docházka žáků do školy během války výrazně poklesla. Důvodem byl i nedo-
statek pracovních sil, děti musely pomáhat při různých pracích.

Škola, a nejen ona, se během války účastnila celé řady sbírek pro řadu organiza
cí a institucí (Červený kříž, Zemská válečná pomocná komise, Válečný pomocný 
úřad, Úřad válečné péče, …). Kupovaly se pamětní pohlednice a upomínkové před
měty, výtěžek šel na charitu. I na škole učitelé a žáci upisovali válečné půjčky.

Státní zásahy ve školství byly rozsáhlé. Tvrdě řádila cenzura, ze škol a škol-
ních knihoven musely být odstraněny nevhodné knihy zakázaných autorů, učeb-
nice a čí tanky také nebyly ušetřeny. Sledováno bylo vlastenecké chování učitel-
stva. Do šlo ke změně osnov, byly upraveny počty hodin různých předmětů. 
Posílilo se vy učování němčiny, zavedena byla vojenskovlastenecká výchova. Ta 
ale v Týnci moc nefungovala. Sokol byl už dříve rozpuštěn, přesto byli určeni 
v roce 1915 dva vůdci – St. Karas a Fr. Papoušek. Chlapci od 16 do 18 let byli vyzvá-
ni k lékařským prohlídkám, přihlásilo se 49 chlapců. Nakonec jich na cvičení při-
šlo 19. Se cvičením se započalo 29. 9. 1915 v sále arcivévodského hotelu. Celá tato 
„výchova“ byla víceméně formální.
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Žactvo se po celou dobu války účastnilo sbírek různých plodin a náhražek, 
sbírek kovů, šatstva aj. A podobně také učitelé. Pravidelně se na škole konaly růz-
né slavnosti, které se týkaly panovnického rodu nebo oslav vítězství na frontách. 
Konaly se také různé bohoslužby s tím spojené.

Hmotná nouze se ve škole projevovala nedostatkem papíru a školních pomů-
cek, nedostatkem paliva. O hladu a podvýživě dětí již také bylo napsáno. Školní 
kronikář si několikrát stěžuje na zhoršující se kázeň hochů, protože v rodinách 
chy běla otcova autorita.

Konec války proběhl i v Týnci živelně. 28. 10. 1918, po zprávě z Prahy, byly 
v Týn ci vyvěšovány prapory a mnozí lidé spěchali k večernímu vlaku na nádraží, 
aby uslyšeli zprávu od poslance Dr. Zahradníka, který konal za tímto účelem 
okruž ní jízdu „po lokálce“. Po příjezdu vlaku prý „nebyl jásot u konce“, později se 
lidé sešli v hostinci U Korbelů, kde bylo oslavováno prohlášení samostatnosti. Ve 
ško le proběhla velká oslava samostatnosti 30. 10. 1918, 9. 11. 1918 se v Týnci konal 
lampiónový průvod jako oslava státnosti. V Týnci bylo několik obětí války – čtyři 
občané padli v bojích na frontách, čtyři zemřeli na následky válečných útrap. Po-
mník padlým, který byl v Týnci odhalen v roce 1927 uvádí 16 jmen, zřejmě i z okol-
ních osad a pojednává o něm jiná kapitola této knihy. I v Týnci a okolních obcích 
byli legionáři, kteří v zahraničí během 1. světové války bojovali za naši samostat-
nost.



137

k historickým kořenům města

PřeHled leGionářů Podle obcí a oSad
Daniel Povolný

brodce
Oldřich Berka 7. 10. 1882 Krhanice (Brodce) LR žil ve Zboř. Kostelci
Rudolf Berka 16. 4. 1898 Brodce  LI
Josef Bouša 1889 Brodce  LF
Petr Dolejší 27. 6. 1892 (25. 6. 1891) Sepekov LR žil v Brodcích
Ludvík Hruška 16. 8. 1888 Brodce  LI † 15. 6. 1918 Piava
Josef Kabeláč 23. 2. 1889 Brodce  LR
Josef Slabihout 29. 1. 1894 Brodce  LI
Josef Slabyhoud 29. 1. 1894 Brodce  LI
Josef Srb(a) 3(13). 3. 1897 Brodce (Pecerady) LR
Stříbrný     LR žil v Brodcích
Karel Vašák 28. 12. 1897 Brodce  LI

Hůrka
Ing. Josef Znamenáček Hůrka  LR

chářovice
František Štěpán 11. 8. 1891 Chářovice LR
František Štěpán 5. 10. 1895 Chářovice LR
Jaroslav Štěpán 7. 5. 1887(9) Chářovice LR
Jaroslav Štěpán 4. 5. 1889 Chářovice LR

chrást 
Stanislav Berka 27. 2. 1892 Chrást  LR
František Kovář 2. 3. 1882 Chrást  LR
Josef Kříž 30. 4. 1891 Chrást  LI

krusičany
Antonín Bažil   Krusičany LR
Václav Bažil 9. 12. 1897 Krusičany LI
František Brejla 20. 12. 1882 Krusičany LF žil v Psářích
Josef Chocholoušek 13. 7. 1888 Krusičany ČSNR
František Chomát 26. 9. 1894  Krusičany 
     (Týnec n. Sáz.) LR
František Krejčí 29. 1. 1896 Krusičany LI
Václav Kůt 1. 11. 1893 Krusičany LR
Emil Marek 10. 4. 1895  Krusičany 
     (HrusiceHamry) LR žil v Hrusi cích
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Antonín Matoušek 6. 4. 1891 Krusičany LI +  16. 3. 1920 Vyšší 
Brod

Josef Podroužek 3. 11. 1884 Krusičany (Náchod) LF
Jan Vlček 15. 6. 1888 Krusičany LI

Pecerady
Antonín Dráb 11. 6. 1871 Pecerady LR
Jan Dráb 3. 5. 1885 Úročnice (Benešov) LR
Jaroslav Dráb     LR žil v Peceradech
Alois Hruška 5. 8. 1884 Pecerady LR
Josef Kovář 17. 2. 1896 Pecerady LI
Josef Kovář 15(13). 7. 1896 Pecerady LI
Václav Kovář 18. 10. 1891 Pecerady LR
Josef Procházka 16. 5. 1892 Pecerady LI
František Slabyhoud 11. 8. 1895 Pecerady LR
Josef Srb(a) 3(13). 3. 1897 Brodce (Pecerady) LR
Jaroslav Šobíšek 14. 11. 1893 Pecerady LR
Rudolf Vašák 11. 4. 1894 Pecerady LR  žil ve Zbořeném 

Kostelci

Podělusy
Stanislav Zima     LR žil v Podělusích

Týnec nad Sázavou
Jaroslav Bárta      žil v Týnci n. Sáz.
Dřízhal      žil v Týnci n. Sáz.
Václav Dvořák 24. 9. 1894 Týnec nad Sázavou LR
František Chomát 26. 9. 1894 Krusičany 
     (Týnec n. Sáz.) LR
Josef (Bohuslav) Kočí   LI žil v Týnci n. Sáz.
Josef Kraif     LI žil v Týnci n. Sáz.
Viktor Kříž 13. 2. 1894  Týnec nad Sázavou LI
Mejzlík       žil v Týnci n. Sáz.
František Štruml 13. 2. 1894 Bezděkov    
     (okr. Pardubice) LR žil v Týnci n. Sáz.
Zahrádka      žil v Týnci n. Sáz.

větrov
Jaroslav Barták 7. 7. 1898 Větrov  LI
František Platil 26. 11. 1886 Větrov  LI
Josef Zoula 27. 8. 1894 Větrov  LR
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Zbořený kostelec
Oldřich Berka 7. 10. 1882 Krhanice (Brodce) LR žil ve Zboř. Kostelci
Josef Kodet 13. 10. 1897 Zbořený Kostelec 
     (Mrač)  LI
Bedřich Kopiták     LR žil ve Zboř. Kostelci
František Kříž     LR žil ve Zboř. Kostelci
Bohumil Svoboda     LR žil ve Zboř. Kostelci
František Šubrt      žil ve Zboř. Kostelci
Rudolf Vašák 11. 4. 1894 Pecerady LR žil ve Zboř. Kostelci

Od autora:
Tento soupis legionářů byl vypracován na základě tzv. Seznamu sibiřské ar-

mády, soupisů italských a francouzských legionářů uložených ve Vojenském his-
torickém archivu, databáze československých legionářů, která je tamtéž zpracová-
vána od r. 1997 a s použitím ohlasů občanů na publikování seznamu legionářů 
okresu Benešov v okresním týdeníku Jiskra v r. 1998.

V tomto seznamu jsou uvedeny základní informace o všech dosud známých 
legionářích, kteří se na území Týnecka narodili, měli zde domovskou příslušnost 
nebo se zde na delší dobu usadili.

Vysvětlivky: 
ČSNR – Československá národní rada, LF – francouzské legie, LI – italské legie, LR – ruské 
legie, + – zemřel, x – nezvěstný 
údaje v závorkách představují varianty nebo doplnění uvedených informací, které byly zjištěny 
z různých pramenů
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Týnec jako SaMoSTaTná obec 1918–1938
Daniel Povolný

28. 10. 1918 v Týnci nad Sázavou
„Jednotlivé spolky jako: tělovýchovná jednota „Sokol“ v Týnici /Sáz., hasičský sbor, 

živnost. spolek, učitelský sbor s mládeží a polit. organizace shromáždili se u „Taranky“ na 
silnici k Bukovanům a odtud průvodem s lampiony a hudbou šli do Týnice. Průvod stanul 
na prostranství před domem p. Ant. Jukla (čp. 15), kde proneseny vlastenecké řeči a provo
lána sláva republice a p. prezidentu Masarykovi a Wilsonovi. Pak zapěny národní písně 

„Kde domov můj“ a „Hej, Slované“ ... Naproti domu p. Jukla po obou stranách silnice ve
doucí směrem k Podělusům, vysazeny byly 2 lípy. Nalevo lípa pojmenována Masarykovou, 
napravo Wilsonova.“ 

Kronika obce Týnice nad Sázavou 

Týnec ještě jako osada

Dne 6. 7. 1919 se poprvé od vzniku Československa sešlo nově zvolené osadní 
zastupitelstvo. Jako zástupce okresní správy politické všechny přítomné přivítal 
týnecký učitel František Papoušek a předsednictví volební komise se ujal nejstarší 
ze zastupitelů Antonín Šípek st., který byl posléze 7 hlasy zvolen starostou, jeho 
náměstkem se po dohodě stal lékař MUDr. František Babánek. Dalšími členy osad
ní rady byli zvoleni domkář František Páša a stavitelský příručí Bohumil Cettl. Do 
finanční komise usedli za osadu mlynář Jindřich Micka, dělník Josef Klíma a uči-
telka Marie Klatovská, okresní správou politickou byli do komise navrženi učitel 
František Půlpán a Václav Dvořák. Zbývajícími členy zastupitelstva byli Václav 
Dřízhal, mlynářský dělník Alois Pazdera, Václav Šípek a Josef Zoula.

Týnec jako samostatná obec

Vzhledem k absenci pramenů je obtížné přesně určit, kdy se, tehdy ještě v Týni
ci, začalo mluvit o odtržení od Krusičan a o vzniku samostné obce. Je však zřejmé, 
že vznik nové Českoslovenké republiky tyto tendence mohl jen zesílit.

První zmínka o tom je v zápisu z jednání osadního zastupitelstva ze dne 12. 11. 
1919, kdy se náměstek (místostarosta) MUDr. F. Babánek dotazoval, v jakém stadiu 
se snaha o osamostnění právě nachází, a kdy mu bylo sděleno, že mlynář Jindřich 
Micka bude kladné vyřízení urgovat na Ministerstvu vnitra a to i přes negativní 
vyjádření vedení soudního okresu Neveklov, kam Týnec po celou dobu trvání 
1. re publiky patřil.

Státní správa však patrně měla zcela jiné starosti než vyslyšet volání týnecké-
ho lidu po vlastní správě věcí veřejných, a to i přesto, že byl v r. 1919 starostou 
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Kru sičan zvolen vážený týnecký stavitel Ludvík Štros, který se také o vznik samo-
statného Týnce energicky zasazoval. Teprve až 13. 10. 1922 vyšel výnos Minister-
stva vnitra č. 7432922, který oznamoval, že vláda ČSR povolila na schůzi minis-
terské rady dne 21. 9. 1922 rozdělení obce Krusičany na tři samostatné části: 
1. Krusičany s osadou Hrusice, 2. Chářovice s osadami Podělusy a Dunávičky 
a 3. Týnice nad Sázavou.

18. 10. 1922 byl místním starostou zvolen J. Micka (dostal 9 z 11 hlasů), který 
vzápětí složil slib věrnosti republice do rukou L. Štrose a zavázal se rovněž, že 
bude spravedlivě a nestranně vykonávat svou funkci, jeho I. náměstkem byl opět 
F. Babánek. Dne 11. 11. 1922 byly namísto dosavadního obecního (Krusičany) 
a osadních (Chářovice a Týnec) zastupitelstev jmenovány ve všech, toho dne nově 
vzniklých obcích obecní správní komise, které je spravovaly až do prvních voleb. 
V Týnci se předsedou komise od 19. 12. 1922 stal stavitel Ludvík Štros a členy mly-
nář Jindřich Micka, zedník Josef Kříž, mlynářský dělník Alois Pazdera a tovární 
mistr Václav Šíma.

volby do obecního zastupitelstva

Obecní volby se uskutečnily 25. 3. 1923 pod dohledem volební komise, které 
předsedal řídící učitel týnecké školy František Půlpán a jejímiž členy byli vrchní 
poštmistr Václav Stuna (oba za volné sdružení gážistů – státní zaměstnanci), řez-
ník Václav Heřman, hodinář Jan Procházka (oba za místní skupinu Českosloven-
ské živnostenské a obchodnické strany středostavovské), přednosta železniční 
stanice František Peřina, stavitel Ludvík Štros (oba za místní organizaci Národně 
demokratické strany), zedník Josef Kříž a obuvník Jan Holeček (oba za KSČ). Vol-
by se konaly od 8.00 do 11.00 v budově staré školy a za tuto velmi krátkou dobu 
přišlo k urně 115 ze 116 mužů a 133 ze 140 žen, tedy celkem 248 z 256 oprávněných 
voličů starších 21 let, což představovalo 96,9 % (!).

Z již zmíněných 248 hlasů byly 2 neplatné, živnostenská strana dostala 59 hla-
sů, což v přepočtu znamenalo 3 mandáty, po jednom mandátu obdrželi komunis-
té s 32 hlasy a gážisté s 25 hlasy, nejsilnější byla národně demokratická strana se 
130 hlasy a 7 mandáty, která tak získala nadpoloviční většinu ve 12 členném zastu-
pitelstvu.1 

1  Přehled volebních lístků: 
 č. 1  živnostenská strana  Václav Heřman řezník, Týnec čp. 12, Jan Procházka, hodinář 

čp. 11, Petr Veselý, domkář čp. 29, Matěj Hašek, kovář, čp. 54, Antonín Šmídek, krejčí 
čp. 28, Antonín Čermák, obchod uhlím čp. 36, Rudolf Červencl, sedlář čp. 41, Jaroslav 
Pertlík, hokynář čp. 52, Václav Dřízhal, domkář čp. 49, Karel Roll, holič čp. 33

 č. 2  komunisté  Josef Kříž, zedník čp. 35, Antonín Šípek, obuvník čp. 32, Jan Holeček, obuv-
ník čp. 42, Antonín Starý, dělník čp. 53, Alois Husák, dělník čp. 31, Josef Ševid, dělník 
čp. 53, Antonín Novák, dělník čp. 27
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První – ustavující – schůze obecního zastupitelstva se sešla 26. 5. 1923 za pří-
tomnosti zástupce okresní správy politické Dr. Žaluda a jako nejstarší ze zastupi-
telů ji zahájil domkář Petr Veselý. Ještě před hlasováním gážisté a živnostníci 
ozná mili, že se spojují dohromady, takže pak disponovali 4 hlasy. Starostou byl 
nakonec 8 hlasy zvolen L. Štros, I. náměstkem F. Půlpán, II. náměstkem J. Micka 
a čtvrtým členem rady nájemce dvora Jan Zoula. Dalšími členy zastupitelstva ješ-
tě byli stavitelský příručí Bohumil Cettl, řezník Václav Heřman, pekař Antonín 
Jukl, zedník Josef Kříž, dělník Alois Pazdera, hodinář Jan Procházka a hokynář 
Josef Škvor. Zároveň se ustavily komise finanční (6 členů: L. Štros, J. Micka, učitel 
Stanislav Ka ras, A. Jukl a V. Stuna), osvětová (6 členů: ředitel měšťanské školy Jan 
Kovář, učitel Josef Greif, S. Karas, J. Procházka a učitel Antonín Vendr) a zdravotní 
(3 členové: obvodní lékař MUDr. František Babánek, A. Pazdera a P. Veselý). 

Na schůzi 2. 6. 1923 byl do místní školní rady za obec jmenován J. Micka a 9. 6. 
1923 byl předsedou osvětové (knihovní) komise zvolen J. Kovář a jednatelem 
A. Vendr. 27. 8. 1923 vznikla letopisecká komise ve složení F. Půlpán, J. Micka 
a P. Veselý, vedením obecní kroniky byl pověřen S. Karas. 17. 10. 1923 byl předse-
dou finanční komise zvolen A. Jukl.

Další obecní volby se měly konat v r. 1927, ale všechny strany se domluvily na 
společné kandidátce, takže 15. 5. 1927 obsadila národně demokratická strana 

 č. 3  gážisté – František Půlpán, říd. učitel čp. 23, MUDr. František Babánek, obvod. lékař 
čp. 62, Josef Pivný, pošt. zřízenec čp. 47, Antonín Vendr, učitel čp. 26, Václav Stuna, vrch. 
poštmistr čp. 47, Václav Dvořák, pošt. podúředník čp. 55

 č. 4  národ. demokracie  1. Ludvík Štros, stavitel čp. 39, Jindřich Micka, mlynář čp. 4, Alois 
Pazdera, dělník čp. 13, Jan Zoula, nájemce dvora čp. 8, Antonín Jukl, pekař čp. 15, Bohu-
mil Cettl, stavitel. příručí čp. 45, Josef Škvor, hokynář čp. 7, František Kadeřábek, dělník 
čp. 61, Jan Dvořák, dělník čp. 48, František Peřina, přednosta stanice, čp. 20, Marie Uri-
ová, vdova čp. 13, František Blabolil, mlyn. dělník čp. 50

Týnec nad Sázavou v polovině 20. let (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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4 mandáty – L. Štros, J. Micka, S. Karas a A. Jukl, živnostníci 3 mandáty – V. Heř-
man, P. Veselý a krejčí Antonín Šmídek a národní socialisté 2 mandáty – V. Šíma 
a A. Vendr, po jednom mandátu získali sociální demokraté – obuvník Antonín 
Ší pek ml. a komunisté – J. Holeček. 6. 6. 1927 byl pod dohledem učitele Josefa Topi-
če coby zástupce okresní správy politické zvolen starostou L. Štros (11 hlasů), jeho 
náměstkem V. Heřman a členy rady I. radní A. Vendr a II. radní J. Micka. Ve fi-
nanční komisi zasedli J. Micka, J. Zoula a J. Holeček, ve stavební S. Karas, J. Micka 
a J. Zoula, ve zdravotní V. Šíma a A. Šmídek, v osvětové A. Vendr, A. Jukl, S. Karas, 
J. Topič, řídící učitel Josef Kraif, holič Karel Roll, J. Micka a J. Holeček a v letopisec-
ké A. Šmídek, A. Vendr, J. Micka a S. Karas. Funkce pokladníka se ujal S. Karas. 

17. 6. 1927 však J. Holeček rezignoval na funkci zastupitele a zároveň vystoupil 
z KSČ, 14. 9. 1927 jej ve finanční komisi a údajně i v zastupitelstvu nahradil V. Šíma. 
19. 9. 1927 se předsedou finanční komise stal J. Micka a referentem J. Zoula.

V pořadí již „druhé“ volby do obecního zastupitelstva proběhly 14. 6. 1931, kdy 
Československá strana sociálně demokratická dostala 105 hlasů, tedy 4 mandáty, 
Republikánská strana československého venkova (Agrární strana) 68 hlasů, tzn. 
3 mandáty, Československá živnostensko – obchodnická strana středostavovská 
stejně jako Československá národní demokracie měla 62 hlasů a 2 mandáty, za
tímco Československá strana národně socialistická pouze 48 hlasů a 1 mandát. 
1. 7. 1931 byl novým starostou zvolen J. Zoula (7 hlasů), jeho náměstkem J. Holeček 
a členy rady J. Micka a A. Vendr. Dalšími členy zastupitelstva byli L. Štros, V. Heř-
man, Josef Korbel, J. Kraif, kovář Matěj Hašek, J. Holeček, tovární dělník Josef Šach, 
A. Šípek ml. a tovární dělník Josef Maršík. 13. 7. 1931 byly ustaveny komise finanční 
(J. Micka, J. Kraif a A. Vendr, okresním úřadem jmenováni truhlář Emanuel Dvo
řák, J. Topič – předseda komise a Ludvík Boháček), stavební (Josef Korbel, B. Cettl, 
František Dřízhal), osvětová (Antonín Čermák, A. Vendr, učitel Eduard Vaněček, 
A. Jukl, J. Šach a J. Kraif), letopisecká (A. Vendr, J. Micka a E. Vaněček), zdravotní 
(MUDr. Václav Merkl, J. Maršík a M. Hašek) a smírčí (V. Heřman, J. Šach, J. Micka 
a A. Vendr). Pokladníkem obce se stal J. Kraif.

Když v polovině srpna 1931 neočekávaně zemřel L. Štros, byl za něj 29. 8. 1931 
ur čen náhradník S. Karas, Štrosovo místo v místní školní radě zaujal J. Zoula. 
20. 10. 1931 byl předsedou osvětové komise aklamací (potleskem) zvolen A. Čer-
mák, místopředsedou A. Jukl, a jednatelem i pokladníkem A. Vendr. Členy knihov
ní rady od téhož dne byli A. Vendr, J. Kraif, J. Šach a místo E. Vaněčka učitel K. Šíp.

Třetí a zároveň i poslední obecní volby se uskutečnily přesně den po květnové 
mobilizaci čsl. armády 22. 5. 1938. V této pohnuté době obdržela Agrární strana 137 
hlasů, tedy celkem 5 mandátů, živnostníci 112 hlasů a 4 mandáty, sociální demo-
kraté 95 hlasů a 3 mandáty, národní socialisté 82 hlasů a 3 mandáty, Strana národ-
ního sjednocení s 21 hlasy zůstala bez mandátu a kandidátka KSČ nebyla uznána. 
Původní dohoda z 29. 4. 1938, že agrárníci budou mít 3, národní sjednocení 2, živ-
nostníci 4, národní socialisté 2 a sociální demokraté 4 mandáty, tak zjevně nebyla 
dodržena. Československá strana lidová nepožadovala žádný mandát. Posledním 
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předválečným starostou se stal ředitel slévárny Ing. Václav Oliverius (agr.), ná-
městkem A. Vendr (nár. soc.) a členy rady J. Zoula (agr.), J. Holeček (soc. dem.) 
a František Štruml (živn.). Zbytek zastupitelstva tvořili J. Kraif, F. Dřízhal, úřed-
ník slévárny Ing. Josef Dědek (všichni agr.), správce hotelu Jan Plešák, Josef Chrpa 
a František Korbel (všichni živn.), L. Boháček a Emanuel Krakovec (oba soc. dem.), 
František Šípek a V. Šíma (oba nár. soc.). Za pokladníka byl tentokrát vybrán L. Bo-
háček. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel Týnce bylo již tehdy obec ní zastu-
pitelstvo 15 členné a rada 5 členná. 

25. 7. 1938 se členy finanční komise stali J. Kraif, F. Korbel, E. Krakovec, F. Šípek 
a okresem do ní byli jmenováni B. Cettl, F. Havel a Jos. Koželský, v osvětové komi-
si zasedli J. Kraif, K. Jodas, F. Štruml, Arnošt Svoboda, E. Krakovec, A. Šípek, 
V. Šíma a učitel Jaroslav Reitinger, v knihovní radě L. Boháček a J. Chrpa, v letopi-
secké komisi A. Vendr, Ing. J. Dědek, Bohumír Šípek a Jan Vodrážka, ve stavební 
komisi Ing. J. Dědek, F. Štruml a F. Dřízhal. Ve smírčí komisi působili A. Vendr, 
J. Plešák, J. Kraif, J. Zoula a F. Korbel a ve zdravotní MUDr. V. Merkl, V. Šíma a J. Ple
šák.

Již 30. 7. 1938 se Ing. V. Oliverius pokusil rezignovat na funkci starosty, ale toto 
nebylo přijato. 9. 8. 1938 byli za obec do újezdní školní rady jmenováni Ing. J. Dě-
dek, F. Štruml, E. Krakovec a V. Šíma, do místní školní rady byli určeni Ing. V. Oli-
verius, F. Korbel, J. Holeček a F. Šípek. Tehdy se také rozhodl vzdát mandátu 
i funk ce pokladníka L. Boháček, proto byl od 29. 9. 1938 novým pokladníkem 
F. Korbel, ale členství v zastupitelstvu Boháčkovi zůstalo.

Fungování obecního zastupitelstva

Zhruba do r. 1923 se osadní zastupitelstvo a obecní správní komise scházely 
v průměru 6–10krát ročně, obecní zastupitelstvo však poměrně rychle dospělo do 
stádia, kdy se v podstatě scházelo každý týden nebo jednou za 2 či maximálně za 
3 týdny. Schůze se povětšinou konaly celou sobotu a v neděli dopoledne, jedná ní 
probíhala v čekárně kampeličky nebo v obecní místnosti v čp. 48. Pro veřejné 
schů ze s účastí občanů se využíval sál státního hotelu. Kromě seriozního jednání 
o důležitých věcech se také nechá mezi řádky zápisů zastupitelstva vyčíst něco 
málo o občasných sporech „o koncepci“, které však byly spíše rázu osobního než 
politického a které v několika málo případech vedly až k rezignaci daného zastu-
pitele na svou funci. 

Mimo čtyřčlenné (starosta, I. a II. náměstek, člen rady) a od r. 1938 pětičlenné 
rady (přibyl jeden radní) vybíralo dvanáctičlenné a od r. 1938 patnáctičlenné za-
stupitelstvo ze svého středu několik komisí. Tou nejdůležitější a ze zákona povin-
nou byla finanční, která kontrolovala a schvalovala veškeré výdaje obce včetně 
rozpočtu. Protože však šlo o činnost někdy odborně velmi náročnou a stát nemohl 
připustit, aby docházelo v krajním případě i k bankrotům obcí, jmenoval prostřed
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nictvím okresních úřadů do této komise přibližně 1/3 členů – odborníků, kteří 
měli zajistit, že daná obec nepřekročí jisté hranice. Také Týnec, jak je uvedeno níže, 
nepatřil mezi finančně silné obce, a tak často od záměru po jeho realizaci uběhlo 
i pět, deset a více let. Ostatní komise již zdaleka neměly takový význam, ale jejich 
existence byla pro obec nezbytná. Osvětová (někdy též knihovní) komise se stara-
la o kulturu i o pořádek a spolupracovala s různými spolky (např. Okrašlovací 
spo lek od r. 1923), které měly zájem na dění v obci. Úzce s ní souvisela knihovní 
rada, která dohlížela na činnost obecní knihovny a letopisecká komise, jež schva-
lovala zápisy kronikáře do pamětní knihy obce. Stavební komise měla pochopitel-
ně na starosti dozor nad výstavbou v Týnci, smírčí komise (poprvé v listopadu 
1924 komise pro urovnávání sporů – členy J. Micka, A. Vendr a P. Veselý) usilovala 
o rozumné narovnání sporů mezi občany navzájem, či mezi obcí a občany, zdra-
votní komise zase bděla nad zdravím obyvatel (kontrolovala hygienické podmín-
ky v obci, např. MUDr. V. Merkl působil jako ohledavatel masa, a v případě pro-
puknutí epidemie přijímala potřebná opatření).

V oblasti školství obec prosazovala svoje zájmy skrze své členy v místní školní 
radě a od r. 1938 v újezdní školní radě, ale také s podporou státu a ostatních přiš-
kolených obcí či osad (neměly vlastní školu ani její odbočku, Krusičany, Chářovice, 
Chrást, Pecerady, Bukovany) financovala jeho chod. Vedla také evidenci vojen-
ských osob (vojáci z povolání, vojáci základní služby, záložníci) a v případě potře-
by pro armádu zajišťovala předepsaný počet koní a povozů, místa k ubytování, 
roznášku povolávacích rozkazů při vyhlášení mobilizace aj. Pro okresní soudy 
kaž doročně vyhotovovala tzv. porotní seznamy (návrhy osob do soudních porot) 
a seznamy kmetů (návrh na přísedící u soudu). Z hlediska bezpečnosti hradila ve 

Hokynářství Jaroslava Pertlíka vedle hradní brány kolem r. 1928 (sbírka rodiny Novotných)
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20. letech plat ponocného a od října 1938 uvažovala o obecním strážníkovi, starala 
se o technické vybavení místního hasičského sboru a spolupracovala se zdejší čet-
nickou stanicí. Nepřizpůsobivé osoby, které neměly v obci domovské právo, moh-
la tzv. postrkem (za doprovodu četníka) poslat do jejich domovské obce, ale o své 
chudé nebo zákona nepříliš dbalé domovské příslušníky se musela postarat sama 
a na svůj náklad (chudobinec byl již před r. 1870 v čp. 48). Domovské právo dané 
obce získávaly děti po otci a manželka sňatkem od svého muže. Ti, kteří se do 
Týnce přistěhovali, si o něj mohli požádat po 10 letech nepřetržitého pobytu a mu-
seli doložit, že jsou řádnými občany a že se o sebe jsou schopni sami postarat. 
Domovské právo z pohledu obce mělo i svá pozitiva, protože kromě určitých práv 
v rámci aktivního (volit) a pasivního (být zvolen) volebního práva v obci s sebou 
neslo i povinnost platit v Týnci některé daně.

Finanční hospodaření obce

V době existence osadního zastupitelstva byly na r. 1920 plánovány výdaje 
1 052,25 Kč z čehož bylo mj. 405 Kč určeno na místní chudé, 280 Kč na ponocného 
a 100 Kč na údržbu studní a vodovodu. Schodek v příjmech – 635,33 Kč měl být 
uhrazen 15% přirážkou k přímým daním. Přesto se nakonec podařilo za r. 1919 
dosáhnout přebytku 457,15 Kč a za r. 1920 dokonce 823 Kč. Pak však na osadní po-
kladnu začaly doléhat první splátky 50 000 Kč půjčky na nový most, takže scho-
dek 3 160 Kč plánovaný na r. 1921 měl být uhrazen již 70% přirážkou k přímým 
daním a 45% přirážkou k dani domovní. 

Plánovaný schodek rozpočtu postupně rostl i po vzniku samostatné obce a do 
r. 1927 byl kryt 40% přirážkou k veškerým daním, tzn. k dani pozemkové, domov-
ní, činžovní a výdělkové. Na r. 1928 již byl 9 260,92 Kč a měl být uhrazen 45% při-
rážkou k dani činžovní a 130% k ostatním daním. V dalším roce vyskočil již na 
13 013,20 Kč, při stejné přirážce k činžovní dani se ale zvýšila přirážka k ostatním 
daním na 151 % (původně 200 %). V r. 1930 přirážka k ostatním daním narostla na 
175 %. V letech 1932 až 1938 se sice zdánlivě podařilo trvale stabilizovat krytí 
schodků rozpočtu 45% přirážkou k daní činžovní a 250% přirážkou k ostatním 
daním, ale ve skutečnosti byla obec nucena zavést několik dalších poplatků, daní 
a dávek, aby rozpočet udržela v rozumných mezích. Výdaje se v této době pohy-
bovaly v průměru mezi 50–55 000 Kč ročně, příjmy mezi 30–33 000 Kč a schodek 
mezi 16–18 000 Kč ročně. Nejhorší situace nastala v r. 1936, kdy výdaje dosáhly 
56 295 Kč, příjmy 35 717 Kč a schodek 20 578 Kč. V r. 1938 byly plánované výdaje 
50 480 Kč, příjmy 31 852 Kč a schodek 18 628 Kč. 

Musíme si však uvědomit, že za těmito nepříznivými čísly se skrývá řada fi-
nančně náročných investic do infrastruktury obce (výstavba mostu, silnice Tý-
nec––Chrást, vodovod, kanalizace aj.), do oprav a výstavby budov (koupě a opra-
vy obec ního domu čp. 48, nástavba 2. patra staré školy), do elektrifikace, do 
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zavedení telefonu i do jiných, pro existenci obce nezbytných věcí. Když v r. 1935 
obec zva žovala, že převede své pohledávky u zdejší kampeličky k Zemské bance, 
činily ty to nesplacené závazky celkem 190 000 Kč. Obec tuto částku chtěla splatit 
za 30 let s 5% úrokem z výnosu obecních přirážek, z dávky ze zábav, z nápojů, 
z návěstí (reklama) a z přírůstku hodnoty nemovitostí, jako záruku pak měla 
v úmyslu poskytnout v podstatě veškeré své pozemky i obecní dům čp. 48. Je však 
třeba říci, že Týnec v době svého vzniku jako obec nedisponoval téměř žádným 
majetkem, snad kromě neurčitého množství pozemků, a že skoro na vše si obec 
musela „vydělat“ vybíráním daní a poplatků. Na druhé straně je nutno přiznat, že 
zadluženost obcí v předválečné ČSR nebyla ničím neobvyklým a to zvláště v době 
hospodářské krize v 30. letech.

Zatímco výdaje obce budou zmíněny v příslušných podkapitolách, její příj
my byly tvořeny především výběrem různých daní, poplatků a dávek. Kromě již 
zmíněné činžovní, domovní, pozemkové a výdělkové daně obec vybírala i dávky 
z nápojů – v r. 1927 se z litru piva vybíralo 8 h, z litru vína 25 % státní daně, z litru 
lihu 80 h, z litru kořalky 60 h a z obyčejných kořalek 40 h. Obec proto vyměřila 
roční paušál nájemci hotelu Josefu Bohatovi 6 000 Kč dohromady s Marií Korbe
lovou, zatímco menší prodejci platili 150 Kč (Antonie Bučinová a Josef Frišman) 
a 50 Kč (Marie Herzová). Výše paušálu se odvíjela od předpokládané spotřeby da
né „výčepny“, a tak za r. 1929 zaplatil obci Oldřich Očenášek 420 Kč za pivo a 30 Kč 
za lihoviny, zatímco František Bučina 300 Kč za pivo a 100 Kč za lihoviny. Za r. 1930 
platil J. Bohata paušál 3 700 Kč, František Korbel (po Marii Korbelové) 2 300 Kč, 

Týnec nad Sázavou v 30. letech (sbírka rodiny Svobodovy)
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O. Očenášek 600 Kč za pivo a 50 Kč za lihoviny, Božena Šípková 160 Kč, František 
Bučina 80 Kč za pivo a 150 Kč za lihoviny, Josef Škvor 120 Kč, J. Frišman 150 Kč, 
M. Herzová 50 Kč, Marie Malinová 50 Kč a nákupní družstvo Včela 100 Kč. V rám-
ci již zmíněné snahy obce získat v době krize maximum z vyměřených dávek byl 
v prosinci r. 1931 František Šípek z čp. 14 pověřen jejím vybíráním na r. 1932, za což 
měl dostat 5 % ze získaného obnosu. Mezi jeho pravomoce mj. patřilo i to, že před 
složením přivezeného piva u daného prodejce zkontroloval počet láhví. V opač
ném případě hrozila prodejci pokuta 20 Kč, 40 Kč anebo oznámení okresnímu úřa-
du, který mu mohl uložit další sankce.

Zavedení dávky z masa do r. 1940 si obec naplánovala v lednu 1935 a prakticky 
ji zavedla již od 15. 7. 1936 opět ve formě paušálu, tentokrát pro řezníky a hostin-
ské, kdy Ladislav Heřman platil 200 Kč, Alois Trojánek 150 Kč a Jan Mikš 20 Kč. Je 
trochu zarážející, že tyto „novoty“ s postiženými důkladně prodiskutovala až 
29. 10. 1936. Daň ze zábav byla naopak klasickým prostředkem k plnění obecní 
po kladny, takže již v prosinci 1925 byli na její kontrolu obcí zvoleni B. Cettl, V. Heř-
man, J. Kříž a J. Škvor. Nešlo přitom jen o různé taneční večery, ale 55% přirážku 
platil v r. 1927 např. i Sokol za provozování kina ve státním hotelu (dnes Kulturní 
a společenské centrum). V říjnu 1931 bylo rozhodnuto, že kontroloři z řad zastupi-
telstva a finanční komise budou vždy ve třech dohlížet na prodej lístků a střídat 
se budou podle abecedy. V lednu 1934 byli jmenovitě určeni pouze dva – J. Hole-
ček a V. Heřman (náhradníky S. Karas a J. Korbel), pak opět abecedně pokračovalo 
zastupitelstvo a finanční komise. V srpnu 1934 majitele výčepů a hostinců jistě ne-
potěšila výzva obce, že se daň platí i ze zábav, které jsou bez vstupného nebo se 
vstupným dobrovolným. Obecní dávku z přechodného ubytování ve výši 10 % 
z „čistého“ pronájmu, tzn. po odečtení 50 % za použití nábytku, případně za jeho 
poškození a za ostatní úsluhy si obec připravila rovněž v lednu 1935, není však 
zcela jisté, zda ji vybírala už v r. 1936, zato v r. 1937 se mělo vybírat 25 % z „čistého“ 
pronájmu, nebo 5 Kč z místnosti za celou letní sezónu. V dubnu 1937 bylo také na
vrženo vybírat daň za předržení (překročení) policejní hodiny (24.00) ve výši 1 Kč 
za hodinu a hosta. 

V r. 1933 se obec rozhodla vypořádat s reklamou. V lednu 1933 sice ještě vybra-
la poplatek za 2 návěstní (reklamní) tabule na státním hotelu od J. Bohaty po 10 Kč, 
ale v červenci téhož roku nařídila odstranit reklamní tabule p. Militkého za kios ky 
pod hotelem, p. Blábolila u hradní brány a p. Bohaty na náspu u kiosků, protože 
prý hyzdily vzhled obce. J. Micka a J. Kraif pak měli zpracovat návrh na vlastní 
návěstní tabule. Následně byly obstarány 4 tabule (kus za 110 Kč) od okresního 
úřa du a dávka z návěstí stanovena na 6 let podle nejvyšší sazby. V únoru 1934 bylo 
na vrženo jejich umístění; 1. vedle záložny (dnes lékárna), 2. na kolnu A. Jukla 
(čp. 15), 3. na státní hotel a 4. na hostinec p. Žižky (dnes zde stojí administrativní 
budova Metazu), ale v březnu bylo pro 2. tabuli vybráno vhodnější místo u sokol-
ského cvi čiště (dnes tenisové kurty). Pro domácí živnostníky a obchodní spolky 
se počítalo s 50% slevou.
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ceník z února 1934

rozměry plakátů vyvěšení 8 dní 14 dní 1 měsíc
32 x 47 cm 2,40 Kč 4 Kč 8 Kč
47 x 63 cm 3,20 Kč 4,80 Kč 9,60 Kč
63 x 95 cm 4 Kč 6,40 Kč 12,80 Kč

95 x 120 cm 4,80 Kč 8 Kč 16 Kč

V červenci 1934 byli zájemci vyzváni, aby oznámili velikost a počet plakátů na 
návěstní tabule, ze kterých se jim v srpnu vyměřil paušál – p. Militkému 25 Kč, 
p. Mikešovi 20 Kč, p. Bohatovi 25 Kč, Jawě 25 Kč, Sokolu (biograf) 25 Kč, hasičům 
10 Kč a čsl. církvi 5 Kč. Jednotlivé plakáty se počítaly dle sazby a po obci se měly 
dát tabule, že vylepování plakátů je dovoleno pouze se souhlasem obce a po za-
placení návěstní dávky. Z vyvěšování návěstí byly vyloučeny konkurenční pod
niky cizích živnostníků, nájem z návěstí se nepromlčoval a na pronajímatele mís-
ta pro obecní reklamu bylo pamatováno 2 Kč ročně. V listopadu 1937 obec 
zpoplatnila dávkou z reklamních vozů – 25 Kč za každou započatou hodinu – 
družstvo Včela.

Týnec také provozoval obecní pískovnu, která je poprvé zmíněna v r. 1925, 
ale není jasné, jak a kdy byla získána. Nacházela se přibližně v trojúhelníku tvoře-
ném ulicí Sad přátelství a zadními ploty domů ulic Mírová a Růžová (tehdy Kozí). 
Její provoz měl od listopadu 1926 řídit starosta a ze zastupitelů J. Zoula a B. Cettl. 
V břez nu 1927 byla cena 1 m3 pro týnecké občany 10 Kč a pro cizí 20 Kč (od dubna 
1927 jen 15 Kč). Zisk z jejího provozování nelze dost dobře odhadnout, protože byl 
závislý na stavebním ruchu v blízkém okolí, navíc tzv. kopaný písek nebyl tak 
ceněný jako písek říční, který se od 30. let těžil ze dna Sázavy od Náklí proti prou-
du. Přesto alespoň v r. 1930 mohlo jít o velmi slušnou částku, protože L. Štros jej 
chtěl nakoupit za paušál 600 Kč a Ing. František Janeček 200 m3 po 5 Kč. V září 1931 
obec odsouhlasila opatření poukázek na výdej písku, které měl zpočátku prodá-
vat K. Roll. V dubnu 1932 byla cena písku pro stavbu stanovena na 10 Kč za 1 m3 
a na okrasné účely 5 Kč za 1 m3, pro školu byl písek zdarma. V únoru 1934 byl již 

„výběrčím“ A. Formáček, který dostával 3 % z peněz vybraných přímo v pískovně 
a 2 % z peněz za poukázky nakoupené na obecním úřadě, mimo to pro obec vybí-
ral 3% daň z obratu. Pro veřejné účely v zájmu obce byla cena písku 5 Kč za 1 m3 
až do r. 1937 (konkrétně šlo v letech 1934–1935 o plánované silnice Týnec–
Podělusy– –Chleby a Týnec–Čakovice). V listopadu 1937 totiž padl návrh prodávat 
od r. 1938 kubík písku za 8 Kč místo 5 Kč a od ledna 1938 stál písek, který nebyl na 
obecní účely, 10 Kč.

V r. 1924 nechala obec, přes odpor části zastupitelstva, která upřednostňovala 
zřízení vodovodu, postavit automatickou mostní váhu o nosnosti 5 000 kg, fa. 
V. Čer vený z Prahy si za ní účtovala 7 248 Kč a zbytek do 12 413,20 Kč stály staveb-
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ní práce fy. L. Štrose, přitom návrh na její zřízení na levém břehu Sázavy byl od-
souhlasen již o rok dříve v říjnu 1923. Poplatky za hovězí a vepřový kus do 100 kg 
byly stanoveny na 2 Kč, nad 100 kg 4 Kč, za průjezd prázdného vozu se platila 1 Kč, 
za naložený do 1 000 kg 2 Kč a za těžší než 1 000 kg 3 Kč. V r. 1925 u obecní váhy 
přibyla budka. Jedním z dalších zdrojů příjmů obce byl od r. 1930 pronájem obec-
ních pozemků na 12 let (později na 20 let) pod státním hotelem na postavení kios-
ků, ovšem pouze příslušníky obce. V únoru 1934 tak např. obec získala od Jana 
(původně měl kiosek Matěj) Haška 130 Kč, od V. Šípka ml. 130 Kč, od Jana Korbela 
195 Kč a od Josefa Škvora 195 Kč, z toho se mu, ale odpočítávala odměna za vážení 
na obecní váze 100 Kč (J. Škvor postavil první kiosek vedle váhy již v r. 1924).

Další prostředky obec získávala za pronájem obecních pozemků. V r. 1920–1926 
to byly např. pozemky zhruba v prostoru mezi dnešní ulicí Krusičanská a Máchova 
až k Janovickému potoku a v okolí ulic Krátká a 1. máje, které ve veřejné dražbě zís
kalo 63 zájemců. V dubnu 1927 obec pronajala další pozemky (pastviny za 20 až 
60 Kč podle kvality a pole za 40 až 120 Kč) na 6 let, takže nové nájemní smlouvy (do 
r. 1938) se pak uzavíraly po veřejné dražbě 10. 9. 1933, kdy vyvolávací cenou bylo 
nejmenší nájemné; původní nájemci měli v případě dalšího zájmu dostat 10% slevu. 

Určité částky bylo možno získat i vybíráním pokut, např. v r. 1922 bylo navr-
hováno rozmístit po Týnci výstražné tabule, že rychlá jízda se trestá pokutou 
100 Kč. V září 1937 si zase zastupitelstvo dalo za úkol zjistit, kdo bral písek z poto-
ka u bývalé cihelny, poslat mu účet a dát tam vyhlášku, aby se tahání písku 
(z vody) oznámilo obci, o měsíc později bylo konstatováno, že viníkem je F. Štruml 
a příslušná částka mu byla předepsána k úhradě. 

Hospodářské poměry v Týnci

Po vzniku republiky a ve 20. letech se Týnec nad Sázavou stal velmi oblíbe-
ným místem letních dovolených Pražanů, kteří do zdejšího romanticky vyhlížejí-
cího a poklidem působícího kraje našli cestu ještě v dobách monarchie. Hlavní 
zásluhu na tom jistě měl proslulý Posázavský pacifik, který sice existoval již od 
r. 1897, ale teprve po r. 1918 získal na popularitě a kromě zástupů „lufťáků“ přivá-
žel do Týnce i nejednoho „trampa“ či turistu.

Podle článku jednoho z místních listů to v r. 1925 v Týnci vypadalo následov-
ně: „Velkolepé přírodní partie, krásné procházky v lesích a výborné koupání v řece Sáza vě 
i vyhřívání na říčním písku přivábily zvláště letošního roku mnoho letních hostí. Ubytová
no je zde a v nejbližším okolí na 80 rodin se 400 členy. Všecky sebemenší místnosti (200–
300 Kč) jsou pronajaty, majitel domku sám se uskrovní a krčí všelijak po letní období.“ 

Vzhledem k tomu, že Týnec byl v té době obcí ryze živnostenskou a ne každý 
mohl profitovat z ubytování letních hostů, neopomenul autor článku v závěru na-
psat: „Ovšem, že přílivem obyvatelstva zvýšily se ceny denních potřeb.“ Jinými slovy, 
každý si nějak přišel během léta na své a po zbytek roku se z toho snažil vyžít. Pří
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liv letních návštěvníků podporovala i sama 
obec a všestranně se jim snažila zavděčit. 
V prosinci 1923 proto žádala, aby ředitelství 
pošt z tohoto důvodu nerušilo odpolední 
roznášku dopisů. V září 1925 se postavila 
pro ti návrhu Okresního úřadu v Benešově 
ukončit živnostenský prodej v neděli celo-
denně a chtěla zachovat dosavadní dopo led
ní prodej nejen kvůli výletníkům, ale i pro 
dělníky a zemědělce z okolí, kteří v neděli 
cho dili nakupovat nejvíce. Když v lednu 
1929 obecní zastupitelstvo jednalo o zaví rací 
hodině obchodních a potravinářských živ-
ností během pracovního týdne (pondě lí–so-
bota), stanovilo, že od listopadu do března 
bude v 19.00, v dubnu, v květnu, v zá ří 
a v říjnu ve 20.00, ovšem od června do srp na 
až ve 21.00, neboť Týnec je výletní místo, 
kam poslední vlak přijíždí ve 20.15, a proto 
je třeba, aby si cestující mohli nakoupit. 

V neposlední řadě obec těžila z místního mírného a vlhkého podnebí, kte ré 
Týn ci dalo charakter klimatických lázní vhodných pro léčení plicních chorob. 
Z to ho také vycházel spolek Humanita, když v dubnu roku 1926 prostřednictvím 
Ing. Štengla požádal obec o pozemek u řeky (dnes Metaz), kde chtěl po vzoru plic-

Bývalá manufaktura na výrobu týnecké 
kame niny z r. 1812, jako státní hotel na po
čátku 20. let  (Městské muzeum Týnec nad 
Sázavou)

Týnec nad Sázavou na konci 30. let (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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ního sana toria v Prosečnici zřídit dětské sanatorium pro dětské choroby. Ke cti 
zastupitelstva však příliš neslouží, že se rozhodlo podniknout vše proti tomuto 
bohulibému záměru, aby Týnec o Pražany nepřišel.

Dalším – celoročním – zdrojem obživy pro Týnec a okolí byla přádelna v ne-
dalekých Brodcích. V r. 1930 se však její hospodářská situace zhoršila natolik, že 
hrozilo propuštění 700–800 dělníků, a proto se obec pokusila oslovit pražskou fir-
mu Sellier a Bellot, která se jako muniční továrna v té době musela z bezpečnost-
ních důvodů vystěhovat z rostoucí Prahy. Přesto, že Sellier a Bellot dal nakonec 
přednost vlašimské oboře a že v r. 1936 přádelna přestala existovat, v r. 1932 byla 
naštěstí postavena slévárna Ing. Františka Janečka, která dala opět práci místním 
lidem a podpořila růst Týnce po všech stránkách. Jen starousedlíci si občas postě-
žovali, že díky tomu zanikla některá romantická zákoutí okolo řeky Sázavy. 

četnictvo

Péči o bezpečnost obce měla v popisu práce zdejší četnická stanice, které 
v r. 1923 a v následujících letech velel vrchní strážmistr Ferdinand Vik, tomu pod-
léhali strážmistři Josef Bejblík (později Jaroslav Podhorský) a Antonín Král, jedno 
místo nebylo obsazeno. V září 1934 však byli všichni odveleni, každý jinam a na 
jejich místa přišli vrchní strážmistr Vojtěch Jedlička (do 1. 7. 1938, pak praporčík 
Vojtěch Jenč), strážmistr František Stříbrský a strážmistr Josef Rén. Podle kroniky 
šlo o tak klidnou obec, že se zde až v r. 1933 udál trestný čin hodný zaznamenání. 
Šlo o opakovaná noční vloupání do prodejny obuvi Baťa (i v r. 1934), do kiosků pod 
hotelem a do Žižkovy hospody.

Pošta 

Mnoho místních občanů si snad ještě pamatuje, že „donedávna“ sídlila zdejší 
pošta v domě „U Micků“ v čp. 5. Do r. 1926 však byla v čp. 47. Úřadovali v ní vrch-
ní poštmistr Václav Stuna a poštovní zřízenec Josef Pivný (roznáška pro obvod 
Brodce, Pecerady, Zbořený Kostelec a Bukovany), kteří zde i bydleli, poštovní 
podúředník Václav Dvořák z Týnce (obvod Chrást, Krhanice, Prosečnice, Dolní 
a Horní Požáry), Antonín Havelka (obvod Podělusy, Chářovice a Krusičany) a Jo-
sef Pazdera (obvod Týnec), oba z Pecerad. Budovu však vlastnili Josef Karásek 
a Dr. F. Jiřík, a tak se ji obec nejpozději od července 1924 snažila koupit. Jednání se 
ovšem táhla více než rok a snad až stížnost nového poštmistra Františka Němce 
(1. 7. 1925–1. 9. 1937) z října 1925, ohledně opatření úřední místnosti a bytu v Týnci, 
pomohla zastupitelstvu v listopadu 1925 k rozhodnutí o adaptaci čp. 5 na nový 
poštovní úřad. J. Micka jako majitel domu uzavřel s obcí nájemní smlouvu na 
10 let ve výši 500 Kč ročně na konci r. 1925. V únoru 1926 byly potřebné stavební 
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práce vyčísleny na 5 500 Kč, skutečná cena činila v dubnu 1926 5 395,58 Kč. K uhra-
zení sumy se mělo použít daru spořitelního spolku – 800 Kč, 1 461,98 Kč z přídělu 
výnosu paušálu daní a zbytek měl jít z fondu pro postavení telefonu (pokud by se 
použil celý jen na telefonní ústřednu, využil by se fond z příjmů ze zábav a dávka 
z přírůstku majetku). V rámci omezování výdajů se pak obec v prosinci 1935 sna-
žila o snížení příspěvku na nájem na 200 Kč a v únoru 1939 dokonce o jeho zruše-
ní, takže veškeré poplatky by hradilo Ředitelství pošt a telegrafů. 

Telefon

Dnes běžná věc, ale v srpnu 1923 velký problém. Na základě přípisu Ředitel-
ství pošt a telegrafů, který se týkal podmínek pro zřízení telefonní hovorny v Týn-
ci, se obec usnesla požádat o propůjčení soukromé linky Konopiště–Požáry–Lom 
pro zřízení vedlejší ústředny v Týnci. V důsledku toho pak mělo dojít k přeřazení 
stanic Taranka, Dvůr Týnec, myslivna Dolní Požáry a PožáryLom z nejbližší 
ústřed ny konopišťské na vedlejší ústřednu týneckou a současně získat i jednu sta-
nici pro hotel. O příspěvek se žádalo u Okresní správní komise v Neveklově, která 
dala 2 000 Kč a v provedené sbírce mezi majiteli domů se vybralo 3 781 Kč, sám 
starosta Štros daroval 2 000 Kč, ostatní členové zastupitelstva však také nezůstali 
stranou – Micka, Zoula a Heřman dali po 200 Kč, Jukl 100 Kč, Škvor a Procházka 
50 Kč, Cettl, Veselý a Kříž 20 Kč, dalších asi 2 200 Kč šlo z přebytku osady Týnice. 
V červenci 1924 byla cena hovorny vyčíslena na 6 500 Kč, ale obci scházelo 719 Kč, 
které si chtěla opatřit ze Spořitelního a záložního spolku v Týnci, od přifařených 
obcí a od dalších zájemců zákonnou cestou. V září 1925 ještě ústředna ani hovorna 
nebyla a obec tentokrát o příspěvek žádala Ing. F. Janečka (obratem dal 2 000 Kč) 
a Ing. Štengla (patrně nepřispěl). V březnu 1926 se náklad na telefonní ústřednu 
zvýšil na 14 500 Kč, polovina se měla zaplatit ihned a zbytek ve čtyřech pololetních 
splátkách. Obec měla ve fondu peníze na zmíněnou polovinu ceny a na 1. splátku, 
zbytek sumy se měl dát do rozpočtu na r. 1927 a 1928, část nákladů by nesli i ti, 
kteří by se přihlásili o zřízení telefonní linky na 10 let. Na základě dopisů z Ředi-
telství pošt a telegrafů a Ministerstva spojů z června a července 1926 byly ještě té-
hož roku vedlejší telefonní ústředna a telefonní cela (hovorna) konečně zřízeny za 
16 460 Kč, obec měla tuto částku uhradit ve 4 splátkách do 1. 1. 1928. 

dopravní infrastruktura

Dostat se do Týnce v době 1. republiky nebyl sice problém, ale tehdejší silnice 
si povětšinou o asfaltu mohly nechat mnohdy jen zdát a musely se spokojit s uvál-
covanou hlínou, štěrkem, škvárou nebo dlažbou. Týnec na tom byl podobně, ale 
zásadní překážkou tady byl chybějící most přes řeku Sázavu, který ani sebelepší 
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přívoz nemohl nahradit. Teprve v r. 1919 se novému starostovi Krusičan L. Štroso-
vi z Týnce podařilo, přes odpor některých osad, prosadit výstavbu mostu.

Krusičanské obecní zastupitelstvo se 27. 2. 1919 usneslo, že dá 50 000 Kč na 
most, další prostředky měl poskytnout okres, země, stát a jiní zájemci. Když část-
ka dosáhla 1/3 z původní zadávací ceny 675 476 Kč, stát začal stavět, ale několik 
poplatníků z Krusičan a okolních osad dostalo, kvůli údajné nedostatečné infor-

movanosti, strach z přílišného finančního zatížení a podalo námitky k Okresnímu 
správnímu výboru v Neveklově. Tehdejší starosta Matěj Čelikovský únorové 
usne sení zrušil, protože prý nebylo řádně postaráno o splácení a úročení půjčky, 
a tím znemožnil výplatu příspěvku; vyřízení z Neveklova dostal těsně před obec-
ními volbami, takže už nestihnul svolat zastupitelstvo. Nový starosta L. Štros 
a nové zastupitelstvo sice ve finanční komisi příspěvek projednalo, ale pro nasta-
lou rov nost hlasů – chyběl jeden člen, který byl posléze pro, jej neschválilo. Obec 
si chtěla na most půjčit na 6% úrok v týnecké záložně, půjčka by byla hrazena 
zvýšením obecních přirážek z 50 % na 75 %, takže by byla splacena do 50 let. Bě-
hem dalšího jednání M. Čelikovský z Chářovic, J. Zima z Podělus, J. Studnička 
z Hamrů, V. Cho choloušek z Krusičan, J. Vilímek a Ant. Dvořák z Chářovic 
a J. Hrstka z Krusičan řekli, že jsou proti, že nechtějí takové břemeno, že most ne-
potřebují, a odešli. Zbytek zastupitelstva, který tak ztratil schopnost usnášení se, 
pak vyzval OkÚ v Benešově, aby působil na jmenované, protože obecní poplatky 
by se zvýšily pouze o 50 Kč ročně u největšího rolníka a u ostatních o 20–40 Kč.

Teprve v srpnu 1920 se dosáhlo konečné dohody, podle které si obec půjčila 
50 000 Kč u Spořitelního a záložního spolku v Týnci na 4% úrok. Ke splácení byla 
určena 102% přirážka k obecním daním kromě činžovní pro Týnec a 98% přirážka 
pro Podělusy, Chářovice, Dunávičky, Krusičany a HrusiceHamry.

Výstavba mostu T. G. Masaryka v Týnci v r. 1920 (sbírka rodiny Svobodových)
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Ani tím však problémy neskončily. Kvůli poválečné hospodářské krizi stoup ly 
ceny, takže se cena mostu zvedla na 1 432 857 Kč, za 100 768,40 Kč k němu byly po
staveny neplánované(!) nájezdy (Ministerstvo věřejných prací dalo 60 000 Kč, zbytek 
obec) zkolaudované 8. 11. 1921 a za 131 655,25 Kč firma L. Štrose zřídila no vý že lezniční 
přejezd (stavební práce začaly 13. 11. 1920). Vlastní most v letech 1919–1920 postavila 
firma Kapsa a Müller z Prahy (jeho stavitel Ing. Klement se v Týnci dokonce oženil) 
a přímé náklady na jeho stavbu nakonec dosáhly 1 600 000 Kč.

Protože šlo o první most postavený v ČSR po získání samostatnosti, byl nazván 
po prezidentovi T. G. Masarykovi, ten se bohužel jeho slavnostního otevření na pod-
zim 1921 nezúčastnil, protože podle dopisu z jeho kanceláře ze 17. 9. 1921 tou dobou 
cestoval po Moravě a Slovensku.

Je třeba rovněž upozornit, že dalšímu rozvoji komunikací a nejen jich bránily 
i státní lesy a statky se sídlem v Benešově, které spravovaly majetek, který by jinak 
měl připadnout dětem Františka Ferdinanda d´ Este, jinými slovy, že drtivá většina 
pozemků v Týnci a jeho okolí patřila zmíněným lesům a statkům, od kterých pozděj-
ší samostatný Týnec musel vše draze vykupovat nebo pracně a zdlouhavě žádat Stát-
ní pozemkový úřad o příděl.

Další zlepšení přinesla státní silnice, která vedla přes Týnec, Krhanice a Jílové do 
Prahy. Stavba úseku Týnec–Chrást začala počátkem r. 1927. Na podzim 1928 byla ko-
nečná délka vozovky 1 120 m, šířka 7 m a náklady do kolaudace v dubnu 1929 byly 
197 000 Kč (179 061,69 Kč + dodatečně nařízené práce asi 18 000 Kč). Po silnici se však 
mohlo jezdit již v r. 1927, kdyby Týnec měl peníze na pouhých 70 m nového povrchu 
(od Ing. Janečka bylo 20 000 Kč, od okresu 51 000 Kč, 3 100 Kč od Krhanic, 68 000 Kč 
ze zemského rozpočtu, Týnec měl přispět 28 000 Kč, tedy celkem 170 100 Kč). Velmi 
zdlouhavá jednání předcházela zřízení silnice Týnec–Krusičany, neboť první zmínka 
o jejím postavení je ze srpna 1923, stavět se však začala až koncem r. 1937 a dokončena 
byla v r. 1938. Obec na ni přispěla 10 000 Kč. Silnice Týnec–Čakovice byla plánována 
od listopadu 1927, v r. 1935 byla vyměřena a obec pro ni za 1 601 Kč vykoupila pozem-
ky. 17. 9. 1936 byla její stavba zadána firmě Mádle. 

Změny potkaly i cesty v obci, např. jedna z původních cest na Chářovice vedla 
mezi domem „U Micků“ a kostelem, zadem za domy, kde ústila do dnešní ulice Sad 
přátelství a následně mířila z kopce dolů k Janovickému potoku přes lávku, cesta na 
Podělusy se také kdysi stáčela k Trojánkovým uzeninám a k mlýnu, odkud se vlevo 
vinula podél řeky až k Janovickému potoku, než si Ing. Janeček na jeho druhém břehu 
nechal postavit vilu a cestu dal přeložit o 50 m výše, aby měl celý pozemek až k řece 
a nemusel se starat o zvědavce. Obdobně zcela zanikla ces ta do Chrástu po pravém 
břehu Sázavy, když byla postavena silnice Týnec–Chrást.

Železnice v této době existovala bez podstatnějších změn, kromě několika úprav 
přejezdů a jízdního řádu. Týnec pochopitelně usiloval o nárůst spojů, které sem při-
vážely zástupy výletníků a především vozily lidi do práce. Např. v červenci 1924 bylo 
usneseno požádat ředitelství státních drah o zavedení ranního vlaku s odjezdem 
v 6.45 a vlaku odpoledního a v lednu 1925 podpořena žádost sanatoria v Prosečnici 
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o nový noční vlak. Mimo to si týnecký kronikář opakovaně pochvaloval velký objem 
nákladní dopravy, což lze zřejmě přičíst na vrub kamenolonům v Požárech a v Pece-
radech, brodecké přádelně a týnecké slévárně. Nad dodržováním všech předpisů 
a řádů bděli přednostové stanice František Peřina, Václav Pumpr (nejpozději od 
r. 1929 do r. 1936), František Trkal (1936–1937) a Josef Suk (od r. 1938). Přesto samozřej-
mě došlo k několika nehodám, které si až na výjimky nevyžádaly lidské životy (jen 
v r. 1937 byli 2 mrtví). Na nádraží rovněž fungoval telegrafní úřad, který přijímal 
úřední i soukromé telegramy, 26. 7. 1938 k němu díky 150 Kč od obce přibyl i telefon.

inženýrské sítě

Vodovod v Týnci byl od počátku velkým problémem, protože byl zřízen v r. 1905 
velkostatkem a vedl (dřevěnými „trubkami“) pouze přes Taranku do hotelu. Větši-
na obyvatel tak byla nucena využívat několika obecních studní či si zřídit soukro-
mé. V listopadu 1923 se zastupitelstvo rozhodlo konat a po řadě složitých jednání 
byl 2. 8. 1924 podepsán revers s vrchní správou státního velkostatku Benešov. Podle 
něj obec mohla vodu odebírat za roční paušál 250 Kč, přípojku měl instalovat opráv-
něný živnostník, zemní přípojka bude mít zavírací ventil s litým příklopem, uza-
mykací klíč bude uložen na Tarance, pro obec budou zřízeny 2 výtoky, opravy hradí 
obec až do 50 %, pokud nepřesáhnou 1 000 Kč, spolu s dalšími uživateli. Pokud by 
voda nestačila, bude velkostatkem uzavřena bez náhrady, při jednání o nedostatku 
vo dy sice bude přítomen zástupce obce, ale velkostatek může kdykoliv bez udání 
důvodu vodovod uzavřít, rovněž neručí za jakost vody a škody tak vzniklé. Přes 
tyto, pro obec velmi tvrdé podmínky, byl revers přijat jednohlasně. Do konce ro ku 
pak vodovod zhotovil instalatér Antonín Čermák z Týnce za 12 528,04 Kč a L. Štros 
dostal 2 660,43 Kč za výkopové práce, celkem tak první fáze budování při šla obec 
na 15 188,47 Kč. První výtok – veřejný vodovodní přístupový bod byl zřízen u scho-
dů u „Štrumlíků“ naproti škole v Benešovské ulici a druhý pod dnešní samoobslu-
hou H a H, naproti bývalému hostinci u Heřmanů. Tento vodovod poskytoval obča-
nům až do 80. let 20. století zvláště při haváriích a v době sucha vždy kvalitní 
(MUDr. Vaněček nechával dělat rozbory) a v zimě nezamrzající vodu. Později vznikl 
třetí přístupový bod v dnešní Lipové ulici před domky Krakovců a Čečilů.

S růstem Týnce však zákonitě narůstala i potřeba vody, proto byl od r. 1930 nový 
vodovod opět na pořadu dne. Obci ovšem peníze stačily sotva na běžnou údržbu 
a opravy studní či stávajícího vodovodu, takže ani hrozící vodní kalamita v červnu 
1933 nic nezmohla. Teprve když v srpnu 1934 došlo na vodovodu k závadě, nezbylo 
než jednat. V říjnu 1934 bylo uloženo staviteli Františku Štrumlovi zřídit zkušební 
jámu k vodovodu za 1 769,62 Kč, ale dál se nepokračovalo. Až v srpnu 1935 po dal-
ších jednáních a nabídkovém řízení vybrala obec z 5 nabídek návrh Ing. Dr. Josefa 
Bureše z Prahy, který počítal se současným položením vodovodního i odpadního 
potrubí, se svodovými zářezy (pramenné) a s pramennou jímkou. Tato investice 
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přišla v letech 1935–1936 Týnec na téměř 40 000 Kč (13 550 Kč občané, 12 000 Kč 
Ing. Janeček, 10 000 Kč El. družstvo, zbytek obec). F. Štruml dostal za výkopy a po-
kládku potrubí 26 000 Kč a Ing. Bureš za odbornou práci 13 803,25 Kč.

Ještě v prosinci 1936 pak byli B. Cettl a F. Štruml pověřeni zpracováním zadáva-
cího dopisu na vodovod pro firmu Ing. Matičky z Prahy za 15 000 Kč splatných do  
6 let. Zápis o urgenci zmíněné firmy ze září 1938 však jasně dokládá, že se v budo-
vání vodovodu a kanalizace již dále nepokračovalo.

Kanalizace v Týnci byla již před r. 1935, nejpozději od r. 1930, její provedení však 
nejspíš nebylo příliš šťastné, protože 3. 6. 1933 obec projednávala stížnosti občanů 
a výletníků na vzniklý zápach. Ani s ekologií si tehdy moc hlavu nelámali, protože 
podle návrhu z r. 1936 měla ústit do řeky a v tzv. Nové Týnici do Janovického poto-
ka. 

Zavedení elektrického proudu navrhla týnecké osadě Elektrotechnická a. s. dří-
ve Kolben a spol. Praha již v dubnu 1922, za postavení rozvodné sítě a elektrického 
vedení během 3 měsíců chtěla od Týnce celkem 80 466 Kč. Neuspěl však ani Elekt-
rárenský svaz v říjnu 1923. Teprve když se začalo v r. 1925 stavět vedení Krhanice–
Benešov–Jírovice, počalo se „blýskat“ na lepší časy. Události se hnuly kupře du už 
18. 7. 1925, kdy v Týnci vzniklo Družstvo pro rozvod elektrické energie, jeho předse-
dou se stal L. Štros, místopředsedou J. Micka, pokladníkem R. Štekl a kontrolorem 
J. Topič. Elektrárenské družstvo, soukromí zájemci, obec, okres Neveklov a stát svý-
mi subvencemi pak shromáždili dostatek prostředků, aby se 3. 12. 1925 začalo s vý-
stavbou a aby se 1. 4. 1926 v Týnci poprvé „rozsvítilo“. Celkový náklad byl 
135 948,90 Kč, z toho se za transformační stanici pod hradem, zděnou budku a vý-
zbroj zaplatilo 42 282,90 Kč, sekundární rozvodná síť, přípojky a veřejné osvětlení 
stály 93 666 Kč. V r. 1931 bylo v Týnci už asi 27 žárovek (40 W) veřejného osvětlení 
a dále se rozšiřovalo.

kultura a volný čas

V tomto směru mohl Týnec vždy nabídnout poměrně bohatou spolkovou 
a spor tovní činnost, kino a ochotnické divadlo (srv. část o spolcích), příjemné pose-
zení v restauracích i v hospodách (srv. pasáž v části o živnostech), procházky a vy-
jížďky do blízkého okolí i sezónní koupání. Občas byly některými spolky nebo pro 
letní hosty pořádány taneční zábavy. Konkrétně v r. 1932 to byl v lednu a únoru 
sokolský a hasičský ples i sokolské šibrinky, v březnu pomlázková zábava, v červen-
ci a v srpnu dvě taneční zábavy pro letní hosty v hotelu pořádané nájemcem J. Bo-
hatou, posvícenská zábava v říjnu, věneček republikánského doros tu a v prosinci 
mikulášská zábava sportovního klubu Jawa, taneční J. Bohaty a sokolský Silvestr. 
Slavnosti byly tradičně organizovány v době narozenin prezidenta T. G. Masaryka 
(7. 3.), při výročí upálení mistra Jana Husa (5. 7.) a ke vzniku republiky (28. 10.).
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Hřbitov

O zřízení nového hřbitova na okraji Týnce se začalo jednat už v lednu 1924. 
Realizaci tohoto záměru však stálo v cestě tolik problémů, že byl postaven až po 
2. světové válce. Nikdy se nepodařilo dosáhnout shody mezi tzv. přifařenými ob-
cemi (Krusičany, Chářovice, Podělusy, Krhanice, Pecerady, Bukovany, Chrášťany, 
osada Benice) ohledně financování, protože některé chtěly poměrné rozdělení cel-
kové sumy podle daňového klíče a jiné podle počtu obyvatel, dle toho, co pro ně 
bylo výhodnější. Část obcí také při jednáních vždy neměla svého zástupce, a tak 
by případná dohoda nemusela platit. Složitě se řešilo i umístění hřbitova, proto
že v r. 1933 se zvažovalo jeho situování zhruba do bloku mezi dnešními ulicemi 
Na Vinici – K. H. Máchy a silnicí na Krusičany, ale tam se podle regulačního plánu 
počítalo s rozrůstáním Týnce. V r. 1934 se kopaly sondy na poli po levé straně sil
nice z Týnce do Krusičan, za úrovní ulice U Janovického potoka, a v lese u křižo-
vatky Týnec – Benešov a Týnec – Krusičany. V Týnci se také pohřbívali zemřelí ze 
sanatoria v Prosečnici, kterých prý bylo nejvíce, a tak si mělo buď postavit vlastní 
hřbitov, nebo využívat ten v Chrástu. Nakonec převládla myšlenka, že si Týnec 
postaví hřbitov jen pro sebe na zmíněném poli vlevo od silnice Týnec – Krusičany, 
pozemek však patřil velkostatku, a proto je dnes na úplně jiném místě.

Stavební vývoj Týnce do r. 1945

V historii Týnce nad Sázavou bylo několik etap jeho rozrůstání, ale i částečné-
ho úpadku. Pokud pomineme dobu nejstarší a přeskočíme až k novověku, pak 
v r. 1836 bylo v Týnci 9 čísel popisných, ve kterých bydlelo na 150 lidí. Tento zjevný 
nepoměr má dvojí vysvětlení: 1. ne každá budova, ve které se dalo „bydlet“, měla 
přidělena vlastní čp. 2. týnecká manufaktura na kameninu z r. 1812 (kulturní cen-
trum), která měla čp. 2, se ve skutečnosti skládala ještě z několika stavení v okolí 
hradu s čp. 2a–2f (dnes např. čp. 47 – čp. 2a, 49 a 59 – čp. 2b), zrovna tak jako barok-
ní velkostatek v Náklí (čp. 6, 7, 8, 8a, 9) a mlýn u řeky pod hradem (čp. 4, 4a–4c). 
V r. 1900 bylo v Týnci již 23 čp. a v r. 1902 přibyla další tři v dnešní Benešovské 
uli ci. V r. 1903–1904 bylo postaveno prvních 6 domů v ulicích Růžová a Lipová 
a v letech 1906–1909 a 1911–1913 vznikly další; této části se pak říkalo Nová Týnice. 
Touto dobou, až na pár výjimek, nebyly jinde další domy postaveny, a tak bylo 
těsně před 1. světovou válkou v Týnci 55 čp.

Opětovný růst počtu domů v Týnci můžeme zaznamenat až od r. 1921, kdy 
byly dokončeny nejméně dva domy (čp. 60 a 61). V r. 1924 také dva (čp. 64 a 65), 
v r. 1925 čtyři (čp. 66–69), v r. 1926 znovu dva (čp. 72 a 73), ovšem v r. 1927 nejméně 
15 čp. V těchto letech začaly vznikat ulice Sadová, Jílovská, Pražská, K. H. Máchy 
a 1. máje, ale stavělo se také v již existujících ulicích Benešovská, Ing. Františka 
Ja nečka a Na Chmelnici. V r. 1928 šlo již alespoň o 17 čp., ponejvíce v ulici Mírová. 
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V letech 1929–1934 bylo v Týnci v průměru ročně dokončeno 4–8 nových domů. 
Vznikly ulice Příčná a U Trati, rozrůstaly se ulice Sadová, Jílovská a další. Hodně 
se stavělo ještě v r. 1936 – zhruba 5–6 domů, v r. 1937 3 domy (především U Janovic
kého potoka), ale v r. 1938 to byl jen jeden dům. Do začátku 2. světové války bylo 
v Týnci celkem 165 čp.

V r. 1939 přibyly 3–4 domy a v r. 1940 dokonce 12 domů a to v ulicích Sadová, 
Jí lovská, U Hřiště a U Janovického potoka. V r. 1941 šlo už jen o 4 novostavby v uli-
cích Jílovská a Krusičanská. Do r. 1945 to bylo ještě 7 dvojdomků s čp. 187–200 
v uli ci 9. května. Pro své zaměstnance je jako základ továrního města postavila 
v r. 1942 Janečkova zbrojovka (v užívání od 1. 4. 1943).

Mimo to je třeba poznamenat, že řada z existujících domů prošla zvláště v dru-
hé polovině 30. let rozsáhlými přestavbami, kdy z původních přízemních domků 
vyrostly patrové vily. Tento trend pak pokračoval i v letech 1939–1940, kdy se tím-
to způsobem nejednomu z obyvatelů Týnce vcelku prozíravě podařilo uložený 
kapitál investovat do svých nemovitostí.

V Týnci tak již byly „osídleny“ vedle „Placu“ (okolo hradu), Nová Týnice (Li-
pová, Růžová), Pískovec (Sady Přátelství a Mírová) i Kozlovice (K. H. Máchy, Kru-
sičanská a část U Janovického potoka) a na pravém břehu Pánov (Sadová, Jílovská).

Družstvo Včela v nové prodejně u Heřmanových 
v Týnci v r. 1930 (sbírka D. Hájkové)
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Týnecko Za okuPace 1939–1945
Josef Čížkovský

První léta okupace

15. 3. 1939 v ranních hodinách překročila německá vojska generálů Blaskowi
tze a Lista hranice zbytku českomoravského území.

Tentýž den ve 3 hod 50 min převzal strážmistr Hák na četnické stanici v Bene-
šově telefonogram Dr. Šlechty ze zemského úřadu se zprávou pro okresního hejt
mana o tom, že dnes o šesté hodině ranní obsadí říšskoněmecké vojsko naše území 
a že mu nesmí být kladen žádný odpor. Okresní hejtman F. Tomsa proto rozeslal 
všem starostům politického okresu Benešov dopis, ve kterém je vyzval ke schůzce 
15. března o 11 hodině dopolední, aby je informoval o situaci v Čechách. Schůze se 
uskutečnila v malé zasedací síni okresního úřadu. Účast všech starostů byla povin
ná. Pokud se nemohli z vážných důvodů zúčastnit, museli vyslat svého zástupce.

Týž den přišel na obecní zastupitelstvo do Týnce ještě jeden telegram Okres-
ního úřadu v Benešově, který oznamoval starostovi obce V. Oliveriovi, že má být 
po zbytek dne k dispozici německým velitelům. Ti přijeli do Týnce ale až o den 
pozdě ji. Na příjezd Němců do Týnce vzpomíná pan Berka: „Dopoledne jsem byl 
doma. Po obědě jsem šel s klukama podél řeky až k mostu. Za mostem jsme slezli do strouhy 
podél sil nice. Odtud jsme viděli pět motocyklů s lodičkou, na každém bylo po třech vojácích 
v přilbách. Za nimi přijela auta a několik náklaďáků plných vojáků. Vojáci z těch motocy
klů, aut a náklaďáků vylezli a hned se řadili. Někteří podávali z aut trumpety, bubny, kla
rinety a ji né hudební nástroje. 

U hotelu už se začali shromažďovat první zvědavci. Za chvíli Němci spustili takový 
řízný pochod. Během koncertu se nepřihodilo nic, co by Němce rozčílilo. Hráli až do setmě
ní, nevadila jim ani malá sněhová přeháňka.“

16. 3. 1939 byl vydán výnos Vůdce a říšského kancléře o zřízení Protektorátu 
Čechy a Morava. 27. března byly vydány jazykové zákony, které preferovaly něm-
činu před češtinou. Veškerý písemný styk s německými úřady musel být veden 
v němčině (styk mezi protektorátními úřady dvojjazyčně).

23. srpna vyšla vládní vyhláška „Všem občanům.“ Vláda v ní vyzývala k péči 
o nerušený chod veřejného a hospodářského života. Varovala před sabotážemi, za 
něž by nesli odpovědnost i držitelé podniků, techničtí úředníci aj.

Úkolem okresních hejtmanů bylo svolat starosty obcí, představitele živnosten-
ských společenství a živnostenských ústavů a poučit je o jejich úkolu zakročit tak, 
aby se podobné jevy neopakovaly. Z Benešovska byli všichni jmenovaní svoláni 
do hotelu Pošta v Benešově 26. 8. 1939. Na schůzi se sešlo sedm reprezentantů ve-
řejného života, osm členů okresního zastupitelstva, dvanáct reprezentantů 
obchod ně hospodářského a průmyslového podnikání (místo Ing. F. Janečka se zú-
častnil starosta Týnce a ředitel Zbrojovky V. Oliverius). 
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Každý úředník musel podle nařízení ministerstva vnitra ovládat německou 
řeč, aby mohl uspokojivě úřadovat. Všichni úřední čekatelé i uchazeči o nové přije
tí do veřejné služby museli prokázat znalost německé řeči podrobením se zkoušce 
z němčiny. Do 31. 3. 1942 museli povinně složit písemnou i ústní zkoušku z něm-
činy všichni vyšší úředníci, funkcionáři a starostové obcí s více než 5 000 obyvate-
li (týkalo se pouze Benešova), jinak jim hrozilo propuštění z funkce.

Další germanizační opatření se týkalo jmen obcí, ulic a náměstí. Starostové 
obcí byli povinni sepsat seznam pojmenování ulic, náměstí aj. (tzv. seznam A) 
a seznam přejmenování nevhodných ulic, náměstí – tj. takových, které měly vztah 
k revoluci, legiím nebo byly pojmenovány po českých politických emigrantech, po 
židech, po Wilsonovi, E. Benešovi aj. (seznam B). Pro přejmenování bylo možno 
užít názvy z dob RakouskoUherska (kromě těch, které se týkaly Františka Josefa I. 
a Ferdinanda d´Este). Vše mělo být označeno dvojjazyčně. Tato vyhláška se týka la 
převážně jen Benešova, neboť většina obcí neměla žádná jména ulic ani náměstí.

K pozdějším úkolům starosty obce patřilo také zjišťování ubytovacích možnos
tí pro německé vojáky podle výnosu říšského protektora pro Čechy a Moravu ze 
31. 3. 1941 č. IW7222. Důvodem bylo zabezpečení řádného přechodného ubytová-
ní pro příslušníky říšskoněmecké branné moci na pochodech, cvičeních aj. Naří-
zení zasílaly okresní úřady příslušným obecním úřadům.

Starostové s pomocí četnických stanic, popřípadě činovníků Národního 
souru čenství, měli zjistit možnosti ubytování Němců, zapsat je do tiskopisů i s ná-
črtky a předložit je nejpozději do 20. 4. 1941. Objekty jako školy, garáže ..., které 
umožňovaly uzavřené, hromadné ubytování pro jednotky pěchoty, jezdectva, dě-
lostřelectva aj. měli uvést jednotlivě bez uvedení, zda jsou zařízené nebo prázdné. 
Povinností starostů bylo do začátku ledna každého kalendářního roku (při zvýše-
ní nebo snížení o 20 %) oznámit veškeré změny.

V Týnci bylo možné „normálně ubytovat“ v létě 3 důstojníky a 200 poddůstojní
ků (bez koně), v zimě 5 důstojníků, 200 poddůstojníků (8 koní), „nouzově“ po celý 
rok 3 důstojníky a 275 poddůstojníků (26 koní).

Změna nastala hned následující rok. V důsledku vzrůstu osazenstva Zbro-
jovky a zabrání bytů přesídlovací komisí ministerstva vnitra se snížily ubytovací 
možnosti o 20 %. V Týnci tak bylo možné ubytovat normálním ubytováním pouze 
v létě 8 koní, 200 vojáků a poddůstojníků, nouzovým opět pouze v létě 26 koní, 
275 vojáků a poddůstojníků. V r. 1945 už nebylo v Týnci žádné ubytovací místo. 
Důvodem bylo rozdělení obce na dvě části. Všechna zůstala na zabraném území 
(na levém břehu).

Veřejní zaměstnanci museli podle dekretu státního prezidenta z 8. 3. 1940 
č. 80 Sb. vykonat nový slib do 10. 5. 1940. Pokud by tak neučinili, byli by zbaveni 
funkce, úřadu nebo služby. 4. 5. 1940 jej proto mezi 18.–19. hodinou písemně složi-
lo 12 činovníků obecní správy na Obecním úřadě v Týnci.

Starostou Týnce byl až do 27. 5. 1941 V. Oliverius. Ten den byl nahrazen býva-
lým obchodním ředitelem Zbrojovky v Týnci V. Tombem (z 15 lístků jich 12 obsa-
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hovalo jeho jméno, pouze 3 zůstaly prázdné). Svým vlivem se o to týden před svou 
smrtí nepochybně postaral Ing. Janeček.

V. Tombo vykonával úřad starosty do 24. 5. 1944, kdy byl výnosem OkÚ v Be-
nešově zproštěn funkce. Na jeho místo byl načas dosazen řídicí učitel a kronikář 
A. Vendr. Téhož dne okresní hejtman v Benešově také rozpustil obecní radu. Mís-
to ní měla být vytvořena pětičlenná správní komise. Kandidáty navrhla místní 
četnická stanice. S jejím návrhem jmenovat A. Vendra, L. Boháčka, B. Šípka, J. Zou-
lu a J. Plešáka ale okresní úřad nesouhlasil. Předsedou správní komise byl proto 
zvolen B. Šípek, místopředsedou L. Boháček, A. Vendr byl nahrazen Johannem 
Sedláčkem. V takovém složení začala komise pracovat 19. 7. 1944. Členové komise 
museli vlastnoručně podepsat slib, že budou zachovávat zákony protektorátu 
a vykonávat svědomitě své povinnosti.

Sociální a hospodářská situace

Narušenou národní jednotu se lidé snažili dávat najevo různými druhy činnos
ti. Nejčastějšími akcemi byly demonstrace a masová shromáždění (např. 6. 5. 1939 
při převozu ostatků K. H. Máchy nebo 14. 5. t. r. při oslavách Dne matek aj.). 

Němci proto raději zrušili jako svátek 28. 10. 1939 vládním nařízením z 18. 9. 
1939. Němci byli dobře informováni o různých letácích, které se objevily na celém 
území protektorátu. Ty měly vybízet lidi, aby nekupovali v tento den noviny, ne-
navštěvovali obchody, nejezdili tramvajemi, nenastupovali do práce, že si mají 
navléci černé pásky aj. Starostové měli proto zavést preventivní opatření a pověřit 
osoby, které by odvracely lidi od nepřístojností.

Byl vytvořen zvláštní četnický sbor o 15 mužích v čele s vrchním strážmis trem 
K. Frašem z Netvořic, jehož členové byli vyzbrojeni puškou, bodákem, šavlí, obuš-
kem, dvěma sumkami a deseti náboji. Sbor byl ubytován ve vládních vojenských 
kasárnách v Benešově. Na všech odděleních četnictva byla vyhlášena pohotovost, 
četníci neměli konat žádné obvyklé obchůzky s výjimkou těžkých deliktů a objíž-
dění důležitých komunikací.

Na rozdíl od jiných měst (např. v Praze došlo ke srážkám Čechů s Němci), pro-
běhl tento den na Benešovsku v klidu. Podobná byla situace, také díky stále ostřej-
ším represivním opatřením, i v pozdějších válečných letech. Např. v roce 1941 hlá-
sila četnická stanice Ostředek, že si obyvatelstvo ani nevzpomnělo, že 28. říjen ve 
skutečnosti je. Podobnou zprávu o neporušeném pořádku, žádném pokusu byť 
jen o zneklidnění obyvatel hlásila i četnická stanice v Týnci.

Také 7. 3. 1940, na který připadlo 90. výročí narození T. G. Masaryka, měl být 
považován za normální pracovní den. Nebyly povoleny žádné oslavy, žádné klade-
ní věnců, shlukování a zdobení budov. Měl být sledován nástup dělníků do práce, 
docházka dětí do školy aj. Z tohoto důvodu byla zavedena intenzivní hlídková 
služba. 
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Nesměl se slavit ani 1. květen. 1. 5. 1939 bylo povoleno pouze slavnostní shro-
máždění uspořádané výborem Národního souručenství v budově poslanecké 
sněmovny. Oslavy 1. 5. 1940 byly zakázány, přestože se jednalo o den pracovního 
klidu. 

Bedlivě sledované byly i povinné oslavy 15. března. Opět byla sledována nála-
da v jednotlivých podnicích i na ulicích. Nesměly se objevit žádné trikolory, žád-
ná  představení se zábavným programem. Cenzoři měli být, ostatně jako vždy, da-
leko přísnější.

Kvůli zatemnění nesmělo dojít k obvyklému pálení ohňů 6.–7. 7. 1940. Samotné 
oslavy mistra Jana Husa byly povoleny, jen pokud měly kulturní nebo náboženský 
ráz. Veškeré proslovy nebo deklamace byly zakázány.

O tom, jaká byla situace za války v jednotlivých regionech, informovaly i situ-
ační zprávy okresních úřadů a okresních četnických velitelství. Veškeré situační 
zprávy se shodují v tom, že na benešovském okrese zmizela nezaměstnanost. Na-
opak si dokonce stěžují na nedostatek pracovních sil v zemědělství a ve stavebnic-
tví. Faktem je, že došlo k výraznému omezení nezaměstnanosti. Jednak to bylo 
způsobeno náborem dělníků na práce do Německa, jednak velkou potřebou zbroj-
ního průmyslu. Nejenom díky tomuto jevu, ale i díky zvýšení mezd dělníků kon-
cem roku 1939 a zavedení všeobecné podpory v nezaměstnanosti docházelo jen 
velmi výjimečně v závodech k sabotážím. V pozdějších letech se situace rapidně 
mění. Nejenže byl neustálý nedostatek uhlí, ale obyvatelstvo trpělo i nedostatkem 
tuků, vepřového masa, mléka, brambor, zeleniny. Hospodářská zvířata neměla 
do statek píce, a proto se krmilo slámou aj. Kuřáci museli omezit svou náruživost, 
ne boť kvůli nedostatku tabáku byla stanovena týdenní dávka cigaret (40, později 
45 ci garet týdně – pozn. autora).

Mzdy sice vzrostly, ale zároveň se neúměrně zvýšily ceny základních potra-
vin. Rychlým tempem se rozvíjel černý obchod. Obchodníci měli neustále tenden-
ce zdražovat nad povolený limit. Např. v roce 1939 bylo prokázáno předražování 
ve 223 případech, nejvyšší finanční pokuta 1 000–5 000 K byla uložena v 19 přípa-
dech.

Velkým zatížením pro Benešovsko byla povinnost obcí dodat dostatečný po-
čet dobytka pro zásobování Prahy. Každý rolník postižený touto povinností obdr-
žel výměr s údajem o kusech dobytka, dnem a hodinou, kdy je má odevzdat. Jed-
ním ze sběrných míst byl i Týnec nad Sázavou. Pokud někdo nesplnil tuto 
povinnost, hrozil mu trest 50 000 K pokuty, nebo 6 měsíců vězení.

Nedostatek zemědělců se nejmarkantněji projevil zvláště při žních, které tak 
končily často podprůměrným výsledkem. Úřady to řešily poskytováním dovolené 
dělníkům v továrnách. Ti měli být vyzváni, aby při žních pomohli.

Přes jejich nedostatek měly obecní úřady zajistit do 8. 12. 1944 muže (ročník 
na rození 1921, 1922, 1923) zaměstnané v zemědělství, kteří budou úřadem práce 
při bráni k zákopovým pracím v blízkosti protektorátních hranic. S sebou si měli 
přinést pracovní oděv, pár pracovních bot (i přes jejich naprostý nedostatek), vlně-
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nou přikrývku, mycí potřeby a jídlo na 2–3 dny. Této akce se celkem zúčastnilo 25 
týneckých mužů.

Pro zimní období byl charakteristický nedostatek uhlí, což velkou měrou 
ohro žovalo školy a živnosti. Často se vyskytovaly omrzliny. Obyvatelé byli vyzý-
váni k šetrnosti a nepřetápění místností, než nastane vyloženě studené počasí. 
Úsporná opatření se týkala též úřední doby v zimních měsících (listopad–únor). 
Nedostatek uhlí vedl k zákazu topení v období od 11. září do 13. října.

Přes všechny tyto problémy byla celková nálada obyvatelstva označena za 
klid nou. Toto se opakuje, až na malé výjimky (nepokoje vyvolané zprávami o při-
pravovaných stěhovacích akcích na Neveklovsku), ve všech situačních zprávách. 
Je pravdou, že nálada obyvatelstva byla do značné míry ovlivněna válečnými 
událost mi. Po německých úspěších v roce 1940 (dobytí Dánska, Norska, Francie) 
se výraznou měrou omezily demonstrace na území protektorátu. Naopak po 
22. 6. 1941 (útok na SSSR) se počet sabotáží zvýšil.

Loajalitu k Říši a novému uspořádání Evropy měli dát najevo obyvatelé ve 
sbírkách na různé účely. Ve dnech 17. a 24. 11. 1940 pořádalo Národní souručenství 
sbírku na Národní pomoc pro rok 1940  1941. Akce vynesla 4 701 K. Podle kroni-
káře měla v Týnci klidný průběh. Obyvatelstvo přispívalo podle svých možností. 
Slušně dopadla i sbírka na německý červený kříž, která vynesla 9 000 K. 

Velmi tragicky ale dopadla na území Benešovska sbírka kovů organizovaná ja
ko dárek k narozeninám Vůdce. Proběhla ve dvou fázích (první do 20. 4. 1940, dru
há do 18. 8. 1940). Zatímco první fáze vynesla alespoň 1 878,7 kg, druhá nevynesla 
takřka nic. Většina obcí totiž hlásila, že veškeré kovy už odevzdala v první fázi.

Velmi neslavně dopadla i sbírka sociální pomoci organizovaná sborem týnec-
kých učitelů (pouhé tři dary). Podobně vyzněla i okresem organizovaná sbírka zi
m ních potřeb pro říšskoněmeckou brannou moc ve dnech 11. 13. 1. 1942, která by la 
hodnocena jako neuspokojivá, neboť většina z darovaných věcí měla velmi špat-
nou kvalitu, a to i přes oznámení, že se podle množství bude určovat loajalita obcí.

Po celou válku byl v Týnci schvalován schodkový rozpočet. Největší schodek 
si představitelé města odhlasovali v roce 1942 (92 860 K), nejmenší pak v roce 1944 
(15 439 K), to už ale byl schodek pouze pro pravý břeh Sázavy. Bohužel velcí po-
platníci zůstali převážně na levém břehu, a tak zaplacení schodku vyžadovalo 
125% přirážku k dani činžovní a 300% k daním ostatním (pro srovnání v r. 1942 na 
úhradu schodku stačila 45% přirážka k dani činžovní a 260% k daním ostatním). 
V roce 1941 měla schodek částečně uhradit obecní dávka z karet, která měla vynést 
okolo 2 000 K.

V prosinci 1940 si obecní zastupitelé prohlédli pozemek, na kterém měl být 
postaven obecní dům pro chudé. V dubnu 1941 byla zvolena komise, která měla 
připravit vše pro vypsání soutěže na stavbu obecního domu. Pro chudé se měl vy
užít i posmrtný dar Ing. Janečka 50 000 K (po srážce poplatků 48 500 K). Tento 
ob nos byl uložen na běžný účet obce a každoročně z něj byly vypláceny chudým 
podpory.
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Problémem se v r. 1940 stala výstavba nové kantýny. V žádosti o její povolení 
byly jako jedny z důvodů uvedeny stížnosti svobodných a přechodně ubytova-
ných, kteří její neexistenci uváděli jako hlavní důvod svého odchodu. 

Živnostenský inspektorát v Praze povolení koncese k provozování vydal jen 
pod podmínkou, že bude provozována pouze v pracovních dnech a v pracovních 
přestávkách. Nejméně půl hodiny před koncem pracovní doby měla být uzavřena. 
Během výplat měla být zavřena půl hodiny před a dvě hodiny po výplatě.

Proti těmto podmínkám se Ing. F. Janeček odvolal. Uzavření kantýny půl ho-
diny před koncem pracovní doby znemožní dělníkům večeřet. Proto prosil o její 
neomezené užívání.

V odpovědi na Janečkovo odvolání povolil Zemský úřad v Praze provoz kan-
týny i v neděli a o svátcích (tj. ve dnech, jak bylo uvedeno, kdy se nepracuje), ale 
pou ze pro vydávání pokrmů a nápojů třikrát denně (7,00–8,00, 12,00–13,00 a 18,00–
19,00). V pracovních dnech byla kantýna otevřena vždy jednu hodinu před pra-
covní dobou (snídaně), o hlavní přestávce (12,00–13,00) a jednu hodinu před večeří. 
V den výplaty měl být provoz stejný jako v neděli a o svátcích.

Rozhodně se ale zemský úřad ohradil proti požadavku neomezeného provo
zu. To by totiž podle něj odporovalo blahodárnému účelu kantýn, což je poskyto-
vání řádných jídel a nápojů, aniž by byla dělníkům dána příležitost k neúměrným 
vydáním.

Do problému vstoupila i Obchodní a živnostenská komora České Budějovice, 
která se ostře postavila proti provozování nové kantýny ve Zbrojovce. Zdůvodňo-
vala to tím, že už v Týnci jsou čtyři živnosti odkázané na dělníky – tj. hotel (čp. 2, 
vlastníkem Správa pivovaru Benešov), hostinec F. Korbela (čp. 3), hostinec J. Heř-
mana (čp. 16) a hostinec M. Žižkové (čp. 96).

I když byly hostince kvalitní (vyjma hostince M. Žižkové, který prý byl primi-
tivní a nevhodný), nemohly bohužel stačit poptávce. Vedle toho se objevily i stíž-
nosti dělníků na špatné polévky a neustále stejný jídelníček.

V samotné Zbrojovce Ing. F. Janečka stoupl za války provoz. Vedení továrny 
přešlo do německých rukou. Bezpečnostním ředitelem byl německý důstojník 
R. Wahala. Ředitelem továrny byl Ing. V. Oliverius, místoředitelem Ing. J. Dědek. 

Pracovníci ve Zbrojovce museli tvrdě pracovat. Pracovalo se 24 hodin denně 
na tři směny. Někteří dělníci odpracovali 72 i více hodin týdně. Hlavní pracovní 
doba byla od 6,15 do 17 hod. s desetiminutovou pracovní přestávkou (9,00–9,10) 
a hodinovou polední přestávkou (12,00–13,00). Za svou práci ale dostávali slušný 
plat a někdy i odměny v podobě cigaret, rekreačních pobytů nebo Heydrichových 
balíčků (cukr, rýže, káva, čaj, datle, fíky aj.). Šest zaměstnanců obdrželo dokonce 
Svatováclavskou orlici. Vedení továrny mělo vliv i na rozdělování bytů. Od 1. 4. 
1943 byla v Peceradech zavedena ubytovací kancelář.

O tom, jak důležité bylo pracovat ve Zbrojovce, svědčil výnos zemského úřadu 
z 16. 9. 1942. Obyvatelé obcí Týnec, Brodce, Zbořený Kostelec a Pecerady, kteří 
neměli pracovní poměr a ani nepřicházeli v úvahu pro pracovní poměr se zbro-
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jovkou, se z nich museli vystěhovat (např. František Kabát). Náhradní byty dostá-
vali ve vzdálenějších oblastech.

Za války prosperovali v Týnci zejména ti živnostníci, kteří byli potřební pro 
válku (např. dřevozpracující živnosti). K rozvoji živností přispěl jednak příliv oby-
vatel do Janečkovy továrny, jednak příchod vystěhovalců z Neveklovska. Vydělá-
vali i hostinští, neboť měli kvůli přítomnosti německého vojska zaručeno dosta
tečné množství piva a díky rozvoji Zbrojovky i dostatečné množství konzumentů. 
Slože ní živnostníků v Týnci doznalo během války velmi málo změn. Ubyli jen 
dva živnostníci židovské národnosti J. Frišman a E. Herz (srv. níže), kteří byli de-
portováni i s rodinami do koncentračního tábora, odkud se už nevrátili. Přibyli 
dva – drogista F. Koukl (vystěhován z Netvořic) a zubotechnik E. Vaněček (vystě-
hován ze Sedl čan).

Během války výrazně vzrostla populace v Týnci. Jedním z důvodů byl strach 
žen z totálního nasazení v Německu. Raději se proto stávaly matkami. Těhotné 
že ny a ty, které se staraly o nedospělé děti, nesměly být totiž pracovně nasazeny. 
V le tech 1940–1944 se tak v Týnci narodilo rekordních 48 dětí (pro srovnání v roce 
1943 16 dětí, v roce 1944 11 dětí, ale např. v roce 1940 pouhých 6 dětí). 

Dalším a markantnějším důvodem bylo lákadlo pracovních příležitostí ve 
Zbro jovce Ing. F. Janeček. Posledním důvodem vzrůstu počtu obyvatel bylo vystě-
hování Neveklovska.

Při sčítání lidu v roce 1940 měl Týnec 604 obyvatele (Pecerady 1 129 obyvatel). 
Podle organizačního plánu požární obrany z května 1943 měl Týnec 1 200 obyva-
tel ve 200 domech. Tomuto číslu se blíží i nedatovaný soupis obyvatel (nejspíš vy-
pracován po r. 1943), který uváděl pro levý břeh 743 obyvatele ve 115 domech, pro 
pravý břeh 677 obyvatel v 85 domech. Správnost těchto čísel potvrzuje výsledek 
sčítání domů a bytů z roku 1946. V Týnci bylo napočítáno 1 059 obyvatel.

Paradoxně rozvoj za protektorátu nasměroval Týnec tam, kde je teď, tj. mezi 
nejznámější a nejdůležitější města regionu. 

Stupňování teroru 

V září 1941 se zastupujícím protektorem stal Reinhard Heydrich a vyhlásil ci-
vilní stanné právo (28. 9. 1941–29. 11. 1941). To se ale nevztahovalo na obce oberland
rátu Tábor, což mj. svědčí o klidném životě ve zdejším kraji.

Na teror reagovali členové zahraničního odboje odvetnou akcí. 27. 5. 1942 pro-
vedli členové skupiny Anthropoid Jan Kubiš a Jozef Gabčík úspěšný atentát na 
Heydricha. Způsobili mu smrtelná zranění, kterým zastupující protektor 4. 6. 1942 
podlehl.

Na všech protektorátních a veřejných budovách byly vyvěšeny protektorátní 
a říšské vlajky na půl žerdě. Všichni protektorátní policisté museli od 7. 6. (tj. ode 
dne vystavení Heydrichových ostatků) do 14. 6. 1942 nosit smutek na levém ruká-
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vě. V den pohřbu 9. 6. 1942 byl vydán zákaz jakékoliv zábavy. Zákaz se netýkal 
před stavení německých divadel a hudebních představení vážného obsahu.

Atentát vyvolal vlnu ještě většího teroru. 28. 5. 1942 byl vyhlášen civilní vý
jimečný stav (zrušen ke 3. 7. 1942). Policejní zavírací hodina byla stanovena na 
22,00 hod., veškerá česká shromáždění, sportovní podniky a divadelní hry byly 
zakázány. 

Výnosem ministerstva vnitra ze 4. 6. 1942 byly povoleny kolotoče, loutková 
divadla, zábavné parky, jazykové, taneční a hospodyňské kurzy, výstavy králíků, 
drůbeže i schůze zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva, pokud byly nahlá-
šeny alespoň 24 hodin předem. Naopak zakázány byly zkoušky divadelních těles 
a učňovské besídky.

Ohroženi byli všichni, kteří byli nějakým způsobem do atentátu zapleteni. 
1. 6. 1942 došlo v prostorech Netvořice, Jablonná k rozsáhlému pátrání po pachate-
lích atentátu na Heydricha. Pátrání řídilo okresní četnické velitelství v Benešově. 
Prohlédnuto bylo 200 chat a kontrolováno 88 osob bez sebemenšího kladného vý-
sledku.

I na Benešovsku se vyskytli pomahači atentátu. Jedním z nich byl Dr. Lyčka, 
který poskytl ošetření Janu Kubišovi. Podařilo se mu uniknout první vlně zatýká-
ní. 14. 7. 1942 se pokusil uprchnout i s manželkou z Prahy. Manželka byla ale do-
padena na dnešním Hlavním (Wilsonově) nádraží. Lyčka se ukryl v Ouběnicích 
u truhláře Ludvíka Vaňka. Místo mu pomohl najít jeho přítel řídící učitel František 
Kotrba. Ten byl ale gestapem donucen vyzradit jeho úkryt. Jako volavka se musel 
vydat do domu truhláře Vaňka. Zde nejspíš Lyčku informoval o jejich bezvýchod-
né situaci. Ve sklepě pak oba spáchali sebevraždu.

Heydrichiáda se dotkla i jiných. Zatýkalo se např. i v Bystřici nebo ve Voticích. 
Ve dnech 26.–27. 6. 1942 bylo zatčeno 9 obyvatel Benešova (převážně sokolští činov-
níci). Osm z nich bylo v kasárnách německé policie v Táboře popraveno.

I obyvatelé Týnce sledovali s napětím tyto události. Lidé měli strach z vojen-
ských prohlídek, ke kterým došlo např. ve Václavicích nebo Krhanicích. Raději 
pá lili vše, co jen trochu zavánělo problémem. V Týnci nebyly kupodivu prohlídky 
na konec nařízeny. To ale samozřejmě nikdo netušil, a tak si týnečtí užili strachu 
dost a dost.

řešení židovské otázky

Velkým problémem se za protektorátu stalo řešení židovské otázky. První sou-
bor protižidovských opatření vyšel už 17. 3. 1939, kde byl mj. Židům zakázán vý-
kon lékařské praxe ve veřejných zdravotnických organizacích či zastavena práv-
nická praxe.

Četnické stanice měly za úkol pořídit seznamy židovského obyvatelstva s uve
de ním jejich jména, data narození, zaměstnání a bydliště. Židé byli povinni ode-
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vzdat zbrojní pas do 15. 7. 1939. 5. 8. 1939 vyšla opatření pro styk židovského oby-
vatelstva s ostatními. Podle nich byly určité veřejné místnosti jako hostince, 
res taurace, čítárny aj. nepřístupny židům, nebo v nich byla vyhrazena zvláštní 
zřetelně označená místa pro židy, aby nežidovští obyvatelé nebyli nuceni pobývat 
ve stejných místnostech. Židovské obchody musely být jasně označeny červenou 
barvou na žlutém podkladě. Označeny nemusely být podniky, ve kterých byli 
ustanoveni říšští protektorátní správci, nebo ty, které byly převedeny do nežidov-
ských rukou. Židé měli zakázáno chodit na koupaliště a na plovárny. Ve veřejných 
lázních došlo k úpravě hodin, aby nemohlo dojít ke společnému koupání. Podle 
dal ších opatřeních styku s židovským obyvatelstvem ze 20. 8. 1940 se měly podni-
ky pro smíšené obyvatelstvo rozhodnout, zda budou židovské nebo čistě árijské.

Židé byli vyloučeni z veřejného života (zvláště spolkového), do spořitelny mo
hli pouze mezi 11.–12. hodinou, nesměli vycházet po 20. hodině z domu a byli též 
vyřazeni z civilní protiletecké obrany (dále jen CPO) a tvořili svou vlastní CPO.

Židé nesměli navštěvovat sportovní podniky. Povinností pořadatelů bylo vy-
věsit nápisy „Juden unzugänglich“ (židům nepřístupno). Jakmile se v tisku objevi-
la informace propagující nějaký připravovaný sportovní podnik, mělo i zde být 
upozornění na zákaz. Výnos ministerstva vnitra z 21. 8. 1941 židům zakazoval ná-
vštěvu veřejných knihoven.

Židé byli využíváni na odstraňování protiněmeckých nápisů a odklízení sně-
hu z veřejného prostranství. Vznikly tzv. židovské pracovní kolony – dvě v Bene-
šově, po jedné v Týnci, Netvořicích, Bystřici, Čerčanech a Neveklově. Týnecká 

Krámek židovského obchodníka Josefa Frišmana v r. 1929, vpravo obchod družstva Včela a rozestavěná 
budova kampeličky (sbírka rodiny Svobodovy)
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měla celkem šest členů: J. Herz (velitel), R., Č. a K. Frischmannovi, F. Neumann 
a K. Frišman.

V Týnci žilo celkově osm občanů židovské národnosti, v blízkém okolí pak 22 
židů. Nejpočetnější byla sedmičlenná rodina Frišmanova z Pecerad. Pro srovnání 
v Benešově bylo evidováno 227, v Neveklově 46 židovských obyvatel.

První židovský transport s židy z protektorátu odjel do ghetta v Lodži 16. 10. 
1941. Týnečtí židé byli soustředěni ve mlýně nebo v hospodě u Korbelů. 1. 9. 1942 
jako většina židů na okrese Benešov byli zatčeni a odvezeni do koncentračního 
tá bora Osvětim, odkud se nikdo z nich nevrátil. 

civilní protiletecká obrana (cPo)

 Součástí každodenní reality městského života se staly služby v CPO. Zatem-
ňování se stalo zatěžkávací zkouškou psychické odolnosti občanů protektorátu. 

Místní CPO vznikla už 8. dubna 1938. Jejím prvním velitelem byl jmenován 
A. Vendr. Za okupace měl být velitelem vždy starosta obce. V Týnci to neplatilo. 
Starosta V. Oliverius byl na svou osobní žádost této funkce zbaven (za něj A. Ven-
dr). Starosta V. Tombo tuto funkci dokonce odmítl, proto byl místo něj jmenován 
E. Dvořák. Na vybavení složek CPO (gumové obleky, nezbytné odznaky, telefonní 
vedení aj.) přispívala obec. 

Jako poplašné zařízení sloužily zpočátku dřevěné hranoly, k nimž byla připev
něna 60 cm kolejnice. Od 21. 2. 1944 se pro hlášení leteckého poplachu používala 
tovární siréna. Tři krátká zahoukání po 15 vteřinách (po dobu jedné minuty) zna-
menala veřejnou výstrahu. Stálé nepřerušované houkání po dobu jedné minuty 
le tecký poplach, nepřetržité houkání po dobu jedné minuty pak konec poplachu 
ne bo veřejné výstrahy.

Při vyhlášení poplachu měli lidé neprodleně vyklidit ulice a vydat se do pří
rody nebo na vykázaná místa (kryty ve sklepích domů nebo v továrně Ing. Janeč-
ka, v místech jako Taranka, Soudovka nebo Hlinka byly zřízeny příkopy, 2 veřejné 
kry  ty v hotelu a hlavní ve škole). Podle kronikáře ale stejně zůstávala většina lidí 
do ma. 

Vedení CPO sídlilo v kanceláři Obecního úřadu v Týnci. CPO se skládalo ze 
sanitárního oddělení – skupina pro pravý břeh (4 muži v čele MUDr. Merkl), 
skupi na pro levý břeh (4 muži, v čele A. Víková), asanačního sboru (8 mužů, v čele 
V. Ne trefa), technické skupiny  skupina pro pravý břeh (F. Dřízhal), skupina pro 
levý břeh (B. Kočí), hasičského sboru (15 mužů, v čele A. Šípek) a 42 domovní 
družstva. Při případném hlášení leteckého útoku byli dopravou hasičské motoro-
vé stříkačky svými dopravními prostředky pověřeni J. Zoula a F. Korbel. 

V pokynech k CPO byly občané upozorněni na nutnost stálého a dokonalého 
zatemnění. Na půdách nesmělo být nic, co by mohlo vyvolat požár, chodci ne-
směli používat barevná světla (hlavně modré).
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Němci důsledně vyžadovali zatemnění, prováděli zostřené kontroly. Přestup-
ky řešil německý soud. Ostatně není se čemu divit vzhledem k důležitým továr-
ním objektům v Týnci. 

Na kontroly zatemnění vzpomíná paní Reitingerová takto: „Němci chodili ko
lem hotelu. Můj muž poslouchal Londýn a nikdo si nevšiml, že je špatně zatemněno. Najed-
nou jsme slyšeli okované boty, voják už lezl do dveří. Můj muž ale stačil naštěstí rádio 
vy pnout. Voják nás jen upozornil na špatné zatemnění a odešel.“

Za zatemnění určitých obvodů byli odpovědni jejich jmenovaní vedoucí (např. 
učitel Z. Müller, krejčí V. Povolný, holič S. Procházka). Dále měli mít při ruce do-
statečné množství písku, ruční protileteckou stříkačku, mít v pořádku protiletec-
ké nářadí (motyky, krumpáče, sekery aj.). Měli také provádět cvičení na téma, jak 
si počínat při náletu, při zneškodňování fosforové bomby apod. 

O odstranění případných škod vzniklých při leteckém útoku se měli posta rat 
vedoucí CPO. Proto k jejich úkolům patřilo zřizování shromaždišť (objekty lidem 
dobře známé), umísťování osob bez přístřeší (v útulcích mělo být dostateč né 
množ ství věšáků, židlí a záchodů), záchrana movitého majetku a jeho úschova, 
stra vování postižených osob, věcné vybavování poškozených, plynulé zásobování 
předmě ty denní potřeby, ošetřování zraněných a pohřbívání obětí, péče o zvířata, 
připravení dopravních prostředků a odstraňování škod způsobených pumami.

Na pořádek dohlížely hlídky CPO. Podle nařízení z 9. 7. 1941 měly procházet 
vytčenou trasu dvakrát v týdnu a vždy jednu neděli v měsíci (1. hlídka 20–22 hod., 
2. hlídka 22–24 hod.). Občané hlídky většinou pečlivě dodržovali, 12. 1. 1941 ozná-
mil velitel CPO, že v Týnci je zcela uspokojující činnost všech složek. Služby byly 
vedeny denně, nebyl vynechán ani jediný den. Dále bylo vytvořeno mužstvo stá
lé pohotovosti (12 členů), které muselo být do deseti minut na svém stanoveném 
místě u obecního úřadu, kde dostali příslušné pokyny a tzv. „šnelkomanda“  
(3 čle nové). 

Po případném útoku se mělo obyvatelstvo shromáždit v kanceláři obecního 
úřadu nebo v četnické stanici. Ti, kteří by přišli v důsledku leteckého útoku o pří-
střeší, měli být nouzově ubytováni ve škole, hotelu nebo v obou hostincích. 

V každém útulku měla být zřízena místnost pro umístění úřadovny. V Týnci 
mohla být úřadovna pouze ve škole (čp. 23), nikde jinde nebyl dostatek místa. Sem 
měl být dosazen důvěryhodný občan nebo způsobilý úředník. K jeho úkolům pa-
třilo vyplňování seznamů přijatých, udržování klidu, pořádku a čistoty, včasný 
pří sun potravy malým dětem, péče o staré a nemocné, rozdělení ubytovaných 
osob do stravoven, pomoc při pátrání po rodinných příslušnících aj.

Bezpřístřešní měli být později umístěni do trvalých příbytků, tj. do prázdných 
bytů nebo místností, které by šly jako byt použít (obchody aj.), větších bytů, které 
by nevyžadovaly větší úpravy (např. muzea) nebo do budov, které jako byty mo-
hou sloužit (dílny, skladiště aj.).

Továrna Ing. Janečka měla svá vlastní pravidla závodní protiletecké obrany 
(dále též ZPO). ZPO měla 124 členy, z nichž 53 patřilo do pohotovostního oddílu. 
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Ti museli nastoupit vždy, zbytek továrna až do odvolání uvolnila pro služby CPO. 
V případě leteckého náletu na Jawu měla četnická stanice co nejrychleji uvědomit 
Oberlandrát v Táboře a okresní úřad v Benešově.

Členy CPO nebyli všichni obyvatelé Týnce. Kromě již zmíněných členů pohoto
vostních oddílů ZPO v Jawě, staničních zaměstnanců (v železniční požární obra ně) 
byli ze služeb CPO podle rozhodnutí velitele pořádkové policie při úřadu říšského 
protektora ze dne 12. 3. 1940 a výnosu ministerstva vnitra z 19. 3. t. r. vyjmuti i za-
městnanci pošty (PPO).

Během války v Týnci nedošlo ani k jedinému náletu, letecký poplach sice byl 
několikrát vyhlášen, ale po pár hodinách zase odvolán.

vystěhování levého břehu Sázavy

Od 1. 4. 1943 ztratil Týnec oficiálně „pouze“ levý břeh řeky Sázavy (vyhláška 
o vystěhování byla vydána již v dubnu 1942). Pozemky byly vyvlastněny podle §1 
zákona o vyvlastnění ve prospěch německé říše. Němci to zdůvodňovali zákonem 
z 29. 3. 1935 Sb. 63 a 2. nařízením říšského protektora z 23. 7. 1943.

K odškodnění postižených mělo dojít na základě smírčího jednání. Než k němu 
došlo, mohli bývalí vlastníci domy ještě používat (tj. i platit daně). Museli ale za-
chovat současný stav nemovitostí, popř. měli provést na své náklady nutné opravy 
(netýkalo se živnostníků a obchodníků). 

Týnec tedy nebyl vystěhován celý, pouze jeho část na levém břehu Sázavy. Ale 
ani odtud se nemuseli vystěhovat živnostníci a dělníci z Jawy. Občas se sice pře-
třásala otázka vystěhování důchodců, ale není znám jediný případ, že by k tomu 
došlo.

Levý břeh Sázavy se stal majetkem Říše. Tj. lidé, kteří žili na jeho území, pla-
tili nájemné SS Standartverwaltungu v Benešově. Ten od dubna 1943 do 31. 3. 1945 
vybral na nájemném 591 859 K. Plnou moc pro nakládání s byty měl bezpečnostní 
ředitel zbrojovky Rudolf Wahalla.

Na tuto situaci vzpomíná i paní Reitingerová: „My jsme náš dům ležící na levém 
břehu museli prodat, dostali jsme za něj kolem 110 000 K. Vystěhovat jsme se ale nemuseli. 
Můj muž byl učitelem na zdejší škole. Bydleli jsme zde dál a platili nájem zbrojovce.“

Týnec tak byl rozdělen na dvě části (dva obecní úřady). Do zabraného území 
patřila oblast od kapličky, Kozlovice, oblast chářovické lávky a poděluského mos-
tu. Masarykův most byl uzavřen závorou. Všichni procházející museli mít průkaz 
(tzv. Ausweis). Netýnečtí tudy nesměli být propuštěni, pouze na zvláštní, účelově 
vystavenou průkazku. Tu museli po ukončení návštěvy vždy odevzdat buď Obec-
nímu úřadu v Týnci nebo příslušnému SShofu. Kdo překročil nepovoleně hranice 
byl vyšetřován a platil pokutu. Pro ty, kteří chtěli navštívit své příbuzné na zabra-
ném území, Němci vydávali plány ostré střelby. Četnická stanice, která sídlila 
u kampeličky (čp. 121), musela být přemístěna na pravý břeh do domu pana Fialy 
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(čp. 158). V místě jejího bývalého působiště byla zřízena kancelář vládního komi-
saře zabraného území (vedl ji L. Pazdera). V neupřesněné době si ve vile p. Soko-
lowského (vlastnil 3 parcely po pravé straně silnice na Benešov a vilu měl na té 
poslední) zřídilo svou úřadovnu gestapo. 

Podobně dopadl i obecní úřad. I ten bylo nutné podle nařízení přesídlovací kan
celáře v Čerčanech z 23. 6. 1944 přemístit na pravý břeh. Protože obec neměla žád-
nou možnost, kam úřad přemístit, prosila 26. 6. 1944 o přidělení potřebné místnos-
ti. Bylo jí vyhověno a úřad přesídlil na pravý břeh do domu pana Dudka (čp. 68). 

Vyhláška pro vystěhované z území cvičiště zbraní SS z 26. 5. 1942 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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Od dubna 1944 byla uzavřena železniční trať Jílové  Davle. Němci to zdůvod-
ňovali tím, že probíhala podél zabraného území. Ve skutečnosti tam byly narych-
lo zřízeny dílny firmy Avie Letňany. Vyráběly se zde součástky raket V1 a V2. 
V tunelech prý bylo zaměstnáno kolem 1 200 lidí. Ředitelem továrny byl Ing. Fis-
cher. Týnec tak ztratil nejkratší spojení s Prahou. Lidé mohli jezdit do Prahy pou-
ze přes Čerčany. 

16. 4. 1943 se v Týnci stala tragická událost. Místní malíř pokojů a lakýrník 
Jaroslav Vodrážka si v 5.00 nesl z týneckého mlýna trochu mouky. Naneštěstí, 
když vešel do ulice Pod Hradištěm, uviděl německého četníka, jenž bydlel v dom-
ku Sokolovských v dnešní Benešovské. Pokusil se mu zmizet a uhnul na dnes již 
neexistující stezku vedoucí od mlýna, podél bytu mlynáře do svahu  k elektrické-
mu transformátoru a po spodní hraně pozemku truhláře Dvořáka do dnešní ulič-
ky (o níž si mnoho lidí myslí, že v této byl zastřelen), jež ústila nad řeznictvím 
pana Trojánka. Ten plot na kraji cesty u mlýna skutečně byl a nechal ho postavit 
mlynář, majitel pozemku, aby lidé nechodili po jeho majetku. Vodrážku po cestě 
u plotu, nejspíše zepředu, dostihl smrtící výstřel.

V ústním podání i v kronice však najdeme různé varianty posledních okamži-
ků Vodrážkova života, a tak by snad jen objevení dobových dokumentů mohlo 
osvětlit, komu paměť sloužila lépe.

Četník byl poté přeložen údajně do Sedlčan. Hned v květnu 1945 se po jeho 
stopě vydali bratři pana Vodrážky, ale dostali se jen do jižních Čech, kde se jim 
ztratil.

kulturní život

Kultura, z pohledu Němců, byla oněmi „hrami“, které spolu s „chlebem“ – již 
zmíněné Heydrichovy balíčky, měly udržet klid na práci na válečných zakázkách 
mezi obyčejnými lidmi. Na straně druhé se řada umělců a inteligence snažila ať už 
výběrem, úpravou nebo způsobem provedení různých kulturních akcí apelovat 
na národní povědomí a hrdost. Naproti tomu Němci množstvím opatření ve škol-
ství, literatuře, hospodářství, kultuře aj. usilovali o germanizaci českého národa. 

školství

Jednou z vrstev, proti které se obrátila německá mašinérie, byla inteligence. 
V září 1939 bylo v protektorátu zatčeno na 8 000 lidí, z nichž většinu tvořila inteli-
gence. 17. 11. 1939 došlo k uzavření českých vysokých škol (prý na tři roky) a okolo 
1 200 studentů bylo posláno do koncentračních táborů. Až na pár výjimek (tj. těch, 
kterým bylo umožněno studium na německých vysokých školách) museli čeští 
studenti nastoupit na totální nasazení.
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Na Benešovsku byl zatčen profesor gymnázia S. Obdržílek, po takřka dvou 
měsících vězení byl přeložen do Litomyšle a byl mu snížen plat. Profesor V. Šístek 
byl nucen odejít a nastoupit jako totálně nasazený do továrny Ing. Janečka, stejně 
jako profesor A. Šremer, profesor Panocha byl totálně nasazen ve Vlašimi. Profe-
sor J. Korselt si prožil pět let ve vězení a jeho rodina se musela vystěhovat do Ne-
spek. Profesor Farka (ředitel gymnázia) byl za odbojovou činnost zatčen v červnu 
1942 a 2. 7. 1942 popraven v Táboře.

Týnecká škola zase mj. sloužila pro ubytovaní německého vojska. Například 
19. 6. 1941 byla po třítýdenním pobytu ve škole odvelena z Týnce německá posád-
ka. Dne 20. 12. 1944 bylo vydáno nařízení, aby se škola do 14 hod. vyprázdnila pro 
potřeby standarty Totenkopf o 276 mužích. 12. 4. 1945 musela být opět škola vy-
prázdněna, jelikož se v ní ubytoval pluk Totenkopf z Prosečnice. Po osvobození 
v ní byla ubytována i Rudá armáda. Po jejím odchodu byla škola vydezinfikována 
a nově vymalována, aby pak mohla být 5. 6. 1945 opět slavnostně otevřena. 

Žáci museli znát německou hymnu, museli zdravit učitele zdviženou rukou. 
Učitelé nesměli nechat žáky užívat tužek nebo násadek s označením „made in 
Czechoslovakia“ aj.

divadlo a film

Velmi oblíbenou kulturní oblastí v Týnci byl už před válkou biograf, ostatně 
jako v celém protektorátu (27. 1. 1937 se hrálo první představení ve zvukovém bio-
grafu – pozn. autora). Do kina chodili za války lidé později, aby nestihli týdeníky 
plné zpráv o ohromujících vítězství německé armády. Proto také Němci vydali 
nařízení, po kterém směli být opozdilci vpuštěni do kina až po hlavní přestávce.

Povinné promítání týdeníků bylo mnohdy zkracováno. Proto byly prováděny 
kontroly pod hrozbou ztráty licence. Podobné to bylo i na divadelních představe-
ních, kde lidé s potleskem a s nadšením přijímali každý náznak odporu němectví. 
Záhy se proto začal na plakátech objevovat text: „Veškeré hlasité projevy během 
pro gramu jsou úředně zakázány“.

V biografech byl brzy ustanoven řádný úřední dozor (určovaly jej příslušné 
četnické stanice), provozovatelé biografů byli upozorněni, že v případě nepřístoj-
ností bude film zastaven, hlediště vyklizeno a objekt minimálně na osm dní uza-
vřen, v případě opakování incidentů by byl uzavřen trvale. Protože dávali lidé 
i poté svou nespokojenost najevo kašlem a šoupáním nohou, bylo vydáno další 
nařízení o trestání projevů během představení.

Cenzura filmů přešla od 1. 9. 1939 z ministerstva vnitra na úřad říšského pro-
tektora. Cenzor vydával dvojjazyčné cenzurní lístky s uvedením názvu filmu, 
jmé na žadatele, výrobce, délky a druhu filmu, který byl platný pouze s potvrze-
ním politického úřadu první instance, jemuž musel být předložen k nahlédnutí. 
Povolení filmu ale mohlo být kdykoli odvoláno. V září 1939 vznikla tzv. filmová 
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zkušeb ní komise (Filmprüfstelle), která zkoumala jednotlivé filmy. Postupně mi-
zely z kin filmy polské, francouzské, anglické, sovětské i americké. Jen v letech 
1939–1941 by lo z biografů vyřazeno na 1 700 filmů.

Nacisté si už před válkou ověřili obrovský význam filmu z hlediska jeho půso
bení na názory mas. Svých zkušeností využívali i v Čechách, i když ne v takovém 
měřítku. Výrazně poklesla produkce českých filmů (v r. 1944 pouze 9 filmů). Převa
žovaly zejména komedie, detektivky a sentimentální kýče, které nemohly ohrozit 
nacistický systém.

Týnecký biograf hrál vždy ve středu, v sobotu a v neděli, pro německé vojáky 
z cvičiště vždy, když si o to požádali. Správcem kina byl Jaroslav Reitinger.

Nepatrně lepší situace byla v oblasti divadelní tvorby. Neboť divadlo nebylo 
pod přímým nacistickým dohledem. Předběžnou cenzuru divadelních her prová-
děl tiskový referent na okresním úřadě A. Müdl, který ale neměl pravomoc udělo-
vat povolení her. U profesionálních stálých a kočovných společností prováděl cen-
zuru zemský úřad (u ochotníků ji prováděl příslušný okresní úřad, ale povolení 
hry mohl vydat zase jen zemský úřad). Na druhou stranu mohly okresní úřady 
hru povolenou zemským úřadem připustit nebo nepřipustit vzhledem k místním 
poměrům. Postupně byly vyřazovány z repertoárů divadel hry ruských, anglic-
kých a francouzských autorů (včetně Shakespeara, Shawa, kromě Bizetovy opery 
Carmen). 

Tisk a knihy

Cenzura se pochopitelně nemohla netýkat další důležité oblasti, která mohla 
být nacisty okamžitě využívána k vlastním propagandistickým cílům, tj. tiskovin. 

Ještě za pomnichovské republiky vydal 12. 1. 1939 tiskový odbor prezidia mi-
nisterské rady Souborný přehled pokynů pro tiskovou prohlídku, kde byla mj. 
uve dena povinnost předkládat všechny křížovky a rébusy se správným řešením, 
měla být potlačena kritika opatření vlády (reforem, úsporných opatření aj.), potla-
čeny zprávy o obchodních stycích s Němci, zprávy o penzionování židovských 
soudců aj. 

Po 15. 3. 1939 byla výraznou měrou omezena zahraniční periodika, neboť po
dle příkazu prezidia zemského úřadu byly z poštovní dopravy vyloučeny cizozem
ské časopisy (netýkalo se to maďarských, slovenských a italských časopisů), mimo 
časopisy, které byly adresovány říšskoněmeckým úřadům a cizím konzulátům 
v Protektorátu.

Za války vycházely seznamy zakázaných knih. Ty nejrozsáhlejší byly z 30. 9. 
1942 a 31. 3. 1944. Obsah seznamů se rozšiřoval s počtem nepřátel Německé říše. 

Hlavním cenzurním orgánem bylo kulturní oddělení tiskového odboru prezi-
dia ministerské rady, které se zodpovídalo témuž oddělení při úřadu říšského pro-
tektora a spolupracovalo s ním.



176

Týnec nad Sázavou

Předběžnou cenzuru prováděl opět tiskový referát na okresním úřadě. Jeho 
povinností bylo odstraňovat vše, co nějakým způsobem souviselo s bývalými stá-
toprávními poměry, veškeré upomínky na legionáře nebo české úspěchy. Nesmě-
la se objevovat slova jako demokracie, právo, republika, nejezdilo se už do Londý-
na a Moskvy, ale do Madridu apod.

V listopadu 1940 např. zakázala cenzura vydávání posledního čísla týdeníku 
Podblanický kraj z 26. 10. 1940. Důvodem zákazu byly článek Jiřího Tywoniaka – 
Smutná pole a báseň Návrat od neznámého autora.

Spolkový život

Řada represivních opatření se dotkla i spolkového života. Ostatně už koncem 
druhé republiky došlo k jeho výraznému okleštění. Vládním nařízením z 23. 12. 
1938, č. 353 Sb. z. a n. o politických stranách byla rozpuštěna Komunistická strana 
Československa (od 28. 12. 1938), a protože příslušníci rozpuštěné strany zároveň 
pozbývali veřejných funkcí, byli z místní a újezdní školní rady v Týnci propuštěni 
J. Šobíšek z Pecerad a F. Daněk ze Zbořeného Kostelce. Výměrem ministerstva 
vnitra z 23. 3. 1939 byl pak rozpuštěn Svaz přátel SSSR. 

Podle vládního nařízení z 25. 1. 1939 č. 9 Sb. z. a n. byly rozpuštěny všechny or
gány ústředí a prodejen Včely, jejich působnost přešla na jedenáctičlennou komi si 
včele s panem Ptákem. Důvodem bylo podle výnosu Okresního úřadu v Bene šově 
z 8. 2. 1939 složení vedoucích činitelů Včely, které tvořili významní představitelé 
KSČ. Malé prodejny zůstaly. V Týnci nad Sázavou byl vedoucím prodejny Vče la 
J. Režný, ve Zbořeném Kostelci O. Černý a v Peceradech paní M. Hamouzová.

Ihned po 15. 3. 1939 byla ještě výraznější měrou omezena svoboda spolčovací 
a shromažďovací. Jakékoliv spolkové akce byly povolovány pouze za předpokla-
du, že byly ohlášeny nejméně 14 dnů předem s uvedením místa, času, přesného 
programu, důvodu povolení (tj. proč by měla být povolena), jména a povolání 
předsedy a prohlášením předsedy, že zaručí pořádek a klid.

Podle vládního nařízení č. 97 z 31. 3. 1939 bylo povinností existujících spolků, 
které chtěly vykonávat svoji činnost, to oznámit do 31. 5. 1939 příslušnému okres-
nímu úřadu. Pokud to neučinily, automaticky zanikly k 30. 6. 1939. Vlna zániků 
vyvolaná touto registrační povinností se na Benešovsku neprojevila tak markant-
ně jako např. v Praze, kde se počet spolků snížil o polovinu.

Kromě registrační povinnosti nadešla vlna přejmenovávání. Podle nařízení 
Zemského úřadu v Praze z 29. 12. 1939 bylo spolkům v důsledku ústavních změn 
zakázáno užívat názvů připomínající státoprávní poměry bývalé ČSR. Do 31. 1. 
1940 byly proto povinny předložit okresním úřadům opravené názvy. Porušení 
tohoto nařízení bylo trestáno 5–10 000 K pokuty, nebo 12 hod.–14denním vězením 
podle čl. 3 odst. 1 zákona o organizaci politické správy z 14. 7. 1927 č. 125 Sb. z a n. 
Toto nařízení bylo až na malé výjimky splněno.
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V roce 1939 byly postupně rušeny židovské spolky, spolky ze sociálním zamě-
řením a spolky legionářské. Výměrem Zemského úřadu v Praze z 3. 8. 1939 vznik-
lo Národní sjednocení legionářů odbočka Benešov, do kterého se podle vládního 
nařízení z 25. 1. 1939 č. 9 Sb. sloučila Československá obec legionářská v Benešově 
a Nezávislá jednota československých legionářů. Pobočné spolky vznikly i v Ne-
veklově a v Týnci. Neměly však dlouhého trvání, protože 30. 8. 1939 provedla říš-
skoněmecká tajná služba rozpuštění všech legionářských korporací a jejich jmění 
bylo zabaveno. Do 10. 9. 1939 měly být odstraněny ze škol obrazy s legionářskou 
tématikou (v Týnci se to týkalo jen obrazu Legie ve Francii, který byl umístěn 
v bu dově měšťanské školy). Bylo zakázáno nosit stejnokroje, legionářské odznaky 
a vy znamenání. Legionáři, jako jedni z hlavních nositelů myšlenky samostatnosti 
Československa, prostě museli zmizet.

Všechny zabavené závadné předměty měly být složeny do beden a uloženy do 
skladišť, které nebyly přístupné veřejnosti.

Vedle povinných docházelo také k dobrovolným rozchodům nezřídka pro ne-
dostatek členstva nebo pro všeobecný nezájem.

Centrální profesní svazy byly nahrazeny jednotami (např. Odbor strojmistrů 
a zřízenců průmyslu textilního v Náchodě – pobočka Brodce nad Sázavou nahradi
la oběžníkem Zemského úřadu v Praze z 23. 11. 1939 Jednota dělnictva textilního 
průmyslu se sídlem v Praze). Za vrcholný orgán sjednoceného odborového hnu tí 
byla 22. 6. 1939 uznána Národní odborová ústředna zaměstnanecká.

V letech 1942–1943 proběhla vlna zániků tělocvičných organizací a českých 
studentských spolků.

Nelehkou úlohu měli ti, kteří se v tomto období pokoušeli založit nový spolek 
nebo jeho odbočku. Ztroskotaly např. snahy o vytvoření spolku Kroužek odbíje né 
kosteleckých kamarádů Zbořený Kostelec. Zákaz byl zdůvodněn veřejným zá-
jmem a také tím, že společenský účel byl již sledován jinými spolky. Nový spolek 
by tak byl pouze neúčelným tříštěním sil, což bylo v rozporu se snahou o koncen-
traci or gánů se stejnými nebo podobnými účely.

Ke spolkům, které vznikly za protektorátu, patřila Národní árijská kulturní 
jed nota (1939), Český svaz pro spolupráci s Němci (srpen 1939), Český svaz váleč-
níků (duben 1941) a Kuratorium pro výchovu mládeže (květen 1942). 

Usnesením vlády z 6. 4. 1939 a nařízením ministerstva vnitra z 9. 6. 1939 bylo 
prohlášeno za jediné politické sdružení českého národa na území Protektorátu 
Čechy a Morava nové politické seskupení Národní souručenství. 

Nábor do Národního souručenství probíhal na základě přihlášek a volebních 
seznamů. Podle výsledků z 23. 4. 1939 bylo získáno celkem 97,5 % Čechů a Mora-
vanů. V politickém okrese Benešov se do něj přihlásili 36 193 muži a 8 872 mladí 
muži. V Neveklově vznikl okresní sekretariát Národního souručenství (úřední 
hodiny 9–12 hod.), jeho odbočka pak i v Týnci (byla zaměřena na vydávání občan-
ských stranických legitimací). Vedoucím strany Národního souručenství v Týnci 
se stal L. Boháček (později nahrazen přednostou poštovního úřadu J. Dočekalem). 



178

Týnec nad Sázavou

Po jejím vzniku byla ustanovena nová místní osvětová komise v Týnci v čele 
s F. Prokopem. Jejím úkolem bylo vyvěšování vlajek (protektorátní a říšské), hlav-
ně ve dnech 15. 3. a 20. 4. (narozeniny A. Hitlera). Dále měla pořádat kurzy němec-
kého jazyka, jednak dobrovolné, jednak povinné pro železničáře (1942), učitele 
(1944) a poštovní zřízence. 

Velmi úzce spolupracovala se Sportovním sdružením zaměstnanců Zbrojov-
ky. V r. 1943 se v jejím čele objevili členové Vlajky J. Chrpa, J. Štycha a J. Bartecký.

Celkem rušný spolkový život v období protektorátu lze vypozorovat jak v Týn
ci, tak i v blízkých okolních obcích. Podle spolkového katastru bylo v Týnci celkem 
21 spolků velmi širokého spektra. Samozřejmě ne všechny dobu okupace přečkaly, 
některé zanikly již v roce 1939, jiné později nebo byly sloučeny s ostatními spolky.

V Týnci nechyběl hasičský spolek – Hasičský sbor (dříve Sbor dobrovolných 
hasičů), spolky sportovní a tělocvičné – TJ Sokol a SK Slévárny JAWA (později SK 
JAWA a nakonec SK Týnec), nechyběl ani spolek dobročinný – Místní skupina 
dru žiny českých válečných poškozenců (původní název Místní skupina českoslo-
venských válečných poškozenců byl opraven při vlně přejmenování v roce 1939). 

Ze spolků zemědělských a okrašlovacích zde byla Místní skupina českosloven
ských malozemědělců, domkářů a živnostníků (zlikvidována přípisem ze 4. 8. 
1939), Okrašlovací spolek (zanikl v r. 1941 pro nedostatek členů a nepochopení ob-
čanů) a Včelařský spolek, jenž byl po nařízení Zemského prezidia v Praze z 29. 12. 
1939 přemístěn do Krhanic.

Zastoupeny byly i spolky dělnické – Odbočka Jednoty kovoprůmyslového děl-
nictva, Odborové sdružení československých kovopracovníků, Sdružení kovoprů
myslového dělnictva v republice Československé, Odborová Jednota dělnického 
dřevoprůmyslu v Praze, spolek veřejných zaměstnanců – Sdružení železničních 
podúředníků, zřízenců a nižších zaměstnanců – místní skupina Týnec, spolek pro 
obchod a živnost – Místní odborová Jednota soukromých zaměstnanců v průmys-
lu a výrobních živnostech pro Týnec a okolí. Za spolky náboženské to byl Spolek 
sv. Ludmily – Farní odbor charity v Týnci (původní název byl změněn výměrem 
Zem ského úřadu v Praze z 2. 8. 1939 na Místní skupinu arcidiecesního svazu kato-
lické charity v Týnci), z podpůrných – Podpůrný fond dělnický firmy Zbrojovka 
Ing. Janeček slévárna a Národní odborová ústředna zaměstnanecká – místní sku-
pina, za vzdělávací – Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky Ing. Janeček 
(Kul turvereinigung der Augestzelten der Waffenfabrik Ing. Janeček) a Místní 
osvětová komise.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na Místní jednotu československé obce le-
gionářské (předsedou do r. 1939 byl F. Štruml), která v roce 1939 zanikla a její čle-
nové přešli do místní odbočky Národního sjednocení legionářského (krátkodo-
bým předsedou byl F. Otl).

V nedalekých Brodcích existovaly čtyři spolky: Dělnická tělocvičná jednota, 
Odbor strojmistrů a zřízenců průmyslu textilního v Náchodě, Národní sdružení 
odborové organizace sekce textilní v Praze – odbočka Brodce a Kuželkářský krou-
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žek JAWA; v Peceradech pět spolků: Hasičský sbor, Místní skupina ústředního 
svazu domkářů a malorolníků, Spolek chovatelů poštovních holubů v Peceradech, 
Společnost přátel zahrady – odbor Pecerady a SK Pecerady. Jediným spolkem 
v Podělusích byl Rybářský klub pro Podělusy a okolí.

Největší základnu měla ze všech spolků v Týnci především místní odbočka 
So kola. 1. 9. 1939 došlo k hromadnému zatýkání sokolských činovníků a nejen jich. 
Z každé sokolské jednoty byli zatčeni převážně čtyři hlavní funkcionáři (staros 
ta, jednatel, vzdělavatel a náčelník) a následně odesláni do koncentračního tábo ra. 
Z tý necké odbočky byli zatčeni tři funkcionáři – předseda J. Topič, S. Karas a F. Vild 
(naštěstí byli po pěti dnech propuštěni, podle paní Reitingerové na přímluvu 
Ing. Janečka, neboť S. Karas učil jeho děti hrát na klavír). Postihy sokolů za okupa-
ce tím však neskončily. Celkem bylo za protektorátu z Benešovska popraveno de-
set sokolů, devět jich bylo nezvěstných a dva zemřeli po návratu z vězení v letech 
1946–1947 (jedním z nich byl J. Topič – pozn. autora). 

Činnost sokolských odboček na Benešovsku nebyla do rozpadu Sokola rozhod
ně malá a její členové o sobě dávali náležitě vědět. Např. v neděli 2. 6. 1940 proběh-
ly župní závody mužů v gymnastice a atletice. Závodů se zúčastnilo celkem 78 zá-
vodníků (12 jich bylo z Týnce), kteří byli rozděleni do dvou výkonnostních stupňů. 
Celkově soutěž závodníků II. stupně vyhrál Sokol Týnec (311,9 bodů) před Bene-
šovem (306,7 bodů). Týnecká jednota se prosadila i v závodě jednotlivců – 2. místa 
výkonem 78,6 bodů dosáhl V. Karas. 

Župní závody žen a dorostenců se konaly již 26. 5. 1940. Ženy a dorostenky 
zda leka nenapodobily muže a nedosáhly žádného většího úspěchu. Úspěšnější 
byli do rostenci, kteří se celkově umístili na 4. místě, stejného výsledku dosáhl 
i V. Jenč v závodě jednotlivců. 21. 7. 1940 se uskutečnil zápas v házené mezi TJ 
Sokol Týnec a Spartou Krč na letním hřišti týneckého Sokola.

K dalším župním závodům mužů a dorostenců došlo 6. 10. 1940. Závody doros
tenců proběhly ve dvou kategoriích za účasti 22 závodníků. V kategorii 16–18 let 
se týnecký J. Hochman umístil za 548 cm na 2. místě ve skoku dalekém a na 3. mís
tě v běhu na 80 m (10,3 s). V kategorii 14–16 let se umístil na celkovém druhém mís
tě V. Jenč (21,79 bodů). V závodě mužů se týnečtí umístili celkově na 4. místě. 

11. 8. 1940 pořádal TJ Sokol Týnec vylučovací závody v odbíjené na sokolském 
hřišti v Týnci za účasti 4 jednot (týnecké, poříčské, netvořické a čerčanské). Para-
lelně s tímto turnajem probíhal i turnaj v Bystřici za účasti Sokola Benešov, Maršo
vice, Neveklov a Velké Popovice.

Poslední valná hromada místního Sokola se konala koncem roku 1940. Na Ve-
likonoce 1941 byl Sokol podle §28, odst. 2 zákona z 15. 11. 1867 ve znění vládního 
nařízení z 31. 3. 1939 č. 97 Sb. o právu spolčovacím definitivně rozpuštěn. Jeho jmě
ní bylo zajištěno, peněžní hotovosti na kontech zmrazeny, spolkové úřady uza-
vřeny (sokolské hřiště bylo 1. 4. 1943 zabráno Němci, neboť bylo součástí zabrané-
ho území  pozn. autora). Bylo zakázáno hromadné přeskupování členů Sokola do 
jiných spolků. 
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Správou sokolského jmění byla pověřena německá organizace Nationalsozia-
listischer Reichsbund für Leibesübungen. Zajištěná peněžní hotovost, cenné pa
píry a depozita byla posílána na účet Kreditanstalt der Deutschen v Praze. Celkové 
čisté jmění Sokola na benešovském okrese bylo 1 429 631,10 K. Nemovitý majetek 
TJ Sokol v Týnci činil 128 000 K, movitý 123 111,35 K.

Se zrušením veškerých sokolských organizací bylo zastaveno i vydávání 
sokol ských časopisů. Na Benešovsku to byl „Zpravodaj Sokolské župy Blanické“. 
Veškeré sokolské biografy ale byly ponechány v provozu. 

Všichni zaměstnanci spolku byli propuštěni, samozřejmě kromě těch, kterých 
bylo třeba při správě a provozu podniků. V Týnci byl správou jmění a přijímáním 
pošty Sokola pověřen Antonín Jukl. Jeho povinností bylo udržet jmění alespoň ve 
stejném stavu jako při jeho zajištění, zastupovat spolek v majetkověprávních po-
měrech, proplácet prokazatelné pohledávky a předkládat měsíčně účet ze správy 
svěřeného majetku dohledávacímu úřadu.

Sokolská zařízení nesměly používat jiné spolky ani bývalí členové Sokola. Vý-
těžek z pronájmu byl výhradně určen na udržování zařízení. Za spolkovou čin-
nost však nebylo pokládáno využívání spolkových budov a zařízení k tělový-
chovným účelům. Dozorčí orgán je propůjčoval veřejným školám, náboženským 
společenstvím aj. k tělovýchovným, kulturním a náboženským účelům. Letní cvi-
čiště v Týnci tak bylo propůjčeno obecné a měšťanské škole v Týnci.

O mnoho hůře než ti tři zmínění členové Sokola dopadli členové ústředního 
vedení spolku místních hasičů. To bylo Němci nařčeno z protiříšské činnosti a jeho 
členové odvlečeni do koncentračních táborů. Někteří z nich se odtud už nevrátili 
(např. S. Procházka, Matuš aj.).

konec války

Na počátku roku 1945 vznikaly na Benešovsku různé odbojové skupiny – např. 
skupina Mrač vedená O. Losenickým, skupina Benešov vedená por. Zikešem aj. 
Již dříve byly třeba vytvořeny jednotky F. Withelma v Domašíně, por. A. Volevec-
kého v Olbramovicích. Vedením týnecké skupiny byl pověřen por. v záloze J. Rei-
tinger.

Kvůli politické a vojenské jednotě odbojových skupin a otázce budoucího 
uspo řádání státu byl vytvořen podzemní národní výbor v Benešově. Vznikl v po-
lovině dubna 1945. Tvořilo ho 14 členů, zasedal v bytě V. Hluchovského na Malém 
náměstí v Benešově. Předsedou se stal komunista L. Bartoň. 

4. 5. 1945 vydal ministr dopravy Kamenický nařízení, aby byly odstraněny 
německé nápisy. Pod vlivem této zprávy dal téhož dne v 16,30 hod. por. Veselka ze 
své iniciativy příkaz k odstranění německých nápisů na trati Praha  Tábor. Na 
zákrok benešovského gestapa bylo ale odstraňování německých nápisů přerušeno. 
Na některých místech v Týnci zmizely německé nápisy už 2. 5. 1945, ale po zásahu 



181

k historickým kořenům města

německých četníků se vše vrátilo do původního stavu. Ve stejnou dobu dal jednot
kám odboje k dispozici svoje skupiny Odboje mládeže v okresech Vlašim a Bene-
šov L. Šmíd.

Všechny odbojové skupiny trpěly nedostatkem zbraní – jen pár pušek, pistolí, 
ručních granátů, dvě automatické pistole aj. Vážnou otázkou tak bylo opatření 
zbraní a střeliva ve větším množství. Bylo vypracováno několik plánů na jejich 
získání. Všechny ale ztroskotaly kvůli bezpečnostním opatřením Němců.

5. 5. 1945 vypuklo povstání v Praze. Benešovské oddíly nebyly sice nepřiprave-
né, ale neměly sebemenší možnost podpořit povstání otevřenými akcemi. V den 

Leták vyzývající občany k pomoci postupující Rudé armádě v r. 1945 
(Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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povstání se sice kolem osmi tisíců německých vojáků přesunulo i s tanky na Pra-
hu, ale i tak zde zůstalo okolo 20 000 mužů. Ve městech ještě zesílily hlídky. K 
povstání tedy na Benešovsku nedošlo, ale členové odboje se jej rozhodli podporo-
vat alespoň drobnými akcemi: zamezováním a zdržováním přísunu zdejších jed-
notek SS na Prahu; drobnými akcemi klamat velitelství jednotek SS o síle jejich 
jednotek a vzbuzovat dojem organizované činnosti silných partizánských oddílů; 
organizo vaným zpravodajstvím informovat pravidelně Prahu o eventuálním pře-
sunu jed notek SS na Prahu a o celkové situaci ve zdejším prostoru; připravovat se 
k aktivnímu vystoupení ve vhodném okamžiku.

Skupina O. Losenického byla pověřena vykolejit transport pancéřového vlaku 
s děly a tanky, který směřoval do Benešova. Odtud se měl vydat zpět na Prahu. 
Přes ztráty na životech se podařilo vykolejit lokomotivu a tři vozy. Tanky se vráti-
ly do prostoru cvičiště, do Prahy už nedojely. Jednotka J. Reitingera z Týnce měla 
dělat záseky na silnici Týnec – Čakovice, a to v záhybu pod hradem Zbořený Kos-
telec. Podařilo se jim zdržet postup německé jednotky o pět hodin. Dále jeho jed-
notka obsadila továrny v Týnci a na Brodcích a poštovní úřad. 6. 5. 1945 vyjedná-
val J. Reitinger se slovenskou posádkou v Lešanech a Podělusích (1200 mužů) 
o jejich možném vystoupení proti Němcům. Ta to ale kategoricky odmítla.

Na většině území Benešovska tedy došlo pouze k jednání nebo k drobným 
sa botážním akcím. Lidé si byli vědomi převahy Němců. Ostatně velitel zdejšího 
německého cvičiště SS Brigadeführer A. Karasch se netajil s tím, že v případě 
opaku by použil ta nejhorší represivní opatření, např. trestné výpravy a popravy 
v Janovicích. Dokonce prohlásil, že v případě neklidu zakročí se vší brutalitou i 
proti že nám a dětem.

Zesílené hlídky ve městech střílely pro výstrahu do vzduchu. Vyžadovaly 
přís né dodržování úplného zatemnění, jinak okamžitě střílely do oken. Po 21. ho-
dině byl zákaz vycházek. Němci v případě jeho nedodržení ihned stříleli. Jednot-
ky odboje se podle rozkazu pplk. K. Voleveckého začaly stahovat do lesů v okolí 
Benešova (Černý les, Kosmáč, Tužinka). Celkem se zde objevilo 150 mužů. Měli být 
při praveni provádět bojové akce, bez ohledu na represálie, které by donutily veli-
tele A. Karasche k jednání o kapitulaci.

8. 5. 1945 došlo k bezpodmínečné kapitulaci německých vojsk. Ve stejný den 
do šlo k setkání Dr. Schenka, pplk. K. Voleveckého, starosty Benešova J. Krejzy 
a okres ního hejtmana Dr. Laumanna s velitelem SS A. Karaschem a Obersturm-
bannführerem Hauprichem na Konopišti. Karasch odmítl jakoukoliv možnost ka-
pitulace do českých nebo ruských rukou. Kapitulovat byl ochoten pouze Američa-
nům. Protože chtěla zabránit dalším přísunům na Prahu, uvolnit cestu ruským 
jednotkám na Prahu (zbavit se nebezpečného Karasche) a zachránit města před 
zničením, rozhodla se česká strana jeho požadavek přijmout a vyjednávat dál.

Nakonec předložili Karaschovi tyto požadavky: 1. Zastavit vysílání posil na 
Prahu, vyslané jednotky odvolat. 2. Zastavit palbu a boj ve všech prostorech, kde 
operují Karaschovy jednotky (Lukavec, Votice, Vlašim, Sedlec aj.). 3. Všechny ně-
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mecké jednotky stáhnout do prostoru cvičiště. Přitom ponechat kasárna, ubika
ce, sklady aj. zcela neporušeny (tj. ve stavu v jakém jsou v době jednání). 4. Odejít 
v jednom pochodovém proudu přes Vltavu a tam se bez boje vzdát spojencům. 
5. Upustit od vyhození do vzduchu všech vojenských objektů a skladů, jak bylo 
plánováno, a ponechat neporušená všechna veřejně prospěšná zařízení (vodárny, 
elektrárny, mosty, železnice aj.) 6. Předat ihned část zbraní národnímu výboru. 
7. Vydat přísný zákaz jakýchkoliv činů proti civilnímu obyvatelstvu. 8. Pro kont-
rolu dodržení podmínek ze strany SS a předání Karaschových mužů spojencům, 
půjdou s útvary SS českoslovenští důstojníci v uniformách, kteří budou požívat 
práv parlamentářů. 9. Před předáním Američanům budou zástupcům odevzdána 
všechna vozidla a koně, které jsou majetkem československých občanů. 10. V po-
chodovém proudu nebudou úředníci a zřízenci gestapa.

Všechny podmínky Karasch přijal pod podmínkou, že: 1. Bude zaručen hlad-
ký přesun jednotek SS přes Vltavu národním výborem. Nebude podniknuta žád-
ná akce, která by tento odsun rušila a přítomní českoslovenští důstojníci odstraní 
eventuálně vzniklé překážky. 2. V případě, že by byly útvary SS napadeny, vyhodí 
silný německý zadní oddíl všechny vojenské objekty v Benešově a na cvičišti do 
vzduchu. 3. Národní výbor převezme péči o německé civilní uprchlíky (ženy 
a děti) z východního Slezska, umístěné v Benešově. 4. Odsun začne ve 20 hodin 
téhož dne (tj. 8. května), kdy národní výbor převezme veškerou moc. 

K doprovodu jednotek SS se dobrovolně přihlásili F. Brož, V. Moravec, 
por. Kver ka a por. Hammer, i když měli pouze pochybnou záruku, že se vrátí.

Kolem 20. hodiny opouštěly jednotky SS Benešov západním směrem přes 
Sedl čany a most u Kamýka nad Vltavou. Postupně docházela hlášení i z Bystřice, 

Návrat z obhlídky Bukovan 9. 5. 1945 s Jawou 700, zleva J. Reitinger, J. Hadač, Chlistovský, Kubela (sbírka 
F. Šípka)
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Vlašimi a Votic o odchodu německých vojsk. Poslední Němci odešli z Týnce, prý 
v hod ně podnapilém stavu, kolem půl jedné v noci. 9. 5. 1945 mezi 10–11 hodinou 
byli Němci předáni kpt. Brožem Američanům.

Úkolem odbojových jednotek bylo zajištění a střežení státního a veřejného ma-
jetku hlídkami a strážemi. J. Reitinger obsadil a zajistil oba mosty v Týnci, vlastní 
Týnec, Podělusy, Bukovany, Chleby, Chářovice, Krusičany, Břežany a Lešany. 
Bohu žel ne všechno se podařilo uhlídat. Podle kronikáře si dokonce sami členové 
hlídky připravovali věci, které si v noci odnesli. Po skončení hlídek lidé veřejně 
dranco vali.

Byly odzbrojovány německé jednotky, které ustupovaly od Vlašimi, Sázavy 
ne bo od Prahy. Byly očišťovány lesy v blízkém i dalekém okolí od potulujících se 
ně meckých tlup. Civilní němečtí uprchlíci byli přesunuti do bývalého pracovního 
tábora v Bystřici. Němečtí a maďarští váleční zajatci byli předáni Rusům.

První sovětské jednotky se na Benešovsku objevily odpoledne 9. 5. 1945. Do 
Týnce přijela o den později jednotka generála Malinovského.

 

Jeden z prvních sovětských tanků (americký M4 Sherman) v Týnci 9.–10. 5. 1945 (sbírka F. Šípka)
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Týnec nad SáZavou 1945–1967
Ladislav Žížala

květen 1945
 
Blížil se konec války v Evropě, naděje a víra v porážku hitlerovského Němec

ka spojeneckými vojsky se změnily v jistotu. Zatímco protektorátní noviny stále 
psa ly o taktických ústupových operacích německých vojsk, lidé získávali pravdu 
o skutečné situaci na východní i západní frontě z vysílání zahraničních stanic 
Hlas Ameriky, Volá Londýn či z vysílání ruské stanice Govoriť Moskva – Hovo ří 
Moskva. A tak se na mapách Evropy, pověšených na stěnách bytů, barevné špen-
dlíky, označující hranice válečných front, stěhovaly k Berlínu rychleji, než to při-
znávalo německé vrchní velitelství. Zprávy zahraničních stanic byly bedlivě sle
do vány i přes přísný zákaz protektorátních úřadů a přes cedulky s varováním 
posluchače, povinně zavěšené na rozhlasových přijímačích, jaké tresty mohou 
majitele radiopřijimače za poslouchání těchto cizích stanic postihnout.

V sobotu 5. května půl hodiny po poledni zněla celou zemí vzrušená výzva 
rozhlasového hlasatele Mančala, volající český lid, českou policii a české vojsko na 
pomoc českému rozhlasu, kde Němci vraždí české lidi. Začalo povstání pražského 
lidu.

Týnec nad Sázavou, jako výchozí místo pro německá vojska, umístěná v ně-
meckém vojenském prostoru cvičiště vojsk SS, táhnoucím se od levého břehu Sá-
zavy až k Sedlčanům, byl celý obsazen německými vojáky s vojenskou techni kou, 
směřujícími na Prahu. Most TGM přes Sázavu byl podminován, provoz vozidel 
a osob jiných než vojenských na něm byl zakázán. Mezi obyvateli se rozšířila zprá-
va o odpouslouchaných telefonních hovorech vedených velitelstvím cvičiště vojsk 
SS v Prosečnici s bukovanskou vojenskou posádkou, že v případě jakýchkoliv akcí 
proti německým vojskům bude Týnec dělostřelecky z Bukovan napaden. Kroni-
kář píše, že hlavně děl posádek bukovanské a chlebské skutečně na Týnec mířily.

Když 5. května večer vyzýval rozhlas české občany, aby zabránili němec-
kým tankům průjezd na Prahu, přehradilo několik odvážných obyvatel ze Zbo-
řeného Kostelce silnici mezi Týncem a Čakovicemi pokácením vzrostlých stro-
mů přes vozovku. Týnečtí obyvatelé prožívali poslední dny války ve sklepích 
svých domů, ne boť nikdo nemohl vědět, co udělají v příštím okamžiku podráž-
dění a hladoví němečtí vojáci, nastěhovaní v ulicích města, okupující školu 
a Žižkovu hospodu, aby si v posledních dnech prohrané války zachránili aspoň 
vlastní život. V pondělí a v úterý 7. a 8. května bylo dovoleno obyvatelům pra-
vého břehu, kde již docházely potraviny, dojít si nakoupit přes most na levý 
břeh. Ale stále byli ještě při přechodu mostu kontrolováni německými četníky. 
V noci z 8. na 9. května němečtí vojáci, někteří ve značně podnapilém stavu, od-
táhli z Týnce.
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Ve středu již visely na domech československé vlajky, zamalovával se německý 
text na českoněmeckých nápisech. Hlavním shromaždištěm lidí v těchto dnech 
byl prostor před vrátnicí týnecké Zbrojovky. Radost lidí z osvobození od německé 
okupace byla nesmírná, ale většina si také uvědomovala, že je třeba začít se starat 
o chod obce, vytvořit samosprávu, zajistit potraviny a v případě Týnce zabránit 
v okolních vesnicích ležících v zabraném území rozkrádání obrovských zásob ma-
teriálu a potravin, které zde zůstaly po ustupující německé armádě. Bylo to ne-
představitelné množství zboží všeho druhu jako rádia, hudební nástroje, psací 
stroje, projekční aparáty, obuv, textilní zboží, kožené a gumové pláště, nádobí, 
stroje a nářadí a zejména veliké zásoby po celou dobu války v Čechách nedostat-
kových potravin jako cukr, rýže, mouka a další. Do skladů byly z Týnce vysílány 
strá že a zboží, pokud se ho vůbec podařilo uchránit, se sváželo továrními auty, 
ha sičským vozem a auty soukromníků do tzv. Stenzových baráků. Jednalo se 
o dře věné baráky postavené Zbrojovkou u nádraží při silnici na Prahu jako uby-
tovny pro zaměstnance brodecké Zbrojovky, většinou totálně nasazené. Potraviny 

byly přenechány za úplatu do prodejny paní Maněnové v Týnci a část do Zboře-
ného Kostelce panu Škvorovi. O osudu ostatního zboží nejsou zprávy.

Ve středu odpoledne 9. května přišlo do Týnce 365 francouzských vězňů z ně-
meckého koncentračního tábora v Břežanech, osvobozených týneckými občany. 
Byli mezi nimi veličiny předválečné Francie, ministři, starostové velkých měst, 
profesoři, učitelé, biskupové. Byli si vědomi, co pro ně skupinka týneckých mužů 
vykonala, neboť při likvidaci tábora měli být likvidováni i vězni. Na setkání s tý-
neckými občany, které se konalo v závodní jídelně Zbrojovky, s dojetím děkovali 
za lásku a péči. Rozloučení s francouzskými občany probíhalo pak před školou 

„Stenzovy baráky“ při silnici na Prahu, za války ubytovny zaměstnanců brodecké zbrojovky
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u památníku obětí 1. světové války. Jeden z vězňů, básník René Richard, složil na 
počest československých osvoboditelů a hostitelů děkovnou báseň Českému ná
rodu, věnovanou prezidentu republiky Dr. Edvardu Benešovi. Báseň přeložil a na 
shromáždění, které se konalo k poctě Francouzů, přednesl Dr. Josef Kučera, ředi-
tel brodecké Zbrojovky. Právě v okamžiku čtení básně přijížděla do Týnce po sil-
nici od Benešova kolona obrněných vozů Rudé armády. Velící důstojník nechal 
konvoj zastavit, a když zjistil, o co se jedná, přidal se i se svými vojáky k tomuto 

Skupina osvobozených francouzských vězňů před vrátnicí týnecké zbrojovky

Francouzi v kantýně zbrojovky
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českofrancouzskému mítinku. Po jeho skončení byli francouzští občané odvezeni 
do Prahy, kde na ně již čekal repatriační vlak do jejich vlasti.

Dne 10. května byl v Týnci ustaven národní výbor. Do této doby řídili chod 
obce důstojníci československé armády, učitel Jaroslav Reitinger a Vladimír Karas 
z Týnce a zaměstnanec brodecké Zbrojovky Viktor Nosek. Prvním předsedou ná-
rodního výboru byl František Veškrna, členy byli Josef Hadač, Zdeněk Müller, Jan 
Kubíček, František Šípek, J. Höhn, Ludvík Boháček, Pavel Dlab, Fran tišek Štruml, 
Jaroslav Reitinger a Josef Štěpán. Členská základna národního výboru se vlivem 
poválečných událostí rychle měnila, a tak se na práci výboru podílela řada dalších 
– Em. Dvořák, Chlistovský, Holeček, Bučina, Vendr, Procházka, MUDr. Merkl, 
Chytil, Jar. Dvořák, Šach a Veverka. Činnost výboru se soustředila především na 
řešení aktuálních problémů jako zásobování obyvatel základními potravinami, 
jednání s Rudou armádou a projednávání případů porušení národní cti (kolabo-
race našich občanů s německými okupanty).

První příslušníci Rudé armády se v Týnci objevili již 9. května, ale byl to vlast
ně jenom průjezd při jejich postupu do Prahy. Teprve vojáci generála Malinovské-
ho se v Týnci ubytovali na delší dobu. Pobývali převážně v zemljankách v lese za 
hájovnou Hlinka a na Poršově kopci. Ještě dnes je možno najít v lese místa, kde 
zemljanky stály a dokonce s detektorem kovů tam lze nalézt i knoflíky od unifo-
rem, nábojnice a jiné předměty vojenské výstroje a výzbroje. Kronikář vzpomíná, 
jak nadšeně byli vojáci osvoboditelé občany Týnce vítáni. Pak přišlo i roztrpčení, 
především tam, kde se začali domáhat vydání movitého majetku – peřin, prádla 
a zejména hodinek. Jejich „davaj časy“ nebylo prosbou, ale rozkazem a stalo se na 
dlouhou dobu lidovým úslovím. Ale když byl národním výborem jmenován 
předsedou Josef Štěpán, dokázal si s těmito výstřelky poradit. Prvního července 
vojáci Rudé armády Týnec opustili.

Situace v zásobování potravinami byla opravdu svízelná. V prvých dnech po-
mohl prodej zboží ze zabavených zásob po německých posádkách ze zabraného 
území, zásobování masem bylo dočasně řešeno i prodejem koňského masa z po
rážky pana Karla Dolejšího v Týnci. 

Do náplně národního výboru patřilo i vyšetřování lidí, kteří v době okupace 
po rušili morální principy jednání občana Československé republiky a dopustili se 
zločinů na československém lidu. Revoluční spravedlnost byla podložena dekrety 
prezidenta republiky „o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich po
mahačů a o mimořádných lidových soudech“ (tzv. velký retribuční dekret z 19. 6. 
1945), a “o trestání některých provinění proti národní cti” (tzv. malý retribuční 
dekret z 27. 10. 1945). V Týnci bylo prověřováno několik členů fašistické organizace 
Vlajka za jejich styky s nacistickou státní tajnou policií gestapem (Geheime Staa-
tspolizei). Následný soud v Benešově prokázal provinění dvěma mužům, za které 
byli uvězněni. Známé případy týneckých žen, které poskytovaly německým pří-
slušníkům sexuální služby byly řešeny jako přestupky. Byl s nimi sepsán protokol 
a byly poslány zametat ulice. Pokud se vzpíraly, hrozilo jim ostříhání dohola. Ne-
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zajištění němečtí občané byli nuceni vykonávat práce pro město, zejména museli 
pomáhat při úklidu školní budovy, která byla doslova zpustošena německou po-
sádkou ubytovanou v ní koncem války.

V souladu s novou úpravou státoprávních poměrů o činnosti direktivně urče-
ných politických stran v zemi, komunistické, sociálně demokratické, národně so
cialistické a lidové, byly v obcích politicky vytvářeny národní výbory. V Týnci by lo 
usneseno, že ve výboru bude patnáct zastupitelů těchto stran ve složení:

Komunistická – Jan Holeček, Jiří Höhn, Václav Veverka, Josef Štěpán a Fran
tišek Veškrna,

Sociálně demokratická – Emanuel Dvořák, Antonín Šípek, Emanuel Krako vec, 
Pavel Dlab a Jaroslav Dvořák,

Národně socialistická – MUDr. Václav Merkl, Antonín Vendr, František Ha vel, 
Jaroslav Weinzettel a František Šípek. 

Prvým předsedou národního výboru byl velmi krátce František Veškrna, po 
něm funkci převzal Josef Štěpán. Z jednání tohoto prvého správního orgánu obce 
po válce se nezachovaly ani v obci ani v benešovském okresním archivu žádné do
 klady. Dodatečně, po ustavení národního výboru, přišli se svým požadavkem na 
účast ve správě obce i lidovci, a protože v té době rezignoval na funkci předsedy 
MNV Josef Štěpán, vznikla dohoda o novém zastoupení jednotlivými stranami:

komunisté – Holeček, Veverka, Skružný,
sociální demokraté – Em. Dvořák, A. Šípek, Dlab, J. Dvořák,
národní socialisté – MUDr. Merkl, Vendr, F. Šípek, Havelka,
lidovci – páter Novák, Souček a Zoula
Dne 11. září 1945 se konala ustavující schůze MNV, na které byl zvolen před-

sedou  MUDr. Václav Merkl a místopředsedou Emanuel Dvořák.
Hospodářství obce bylo rozvrácené, chyběly finanční prostředky, a tak vypo-

mohly místní organizace, zejména významným byl dar Zbrojovky 20 tisíc korun. 
Začaly se řešit největší životní problémy obce a těmi bylo pohřbívání (na hřbitově 
za kostelem jíž docházelo místo pro další hroby) a nedostatek vody, ale i jejího 
rozvodu. Jednání o novém hřbitově skončilo na rivalitě sousedních obcí, pozvané 
obce Pecerady, Bukovany a další buď se k jednání nedostavily nebo oznámily, že 
si vybudují hřbitov vlastní. Pokud se týče pitné vody, už tehdy vznikl návrh na 
připojení k posázavskému vodovodu, a dokonce se již vybírala finanční záloha ve 
výši 300 korun na popisné číslo domu. Okresní národní výbor byl požádán o vydá
ní pozemků v Náklí pro rekreační účely obyvatel a o svěření židovského majetku 
domů čp. 10 a 18 do správy obce. Byl sveden boj o provozování kina, nároky uplat-
ňovaly politické strany, Svaz přátel Sovětského svazu i jednotlivci. Rozhodnutí 
zastupitelstva bylo jednoznačné – kino až dosud spravoval Sokol a jemu také tato 
činnost zůstane. Na opravu týnecké školy bylo mezi lidmi vybráno 82 tisíc korun. 
Most přes Sázavu opět nesl původní označení, vrátila se na něj mosazná deska 
s nápisem Most TGM, uschovaná po dobu okupace u benešovského občana pana 
Bartůška.
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Protože zásobování zejména masem bylo i nadále svízelné, požádal národní 
výbor okres, aby příděl masa z nucených porážek zvířat byl rozšířen na veškeré 
obyvatelstvo a nebyl určen pouze zaměstnancům továren. Tak jako v jiných ze-
mích postižených válečnými útrapami dostalo se i Československu mezinárodní 
potravinové pomoci. Akce nesla název UNRRA (United Nations Relief and Reha-
bilitation – Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu) a pomáhala překle-
nout zásobovací problémy prvých poválečných dnů a měsíců dodávkami maso-
vých konzerv, sýrů, salámů, kakaa, čokolád, léků, šatstva a jiných výrobků, dále 
také finančních prostředků. Týnecká škola získala několik sudů kakaového práš-
ku, z kterého se denně vařilo pro 380 dětí kakao. Podle etiket na zboží bylo jasné, 
že šlo o pomoc především amerických států, zejména USA. A že to nebyla pomoc 
malá, dokazuje hodnota předaného zboží ve výši 17 miliard Kčs.

Školní vyučování v roce 1945 bylo pro týnecké učitele a jejich žáky nesmírně 
obtížné. Zimní prázdniny na začátku roku se pro nedostatek uhlí neustále pro-
dlužovaly a 13. března, kdy mělo vyučování konečně začít, nebylo kde učit. Od 
18. prosince předešlého roku byla škola obsazena německým vojskem, a když 
 konečně v dubnu vojáci odtáhli, vystřídali je okamžitě další. Do školy se nastěhova
li příslušníci německé pluku Totenkopf z posádky v nedaleké Prosečnici. V květnu 
je vystřídali vojáci Rudé armády a teprve na naléhání funkcionářů národního vý

5. červen 1945 – návrat výuky do týnecké školy
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bo ru byla škola vyklizena. Pátý červen byl vlastně prvým vyučovacím dnem ve 
školní budově v roce 1945. Po řádném úklidu, desinfekci školních prostor a vymalo
vání učeben bylo vyučování slavnostně zahájeno průvodem žactva, občanů a pří
slušníků Rudé armády z fotbalového hřiště do školy. Do této doby probíhala vý
uka v provizorních prostorách, učilo se v jídelnách brodecké a týnecké Zbrojov ky, 
v Týn ci pak v sále hotelu, v obecní knihovně, v hostinci u Heřmanů a dokonce 
v hos  tinci u Platilů v Chrástu.

Obnovovala se činnost spolků a zakládaly se nové. Předsedou obnovené tělo-
výchovné jednoty Sokol se stal nájemce týneckého dvora Jan Zoula, předsedou 
nově ustaveného Svazu československosovětského přátelství se stal František Ve-
škrna. Příznivě se rozvíjela i sportovní činnost v obci, i když tento obor byl v do bě 
války jako nacistickým ideám neškodný na úrovni obou továren dokonce podpo-
rován.

K 1. listopadu skončila platnost staré protektorátní měny. Každému členu do-
mácnosti bylo vyměněno 500 korun starých za 500 Kčs nových. Ostatní finanční 
prostředky, aby vůbec s nimi mohl vlastník někdy manipulovat, musely být ulo-
ženy v peněžních ústavech na vkladních knížkách. Zrodily se tak tzv. „vázané 
vklady”.

obnova země a boj o politickou moc

V dubnu 1946 rezignoval na funkci předsedy národního výboru MUDr. Vác-
lav Merkl. Svůj odchod odůvodňoval zaneprázdněním při výkonu lékařské praxe. 
Do květnových voleb jej zastupoval místopředseda Emanuel Dvořák.

Květnové volby měly nahradit provizorní seskupení politických stran v zastu-
pitelstvech národních výborů vzniklé dohodami pod patronací a dohledem Ná-
rodní fronty v květnu 1945. Komunisté vstupovali do voleb s řadou výhod, stál za 
nimi jeden z vítězů 2. světové války a osvoboditel Československa Sovětský svaz 
a ústřední výbor jeho komunistické strany, vždy připraven poskytnout své sou-
družské straně kdykoliv jakoukoliv pomoc, byly tu silné komunistické strany 
v Itálii, ve Francii a v celé Evropě vůbec bylo po válce silné levicové smýšlení. Ko-
munisté získávali své přívržence i na vesnici, když bezzemkům rozdávali půdu 
z konfiskátů, které vznikly záborem půdy Němců, Maďarů a kolaborantů. Ve vlá dě 
bylo také rozhodnuto o použití bílých lístků pro pravicové voliče, kteří nesouhla-
sili s politikou KSČ, aby nemuseli dát hlas některé z ostatních stran. Ferdinand 
Peroutka to komentoval v novinách článkem s titulkem: Nedáteli červený, dejte 
aspoň bílý ...

Květnové volby přinesly v Týnci následující výsledky:
Komunistická strana Československa 285 hlasů
Československá strana národně socialistická 225 hlasů
Československá sociální demokracie 197 hlasů
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Československá strana lidová 69 hlasů 
bílé lístky 1 hlas 
Po volbách stanul v čele obce člen KSČ, týnecký občan Jan Holeček, zaměstna-

nec Zbrojovky.
Největší zemědělskou usedlostí v Týnci byl velkostatek v Náklí, patřící dětem 

Ing. F. Janečka. Hospodařil na něm nájemce Jan Zoula. Menší výměru vlastních 
polností obdělával František Korbel, dalšími zemědělci v Týnci byli Jaroslav Ště-
pán a Jaroslav Pertlík, kromě svých pozemků hospodařili i na pozemcích pronaja-
tých od církve (zádušních).

Oslavy 28. října se konaly na hřišti u mostu TGM. Byl na nich slavnostně vy-
hlášen prvý celostátní dvouletý plán pro léta 1947 a 1948. Týnec si v něm stanovil 
jako hlavní úkoly stavbu městského vodovodu, nového hřbitova, mateřské školky, 
vybudování ústředního topení ve škole, získání pozemků na hřiště a pro rodinné 
domky a úpravu povrchu obecních komunikací v délce 6 km. Zaměstnanci týnec-
ké Zbrojovky Jan Lomoz a Josef Bernard pak ve jménu dělníků své to várny před-
nesli slib s ujištěním, že se plně zapojí do práce pro zdar dvouletky zvý šením pra-
covní morálky, úsporami materiálu a energií a šetrným zacházením se stroji. 
Kronikář této doby ještě neznal pojem „socialistický závazek”, který se po dalších 
dlouhých čtyřicet tři let stal masovou záležitostí ve všech oborech lidské činnosti 
od vědy až po pohřební ústavy, závazky byly vyhodnocovány co do počtu, hod-
noty úspor, jejich překročení, byly vyhodnocovány za jednotlivé podniky, okresy, 
stranické organizace, od těch závodních až po ústřední výbor. V organiza cích 
fungovali placení referenti socialistické soutěže, kteří propagovali a organizovali 
socialistické soutěžení, vykazovali a zveřejňovali výsledky na nástěnkách středi-
sek, podnikových tabulích cti...

Rok 1946 byl rokem sjednocení tělovýchovných a sportovních organizací. Do 
jednotné tělovýchovné a sportovní organizace v Týnci vstoupily Sokol, Sportovní 
klub Jawa, Junák a Svaz české mládeže. Sokolové provedli nákladnou úpravu zbo-
řeniště pravé části hotelu a za účinné pomoci členů jednoty získali vyhovující tělo
cvičnu. Svaz mládeže dostal pro svoji činnost klubovnu. Stala se jí bývalá německá 
strážnice, stávající v době okupace po dobu rozdělení Týnce na českou a německou 
část na konci mostu na levém břehu. Svazáci domek umístili k Chářovické lávce.

 Místní národní výbor se začal zabývat úkoly dvouletého plánu, ale přitom 
stále musel řešit problémy spojené s nedostatkem potravin. Byla ustavena zvláštní 
vyživovací komise pro řešení mimořádných zásobovacích potíží. Rok 1947 byl ka-
tastrofálně suchý, obilí na polích nezrálo, ale usychalo. Hrozilo nebezpečí, že ne-
bude možné udržet ani dosavadní nízké příděly pečiva a mouky. Nakonec pomo-
hl Sovětský svaz. Všechen československý tisk velkými titulky sděloval 
obyva telům, že generalissimus Stalin rozhodl poskytnout Československu 400 ti-
síc tun obilí a 200 tisíc tun krmiv. Domácí zemědělci byli vyzváni, aby odevzdali 
veškeré přebytky obilí. Okresní národní výbor přidělil týneckým školám další 
potravinovou pomoc z akce UNRRA – obecné škole 752 kg potravin a měšťanské 
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1 540 kg. V přídělu byly masové konzervy, konzervované salámy, rybí konzervy, 
sušená vejce, sýry, čokolády, datle a jiné. Dětem byly potraviny rozdělovány o do-
poledních přestávkách.

Pozemek na nový hřbitov u hájovny Taranka získala obec od římskokatolické 
církve směnou za jiné obecní pozemky. Bylo také prodáno prvých dvacet staveb-
ních parcel na rodinné domky za hotelem “V Pískovci” a na svahu za lesem u kru-
sičanské silnice. V Pískovci za hotelem byla vybudována komunikace a začaly 
práce na dláždění chodníku podél školy. Občanům byla nařízena národním výbo-
rem brigádnická povinnost a za každou rozepsanou a neodpracovanou hodinu 
musel občan zaplatit obci pokutu 20 Kčs. Práce sice začala, ale brigádnická účast 
skomírala, a tak museli dláždění dokončit odborníci a obec zaplatit 28 tisíc Kčs. 
MNV podal žádost ministerstvu zemědělství o finanční bezúročnou půjčku ve 
výši 100 tisíc Kčs na další dvouletkový úkol stavbu obecního vodovodu. Po vy
budování další studně na peceradském prameništi se zlepšilo zásobování vo dou 
(podle tehdejších zkoušek měla vydatnost studny stačit pro zásobování vodou 
12 tisíc obyvatel).

Další úkol dvouletky byl splněn v listopadu a od tohoto měsíce byla škola vy-
tápěna ústředním topením. V budově sídlila škola obecná, jejímž ředitelem byl 
Antonín Vendr a škola měšťanská s ředitelem Josefem Kraifem. Ve zmíněných 
Stenzových barácích sídlila ještě lidová škola hospodářská a škola učňovská. Učili 
v nich převážně učitelé měšťanské školy.

únorový převrat

Rok 1948 byl opět jedním ze smutných mezníků v dějinách československého 
lidu. Z poválečných ideí o soužití politických sil v zemi se začaly vytrácet prvky 
demokracie a svobody. Komunisté, kteří po volbách získali rozhodující postavení 
ve vládě, přinutili 25. února doslova výhrůžkami presidenta Dr. Edvarda Beneše 
k přijetí demise demokratických ministrů a doplnění vlády členy jejich strany. 
I když dosud znárodněné podniky začaly být nefunkční a jejich výrobky byly pro 
svoji zastaralost nebo špatnou kvalitu neprodejné na zahraničních trzích, prosa-
dila nová vláda další znárodňování od továren v dosud soukromých rukách až po 
každého holiče. Prosazovat znárodňování napomáhaly tábory lidu, stávky, petice, 
deputace pracujících na ministerstva a do parlamentu, organizované jed notnými 
odbory pod vedením Antonína Zápotockého. Ještě hůře na tom bylo českosloven-
ské zemědělství, jehož produkce a produktivita přes soustavně komunisty orga-
nizovanou brigádnickou pomoc klesly hluboce pod předválečnou úroveň. A při-
dámeli k tomu sucho roku 1947 a tisíce neobdělaných pozemků po vysídlení 
Němců v pohraničí, hrozil Československu kritický nedostatek potravin. Neměli 
jsme ani potraviny, ani finanční prostředky na jejich nákup. Na mrtvém bodě už 
v roce 1946 skončila jednání s Mezinárodní bankou o úvěr pro nejasný vývoj 
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uvnitř země, komunisté odmítli i rozhodující pomoc Spojených států amerických 
tzv. Marshallův plán, který měl pomoci demokratickým státům obnovit jejich hos-
podářství na předválečnou úrověň. Stalo se tak na radu Stalina, který řekl česko-
slovenským komunistickým předákům v Moskvě, že jeho přijetí by musel pova-
žovat za krok proti SSSR, zpochybňující československosovětské spojenectví. 
Mezi západem a východem železná opona dopadla až na zem. Žel, my jsme se 
nacházeli na její východní straně.

Československo nastoupilo cestu k socializaci země s vidinou komunistické 
společnosti. Dosazení ruští poradci dohlíželi na to, aby se hrálo podle not Sovět-
ského svazu, ať již šlo o průmyslový rozvoj nebo organizování politických proce-
sů proti třídním nepřátelům, končícími v řadě případů jejich dlouholetým uvěz-
něním nebo popravou.

V Týnci tak jako v celé zemi vznikaly akční výbory a různé komise (bytová, 
s pravomocí obsazovat v rodinných domcích dle názoru komise volné místnosti 
a později i komise pro pracovní kádry), které všechny tyto politické změny měly 
uvést do života i na úrovni obce. Posílil se mocenský význam Národní fronty 
ja ko orgánu sice nepolitického, ale řízeného komunistickou stranou. Jejím před-
sedou byl učitel Karel Černý, členy František Plavec, Bohumil Kočí a Josef Sou-
kup.

Kronikář tehdejší doby popsal události roku 1948 v obci velice stručně a s od-
stupem, jako by se necítil povolaným toto revoluční období sám hodnotit. Uvedl, 
že o tomto dění ve státě i v obci napíše do kroniky zprávu „ideový spolupracov-
ník”. Jeden odstavec je skutečně politickým událostem věnován, ale jde pouze 
o novinové zprávy, obhajující únorový puč bez informace o dění v Týnci a není 
uvedeno jméno autora.

Místní národní výbor se připojil k podání Čsl. státních lesů a statků z 22. květ-
na 1948 na provedení restituce týneckého dvora v Náklí. Jako důvod k vyvlastně-
ní bylo uváděno, že „koupě statku (v době války) Ing. F. Janečkem se stala v zájmu a na 
nátlak německých okupantů, neboť je zřejmé, že byl koupen z peněz Zbrojovky, pracující 
v době války pro Němce a dvůr byl určen k rozšiřování zbrojního programu. Prodej nezle
tilým dětem majitele továrny byl jen zastřeným prodejem zbrojní továrně. Z výše uvede
ných důvodů se na prodej vztahují ustanovení zákona č. 128/46 Sb. o neplatnosti někte
rých právních ujednání z doby okupace”. Dvůr byl následně zestátněn tak jako firma 
stavitele Netrefy, zaměstnávající 45 lidí.

Rok 1948 byl poznamenán i některými smutnými událostmi, týkajícími se ži-
vota významných československých osobností. V lednu zemřel Rudolf Bechyně, 
několikanásobný ministr vlády prvé republiky a za druhé světové války první 
předseda státní rady Československa v Londýně. Starší týnečtí občané jej také 
znali jako každoročního letního hosta Týnce. V březnu téhož roku skončil tragic-
ky svůj život syn prezidenta Masaryka Jan. Jako první poválečný ministr zahra-
ničních věcí se rozhodl, zřejmě pod vlivem událostí, skoncovat se životem sko kem 
z okna svého bytu na Pražském hradě. Také on patřil k častějším hostům Týnce, 
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když sem před druhou světovou válkou zajížděl za svým přítelem, novinářem 
Ferdinandem Peroutkou o jeho letních dovolených u řeky Sázavy. Třetí osobností, 
která opustila svou nevděčnou zemi, byl dosavadní prezident republiky Dr. Ed-
vard Beneš. Mnoho občanů z Týnce se zúčastnilo jeho pohřbu v Praze, ale daleko 
víc jich přišlo vzdát zesnulému hold na benešovskou přeložku při jeho poslední 
cestě z Prahy na místo posledního odpočinku do Sezimova Ústí. Čestnou stráž 
u silnice vytvořili i týnečtí sokolové, hasiči a legionáři.

V obou továrnách týnecké i brodecké byl první den druhého roku dvoulet ky 
1. leden 1949 zahájen slavnostně a každý zaměstnanec dostal na přilepšenou 
10 dkg salámu a litr piva.

Až do 12. srpna 1949 zůstalo vedení obce beze změny. Toho dne byl za přítom-
nosti zástupce ONV a újezdního tajemníka na návrh Václava Veverky zvolen po 
Janu Holečkovi novým předsedou MNV Jan Lomoz, člen KSČ. V této době rezig-
noval na funkci předsedy vyživovací komise Jiří Liška a z předsednictví kulturní 
komise odstoupil Josef Šustr. Místní národní výbor stále ještě vydával živnosten-
ské koncese, i když i po maloobchodnících a řemeslnících začala sahat vše zná-
rodňující a združstevňující státní mašinérie. Snad prvním obchodem v Týnci, kte-
rý „změnil majitele” (tento výraz použil kronikář), bylo řeznictví Jana Korbela. 
Novým provozovatelem se stala družstevní organizace benešovská Jednota. 
Ukázalo se také, jak je obtížné i při vyvinutém úsilí předsedy a zastupitelů MNV 
plnit bez finančních prostředků slavnostně přijaté úkoly dvouletého plánu.

Poúnorové čistky zasáhly i týneckou školu. Místa řídícího učitele obecné ško
ly byl zproštěn Antonín Vendr a do funkce dosazena učitelka Marie Linhartová. 
Ze školy byl také odvolán, i když jen na kratší dobu, a poslán na školu do Netvořic 
Jaroslav Reitinger. Kádrovalo se i v místním kině, funkce vedoucího byl zbaven 
dlouholetý týnecký učitel a doslova zasloužilý občan Týnce František Bučina a no
vým vedoucím jmenován člen Národní fronty Bohumil Kočí. Velitel týnecké čet-
nické stanice Alois Čejka nastoupil zdravotní dovolenou a byl nahrazen Josefem 
Marhoněm z Čerčan, policista Gustav Bergman byl zproštěn funkce a s druhým 
policistou Novotným odešli do výroby.

Na pozemku pod lesíkem Brdce byly oběma továrnami postaveny pro zaměst-
nance prvé bytové domy s popisnými čísly 201–209. Každý dům měl čtyři byty 
o třech pokojích a kuchyni. Obecní pole v Kozlovicích bylo rozděleno na stavební 
parcely a doprodány poslední parcely V Pískovci. Pro lepší zásobování vodou byl 
vybudován u Bukovan vyrovnávací vodojem na padesát krychlových metrů vody. 
Veřejný politický a osvětový život v obci se soustřeďoval v tomto roce, ale i v dal-
ších desetiletích stereotypně do řady oslav, manifestací, vzpomínkových oslav, 
slavnostních akcí a schůzí a jejich popisování zabírá v kronikách obce od roku 
1945 až po rok 1989 stovky stran. Aby pohled na život v obci v té době byl úplný, 
uvá díme akce roku 1949 podrobně:
4. ledna – přednáška o základech marxismuleninismu
 11. ledna – přednáška o San Francisku
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 22. ledna – projev v hotelu k výročí úmrtí Lenina
 8. února – přednáška „S aerominorem za polární kruh”
 20. února – směna vítězství na počest výročí únorových událostí
 1. března – přednáška o Americe
 5. dubna –  návštěva Týnce „kulturními patrony Benešovska” básní

kem Jaroslavem Seifertem, hudebním skladate lem  Bořkov-
cem a ma lířem Pavlíkem

 7. dubna – přednáška o Bulharsku a zpěvu bulharských písní
 15. dubna – mírový projev
 1. květa – Svátek práce, účast pracujících na oslavě v Benešově
 9. května – oslava Dne vítězství
 15. května – oslava Dne matek (ještě se slavil)
 25.–29. května –  sjezd KSČ, masové uzavírání socialistických závazků obča-

ny a pracujícími závodů
 15. září – přednáška o postavení ženy v koloniích
 1.–8. listopadu –  výstava sovětské knihy k VŘSR v Procházkově cukrářství. 
 2. listopadu –  slavnostní schůze ke Dni československosovětského přá

telství, společně vyslechnut rozhlasový projev Klementa 
Gott walda

 6. listopadu –  odhalení památníku u Dobříčkova, setkání dvou sovět-
ských armád generálů Malinovského a Koněva 

Říjnová revoluce –  slavnostní výzdoba průčelí školy, hodnotící komisí oceněna 
jako nejlepší v kraji

 20. prosince – oslava v závodní jídelně k výročí 70. narozenin Stalina

Od 1. ledna, kdy bylo zřízeno krajské uspořádání země, patřil Týnec do kra je 
Pražského. Příznivou zprávou pro obyvatelstvo bylo dnem 1. října vzhledem k dob
 ré úrodě zrušení přídělového systému na chléb, mouku, pečivo a bram bory.

V československém školství začal ministr Zdeněk Nejedlý uplatňovat řadu 
změn. Nejprve došlo na názvy škol – obecná se změnila na národní, měšťanská na 
střední a školní docházka se rozšířila z osmi na 9 let. Po dřívějším odvolání řídící-
ho učitele týnecké obecné školy došlo i na ředitele měšťanské školy. Dosavadní 
ředitel Josef Kraif byl 1. března poslán na dovolenou a od 1. září penzionován. No-
vým ředitelem se stal předseda týnecké Národní fronty Karel Černý. Škola za pl-
nění budovatelských úkolů obdržela název Dukelských hrdinů.

kSč uplatňuje svoji moc

Rok 1950 byl rokem tvrdého provádění prověrek, znárodňování a kolektiviza-
ce. Místní hostince byly převzaty do správy obce jako Služba veřejnosti, obchůdek 
Jana Pohůnka (vetešnictví) byl vyvlastněn a začleněn do organizace Obnova, ně-
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kolika týneckým občanům bylo po prověrkách vzato povolení držet zbraně, vede-
ní matriky bylo odebráno církvi a předáno místnímu národnímu výboru.

Konečnou skladbu podle návrhu KSČ a s vyloučením zástupců ostatních po-
litických stran dostal místní národní výbor na schůzi organizované akčním výbo-
rem za předsednictví učitele Karla Černého dne 1. června. Slavnostní okamžik 
úplného převzetí moci KSČ narušila malá účast občanů, která byla hodnocena 
předsedou akčního výboru i referentem okresu Kuběnou jako nezájem o současné 
dění a nesouhlas s ním. Vedení obce pak bylo zvoleno 14. června, ve funkci před-
sedy zůstal Jan Lomoz, místopředsedou a zemědělským referentem se stal Ema-
nuel Dvořák, bývalý sociální demokrat. 

Dne 27. ledna byla na MNV s místními hospodáři Jaroslavem Štěpánem, Fran-
tiškem Korbelem, Jaroslavem Pertlíkem a nájemcem dvora v Náklí Janem Zoulou 
za účasti představitelů obce a okresu podepsána tzv. „výrobní a hospodářská 
smlouva”. Tímto aktem také skončilo soukromé hospodaření v Týnci. Již na konci 
roku 1949 byl ustaven přípravný výbor pro vytvoření jednotného zemědělského 
družstva, 22. června 1950 bylo na schůzi v hostinci u Korbelů rozhodnuto o slou-
čení pozemků. Ustavující schůze 6. července se pro nedostatečnou účast nekonala. 
Družstvo nakonec bylo založeno, ale ne jako ve většině vesnic samotnými hospo-
dáři, kteří do něho vložili své pozemky, zvířectvo a zemědělskou techniku, ale 
deputátníky statku v Náklí, bezzemky a řemeslníkem. V Týnci převládal názor, 
který se po několika letech i potvrdil, že hospodaření na týneckých pozemcích 
a statku měly raději převzít státní statky. Budovy statku Janečkových byly podle 
zákona dány do vlastnictví družstva a z inventáře bývalého nájemce platilo druž-
stvo nájem. Již v červnu při výdeji potravinových lístků na červenec musel každý 
občan podepsat socialistický závazek na pomoc zemědělství a brodecká továrna 
převzala nad JZD patronát, což znamenalo posílat brigádníky, dopravní prostřed-
ky, často i řemeslníky. Už 3. srpna se týnečtí družstevníci zúčastnili slavnostního 
svozu obilí do Benešova a 5. září manifestačního svozu brambor. 

Od 1. června byl zaveden prodej volného mléka a od 4. června prodej volného 
masa vedle vázaného prodeje těchto výrobků na potravinové lístky. Prodej potra-
vin na volném trhu byl regulován vysokými malobchodními cenami. Při průměr-
ném výdělku něco přes 1 000 Kčs stál 1 kg zadního hovězího 140 Kčs, uzené krko-
vice 200 Kčs, škvařeného sádla 220 Kčs, šunky 400 Kčs, obyčejného salámu 120 Kčs, 
hrubé mouky 13 Kčs. Protože v obci v té době nebyly obchody s průmyslovým 
zbožím, řešily distribuční národní podniky jeho prodej organizováním prodej-
ních trhů, zejména v předvánočním období. Od 2. července se staly místní hostin-
ce provozovnami komunálního podniku a jejich vlastníci nebo nájemci jeho za-
městnanci. 

Karel Černý, bývalý učitel a pozdější ředitel týnecké střední školy, předseda 
akčního výboru a Národní fronty, iniciátor založení JZD a pověřený vedením li-
dové akademie, získal místo školního inspektora v Říčanech. Novým ředitelem 
střední školy se stal Jaroslav Staněk.
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Dosavadní místopředseda MNV a zemědělský referent Emanuel Dvořák 
v roce 1951 rezignoval na všechny své funkce a místopředsedou byl zvolen Stani-
slav Nejedlo. Komunální podnik v Týnci byl 2. dubna začleněn do Komunálního 
pod niku pohostinství Benešov. Budova státního hotelu v Týnci (nacházející se ve 
velmi špatném stavu) byla dnem 15. ledna převedena do vlastnictví obce.

MNV získal v tomto roce od organizace UNRRA vedle potravinové pomoci 
pro školy i výraznou finanční pomoc ve výši 1 milion 220 tisíc Kčs. Znovu se uká
zalo, jakou přítěží je pro obec místní JZD. Vedle již dříve poskytnuté finanční půjč-
ky obcí, bankovního provozního úvěru ve výši 250 tis. Kčs a investičního úvěru ve 
výši 150 tis. Kčs dostalo družstvo od představitelů obce štědrý dar z prostředků 
organizace UNRRA ve výši 750 tis. Kčs. Zbytek finanční pomoci byl rozdělen me
zi hasiče – 70 tis. Kčs, školu – 200 tis. Kčs a Sokol – 200 tis. Kčs.

Pokračovala stavba obecního vodovodu, vodovodní řad už překročil řeku Sá-
zavu a dostal se na pravý břeh. Národní podnik Vodotechna ukončil stavební prá-
ce koncem srpna. Střecha gotické věže v hradním areálu byla pokryta šindelem 
a opravena byla i báň věže kostela Šimona a Judy. Ve škole byla o letních prázdni
nách zavedena do všech učeben pitná voda a suché záchody přestavěny na spla-
chovací. Z finančních prostředků UNRRA, určených pro týnecké školství, byla 
vy sokým nákladem rekonstruována vila rodiny Karáskových pro mateřskou 
ško lu (dosud umístěnou v domě čp. 10). 

Pro n. p. Metaz zahájila firma Baraba stavbu železniční vlečky z nádraží do 
továrního objektu.

Objevily se znovu zásobovací potíže. Od 19. února nebyl v obchodech dosta-
tek chleba a bílého pečiva, místo velkých housek a rohlíků se za stejnou cenu za
čaly péci menší. Vláda zdůvodnila chlebovou a pečivovou kalamitu tím, že pečivo 
a mouka jsou skupovány chovateli jako krmivo pro drobné zvířectvo, a od 5. břez-
na zrušila jejich volný prodej. Snížily se příděly na osobu – máslo na 25 dkg, maso 
na 1,4 kg, chleba na 5 kg, sádlo na 16 dkg a mléko denně na 1/8l. Tyto potraviny 
bylo možno ale již také koupit ve státních obchodech na volném trhu za něko

Statek v Náklí před rokem 1945
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likanásobně vyšší ceny. Vedle volného trhu a vázaného prodeje na potravino vé 
lístky bylo možno nakupovat např. drůbež, máslo a jiné zemědělské produkty na 
trzích. Ti, kteří měli dostatek finančních prostředků, si mohli na trhu v Benešově 
koupit třeba husu za cenu okolo 800 Kčs, kachnu za 300 Kčs, kuře za 200 Kčs, 1 kg 
másla za 400 Kčs, 1 vejce za 8 Kčs. Došlo i na snížení ročního přídělu uhlí, nejdříve 
ze 16 q na 13 q a do konce roku až na 10 q. V Týnci se objevily vývěsní štíty no vých 
prodejen Elektra (elektromateriál a elektrické spotřebiče), Tep (textilie), Mas na 
(maso a uzenářské výrobky), Narpa (papír, psací a školní potřeby), Chemo droga 
(drogistické zboží, barvy a laky, sanitární potřeby). V soukromém vlastnictví zů
sta ly v tomto roce ještě některé řemeslnické živnosti, obě týnecké trafiky a sbě r
na kožek a peří.

Týnecké JZD bylo za dosažené celoroční výsledky vyhodnoceno jako nejlepší 
v benešovském okrese a získalo putovní vlajku. Činnosti družstva byla ze strany 
místní organizace KSČ, místního národního výboru i okresními orgány věnována 
obrovská pozornost a podpora. Byly to nejen finanční prostředky, které ze společ-
ných prostředků obce i státu do združstevněného zemědělství tekly, ale soustav
ně zakladateli družstev vynucovaná a v podstatě i nařizována brigádnická pomoc 
škol, továren a spolků. V řadě neposlední, což z hlediska zásobování země potra-
vinami bylo mnohem více ke škodě než k prospěchu, byly výrobní úkoly družstev 
rozepisovány tak, aby byly snadno splnitelné a při jejich překročení je bylo možno 
slavnostně ocenit. Úkoly pro týnecké JZD na rok 1951 ve sklizni obilovin a bram
bor činily:

 
produkt rozepsaný úkol q běžně sklízeno q
pšenice 21 25 q a více,
žito 22 35
ječmen 22 25–30 
brambory 150 200

I když došlo ke splnění těchto direktivně stanovených úkolů, nebylo divu, že 
v zemi byl kritický nedostatek mouky a pečiva.

Aby byl venkovský lid při společných jarních pracech motivován k „boji 
o zrno”, konalo se ve všech kinech země Filmové jaro. Týnecké kino promítalo 
film Stalingradská bitva.

Národní podnik Metaz řídili v té době dva podnikoví ředitelé – Ing. Václav 
Oliverius a dělnický ředitel Václav Buzek. Oceláři závodu 27. července při pře
jímání standarty ministra těžkého průmyslu Gustava Klimenta za celostátní ví-
tězství v soutěži sléváren ocelolitiny vyhlásili závazek na počest padesátých na-
rozenin generálního sekretáře KSČ Rudolfa Slánského provést navíc dvě tavby 
ocelolitinových odlitků. Ředitel Buzek byl vyslán do Sovětského svazu na dlouho-
dobou studijní cestu a po svém návratu přednášel o získaných poznatcích na ve-
řejných schůzích.
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Úřad přednosty poštovního úřadu zastával Josef Švec, náčelníkem železnič ní 
stanice byl Václav Hanzlík. Místní stanici SNB, sídlící v budově bývalé Kampelič-
ky, velel Stanislav Čepela.

29. května zemřel hudební skladatel Bohuslav Foerster, Dr. h. c., spřízněný 
s týneckou rodinou Karáskových a často pobývající v Týnci. 

Rok 1951 vešel do dějin jako rok odhalování údajných třídních nepřátel lidu ve 
vlastních řadách. Už na únorovém zasedání Ústředního výboru KSČ odhalil 
předseda strany Klement Gottwald spiklenecké centrum Švermová, Šling a Cle-
mentis a označil je za zrádce a spiklence. Ještě téhož roku byl za největšího nepří-
tele strany a lidu označen generální sekretář KSČ Rudolf Slánský, 6. prosince vy-
loučen ze strany a následně odsouzen a popraven. 

Do roku 1952 vstupovala obec s předsedou MNV Janem Lomozem, místopřed
sedou Stanislavem Nejedlem a tajemníkem Ladislavem Fulínem. Pokračovalo se 
ve výstavbě vodovodního řadu v ulici k Chrástu (dnešní Sadová) a k vilkám na 
levé straně silnice od železniční křižovatky na Prahu (dnes Pražská). Místo dosa-
vadní Rady žen byl při MNV ustaven Výbor žen a jeho předsedkyní zvolena man-
želka bývalého Janečkova ředitele z období před druhou světovou válkou a vý-
zkumného pracovníka Vlasta Dědková. Místní národní výbor vedle budování 
infrastruktury se musel stále zabývat zásobováním obyvatel a činností místního 
JZD. Na žádost občanů bylo v kiosku ve stráni pod hotelem otevřeno komunální 
holičství s vedoucím panem Okrouhlým, Heřmanovo řeznictví bylo uzavřeno 
a jeho vedoucí přešel prodávat do Masny v Trojánkově obchodě. Majitel obchodu 
Václav Trojánek odešel pracovat do výroby. Obec organizovala prodej zboží, které 
bylo nedostatkové nebo se v Týnci neprodávalo. V únoru se konal trh pro členy 
JZD ve výčepu státního hotelu, v květnu a červnu trhy s galanterním zbožím, tex-
tilními výrobky, obuví a kovovým zbožím. Ani po sedmi letech budování nové 
společnosti nedařilo se komunistické straně, která se stala vedoucí silou v zemi, 
zajistit lidem dostatek potravin a řadu jiných výrobků. Stále přetrvával přídělový 
systém potravin a jiného zboží. Národ z hlediska výše přídělu byl rozdělen na 
pracující a ostatní (důchodci, bezdětné ženy a ženy v domácnosti) s tzv. přídělem 
základním.

Měsíční příděly na osobu podle zařazení občanů do výše uvedených dvou 
skupin:

   pro zaměstnané příděl základní 
maso 1,35 kg 1,25 kg
umělé tuky 0,40 kg –
mouka hrubá 1,90 kg 1,00 kg
mléko (denně)  1/8 l 1/8 l
cukr 1,50 kg 1,00 kg
máslo 0,15 kg 0,10 kg
šatenky (látky a oblečení) 120 bodů 100 bodů
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V roce 1952 se konaly v celé zemi na středních školách závěrečné zkoušky žá ků 
IV. ročníků. Po jejich skončení rozhodovala speciální komise o dalším osudu těch-
to dětí, zda budou dále studovat nebo půjdou do učení, a dokonce na jaký obor. 
Komisi předsedal učitel z Poříčí Václav Čermák, z Týnce se na práci komi se podí-
leli Veverka, Kovrzek a Šedý. Mezi rodiči dětí a stanovisky komise, která musela 
naplnit zejména u vybraných dělnických profesí stanovené limity, ale ří dit se 
i politickým smýšlením rodičů, panoval nesoulad a docházelo ke střetům.

Od 1. února bylo zavedeno společné stravování školáků. K tomuto účelu byl 
zabrán hostinec po zemřelém Františku Korbelovi a přestavěn na školní jídelnu. 
Oběd byl podáván po zaplacení poplatku a odevzdání potravinových lístků dvě-
ma stům dětí.

Ke změnám ve vedení tělovýchovné organize Sokol JawaMetaz došlo na vý-
roční schůzi jednoty. Odstoupil dosavadní starosta Josef Hadač a novým byl zvo-
len zaměstnanec brodecké továrny Josef Stodůlka. Pro změnu ideové náplně Soko-
la v souladu s novými politickými podmínkami v zemi se řada starých členů na 
schůzi nedostavila a někteří odešli navždy.

Novým podnikovým ředitelem n. p. Metaz se stal dosavadní dělnický ředitel 
Václav Buzek, hlavním inženýrem Ondřej Starosta. K podniku patřily vedle tý-
neckého závody v Jiříkově, ve Strašnicích, v Průhonicích, v Hradci Králové a v Tr
micích. 25. února byl Metaz vyhlášen nejlepším závodem benešovského okresu. 
Pro další rozvoj podniku a výstavbu administrativní budovy vykoupil dva domy 
stojící před továrnou – domek Josefa Topiče a Žižkovu hospodu.

V roce 1953 stála před obcí řada závažných úkolů. Rozhodnout o umístění tep-
lárny, o zajištění finančních prostředků na novou školu, o výstavbě obecní veřejné 
budovy, vybudovat nové veřejné osvětlení a jako léta předchozí řešit soustavné 
zásobovací problémy s potravinami. Výběr místa pro teplárnu padl na po zemek 
za nádražím vedle Sázavy v Náklí. Teprve po srážce automobilu s vlakem na pře-
jezdu v Týnci podařilo se obci přimět československé dráhy k jeho vybavení želez-
ničními závorami. Dráhy až dosud podmiňovaly jejich stavbu placením pracovní-
ka obsluhy z finančních prostředků obce. 

Benzinová pumpa, stojící dosud před kiosky na křižovatce pod hotelem, byla 
přestěhována na prostranství pod hřbitovní schody.

Událostí, která poprvé od roku 1948 vyvolala mezi obyvatelstvem bouři nepo-
kojů a přivedla pracující do ulic, byla měnová reforma. I když byla vládou připra-
vována měsíce předem, komunistické vedení ústy svého ministra financí do po-
slední chvíle hlásalo do světa zprávy o pevnosti naší měny. Jejím hlavním cílem 
bylo řešit narůstající rozpor mezi kupní silou lidí a zoufale nízkou nabídkou tr hu, 
dokonce i těch nejzákladnějších potřeb. Příčiny spočívaly v přestavbě čes
koslovenského průmyslu (budování těžkého průmyslu) a v úpadku zemědělské 
výroby. Reforma byla vyhlášena rozhlasem 30. května v 17.00 hod. s platností od 
příš tího dne. Již 21. května byl zastaven prodej nábytku a postupně dalších produk
tů. Lidé zahazovali hromady drobných, o kterých se původně šuškalo, že zůsta-
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nou v platnosti. Podlaha výčepu v týneckém hotelu jich byla plná, když se jich 
zba vovali znechucení hosté, a před vrátnicí Metazu se jich prý nasbíralo za 
5000 Kčs. Lidé přišli nejen o své úspory, ale zrušením přídělového systému život-
ních potřeb za nízké ceny zůstalo v prodeji pouze zboží za ceny volného trhu. Ve 
dnech výměny platily ještě peníze staré se sníženou hodnotou. A tak za 1 kg 
masa zaplatil občan 2270 Kčs ve starých, což představovalo při poměru 5 : 1 454 
Kčs nových. Každý občan zapsaný na kmenovém listě (povinná evidence obyva-
tel) mohl vyměnit 300 Kčs starých v poměru 5 : 1 a dostal 60 Kčs nových. Částky 
nad povolený limit 300 Kčs byly měněny v poměru 50 : 1. Československo se ve 
dnech výměny podobalo zemi s vyhlášeným stanným právem. Neprodával se 
a v hostincích se nepodával alkohol, pivo pouze desetistupňové, uzavírací hodina 
ve 24.00 hod. a všude ozbrojené složky – milice, policie a armáda.

V Týnci byl v těchto dnech zatčen vedoucí restaurace ve státním hotelu Fran-
tišek Hašek a ve Zbořeném Kostelci Karel Korbel, kvůli podezření, že vložili své 
peníze do nákupů zboží ze svých provozoven. Poněvadž se při prohlídkách v je-
jich bytech a ani v bytech jejich příbuzných nic nenašlo, byli oba po dvou dnech 
zajišťovací vazby propuštěni.

V březnu roku 1953 zemřeli dva význační představitelé komunistického hnutí, 
5. března Josif Vissarionovič Stalin a 14. března Klement Gottwald. V celé zemi 
byly organizovány tryzny, podepisovaly se kondolenční archy a pronášely smu-
teční projevy. Před vrátnicí Metazu stáli čestnou stráž nejdříve u bysty Stalina 
a posléze u bysty prezidenta Gottwalda metazští milicionáři.

Po volbách do zastupitelstva místního národního výboru 16. května 1954 byl 
na ustavující schůzi manifestačně opět zvolen předsedou Jan Lomoz a tajemní-
kem Ladislav Fulín. Národní výbor nechal v tomto roce opravit schody ve svahu 
od křižovatky k hotelu a přiléhající chodníky u silnice pod hotelem. Zákonem vy-
daným v tomto roce bylo umožněno vynikajícím pracovníkům v průmyslu posta-
vit si rodinné domky s využitím státní půjčky. Této výhody využila v Týnci řa da 
zaměstnanců obou podniků a po přidělení pozemků stavebníkům národním vý-
borem začala vlastně výstavba nových městských částí nebo ulic Kozlovic, V Pís
kovci a U Janovického potoka.

Významnou akcí národního výboru roku 1955 byla stavební úprava prostran-
ství před budovou bývalé kampeličky (v tomto roce již zdravotního střediska 
obce). V říjnu byla provedena oprava vozovky ulice od křižovatky s Krusičanskou 
silnicí ke křižovatce pod hotelem a dále k Podělusům. Pozemní stavby Praha sta-
věly pro n. p. Metaz na pozemku „Na rovinách” při silnici k Chrástu pět by tových 
domů, dokončeny zde byly již tři bytové domy a dvě svobodárny. 

 Metaz uvedl do provozu dokončenou trafostanici a pokračoval v rozsáhlém 
budování továrny výstavbou ocelárny, vodárny, kotelny a teplárny. 

O tom, jakou roli hrálo v této době v životě občana sehnat v obchodech maso 
a jak si ho všichni cenili, svědčí i gesto představitelů města. Za brigádnicky pro-
vedený úklid prostranství před týneckým hotelem v předvečer 1. máje dostal ka-
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ždý brigádník právo koupit si přednostně bez čekání ve frontě 1 kg masa. Fronty 
na potraviny se staly běžnou součástí procesu nakupování potravin.

Při osvětové besedě, vedené učitelem Miroslavem Šafratou, došlo po dlou-
hých letech ke konkrétnímu kroku k vybudování týneckého muzea, byl ustaven 
odbor pro zřízení pamětní síně obce. Dne 29. května proběhla na fotbalovém hři-
šti obvodní spartakiáda. Půl druhého tisíce cvičenců předvedlo spartakiádní 
skladby více než třem tisícům diváků. Řada těch malých i velkých cvičenců pak 
vystupovala od 2. července na I. celostátní spartakiádě v Praze. Několik tisíc divá-
ků přišlo dne 24. července shlédnout V. brodecký terén, motocyklový závod o stří
brnou přilbu.

Stavební činnost národního výboru se soustředila jako v roce minulém na 
úpra vu volných prostor v levobřežní části obce. V dubnu 1956 začala rozsáhlá par-
ková a stavební úprava svahu pod hotelem. Kronikář, který dění v obci posuzoval 
spíše jen objektivně, bez nadsázky, tentokrát vyslovil slova uznání k práci před-
sedy místního národního výboru. Doslova napsal: „Trvalou zásluhu o tuto úpravu 
i všechny dřívější má bezesporně předseda MNV Jan Lomoz, který osobním vlivem zís
kával spolupracovníky, když sám vždy byl první při práci”. Dosud marné bylo však 
usilování místních činitelů o výstavbu nové školy. V obci přibývaly domy a byty, 
zvyšoval se značně počet obyvatel pracujících v týnecké a brodecké továrně, ale 
nepřibývala místa v týnecké škole. Jako v minulém roce pokračovala pro tři třídy 
výuka v jiných objektech a třídy ve škole měly vyučová ní na směny a to se všemi 
negativními dopady na chod školy, život učitelů a úrověň výuky. Žáci na odpole-
dní směnu přicházeli po dopoledním volnu a bylo velice namáhavé přinutit je 
pozorně vnímat učitele a vykládanou látku. Na národní škole bylo zapsáno 408 
dětí, na střední 232, celkem navštěvovalo školu 640 žáků.

Mosazná deska na mostě přes Sázavu s nápisem Most Masarykův se již po-
druhé stala provokující. Poprvé byla sejmuta po příchodu německých okupantů, 
podruhé horlivými věrozvěsty komunistické ideologie. Je třeba ovšem říci, že se 
pokaždé našel dobrý a rozumný člověk, věřící v návrat desky na své původní mís-
to, nedonesl ji do sběrných surovin, ale pečlivě ji uschoval.

Mezi týneckými hudebními soubory se objevilo nové hudební těleso, kvarteto 
ve složení František Bučina, Antonín Svoboda, Vladimír Radosta a Václav Korbel. 
Týnecké kino bylo od 9. ledna pronajato Československému státnímu filmu. Veřej-
ná knihovna byla stále umístěna v jedné místnosti budovy čp. 48 v hradním ob-
jektu. Knihovníkem byl Ludvík Boháček.

Po prakticky stálém zvyšování cen základních potravin v minulosti a zejména 
při poslední měnové reformě byly od 3. prosince sníženy ceny spotřebního zboží, 
masa a masných výrobků. U tuku a masných výrobků to bylo od 6 % u sádla do 
20 % u uzeného masa. Kronikář také zaznamenal významnou událost v tomto ro
ce – prvý televizor v obci.

Novým předsedou Tělovýchovné jednoty Spartak se stal pracovník n. p. Me-
taz František Vaníček. VI. brodecký terén se konal 14. října a přilákal jako vždy 
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tisíce diváků. Tentokráte k tomu přispěla i 1. cena v tombole – motocykl Jawa v ex-
portním provedení. Mezi diváky byl i ministr automobilového průmyslu Emil Za-
tloukal. Asi netušil, že za čtyři roky opustí ministerský post a stane se obyvatelem 
Týnce ve funkci ředitele n. p. Metaz.

Metaz dokončil 1. etapu výstavby teplárny, do provozu byla dána vodárna pro 
výrobní účely. Pokud jde o výrobní činnost podniku, vstupovala továrna do pově-
domí československých slévárenských odborníků nejen dobrou kvalitou odlitků, 
ale i uskutečňovanou výzkumnou činností. Zaměstnanec závodu Ing. Josef Dědek 
byl vyznamenán za vývoj a užití magnetů tvrdých kovů cenou II. stupně s čest-
ným titulem Laureát státní ceny Klementa Gottwalda. Vedení podniku a závodní 
výbor ROH podporovaly kulturní činnost, v závodní knihovně byly ko nány vý-
stavky novinek na knižním trhu spojené s prodejem. Finančně byla podporována 
činnost malířského kroužku, v němž se sešla řada týneckých amatérských malířů. 
Kroužek v té době vedl akademický malíř Vodehnal, pracovně nasazený v bro-
decké továrně a později učitel František Bučina.

I v Týnci se našly letáky se „štvavou propagandou proti zemím budujícím 
socializmus”, shazované z letadel na jejich území. Podle československého tisku 
byly vedle „štvavého” vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa jednou z pří-
čin prvých protistátních bouří lidí proti vládnoucí garnituře nejprve v Polsku 
a v posledních dnech října kontrarevolučního povstání lidu v Maďarsku. V Ma-
ďarsku bylo povstání potlačeno za pomoci sovětského vojska. V Polsku, které ni-
kdy nekopírovalo dogmaticky sovětský komunistický hospodářský model, šlo 
o ne  únosné hospodářské poměry, v Maďarsku už nejenom o ně, ale o přímý boj 
s komunistickou ideologií.

Rok 1957 byl snad význačným zejména tím, že poprvé nebyly povolány z to-
váren brigády na pomoc JZD. Vedení podniků totiž začalo uvažovat o jejich fi-
nanční úhradě družstvem. Vedení družstva na to reagovalo prohlášením, že as-
poň nebude docházet ke škodám způsobeným neodborným vykonáváním prací. 

Místní národní výbor převzal dnem 1. července vedení matriky obce Pece rady.
Ve škole byly do výuky zařazeny hodiny polytechnické výuky a zřízena dílna, 

vybavená potřebným nářadím. 
Dne 13. listopadu zemřel prezident republiky Antonín Zápotocký, o šest dnů 

později 19. listopadu byl zvolen novým prezidentem Antonín Novotný. 
 Od roku 1958 MNV Týnec spravoval matriční záležitosti vedle vlastních a pe

ceradských také pro obce Chářovice, Podělusy, Chleby a Krusičany. Investiční čin-
nost obce se soustředila na úpravy místních komunikací. Cesty k teplárně a JZD 
(statku v Náklí) byly vyštětovány, byl vydlážděn chodník od vrátnice Metazu 
k železničnímu přejezdu, upravena vozovka od Mickova domu k hotelu, před ho-
tel navezena na povrch prostranství škvára. Brigádnicky byla upravena cesta od 
školy do Kozlovic (dnešní Máchova). Hotel dostal novou krytinu a na hřeben stře-
chy doprostřed budovy umístěna věžička pro věžní hodiny. Ale toto „architekto-
nické dílko“ rozhodně historickou hodnotu staré tovární budovy na kameninu 
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nezvýšilo. Brigádníci instalovali osvětlení na lesní cestě od hotelu do Kozlovic 
(dnešní Krusičanská).

Po zveřejnění vyhlášky ONV „o potírání fušérství” se do služeb obyvatelstvu 
přihlásilo dalších 27 řemeslníků (stavební práce, krejčí a švadleny, povozník, těžba 
písku, opraváři a instalatéři).

Pro týnecké JZD nastaly špatné časy. Po založení JZD ve Zbořeném Kostelci 
hospodařili týnečtí na 89 ha zemědělské půdy, z toho bylo 72 ha orné. Průměrný 
hektarový výnos u obilovin se pohyboval okol 18 q a JZD nesplnilo tentokráte 
ani nízký rozpis okolo 22 q. Osobní zájmy družstevníků byly přednější než druž-
stevní, rodiny zaměstnané v družstvu se neustále střídaly, stoupla značně ne-
mocnost zaměstnanců a v řadě neposlední začalo docházet k rozkrádání druž-
stevního majetku.

Došlo ke změnám v řadách zdravotníků. Dne 1. června nastoupili do lékár
ny PhMr. Fridrich se svou manželkou paní PhMr. Fridrichovou. Týnecký lékař 
MUDr. Václav Merkl odešel do důchodu a novou obvodní lékařkou se od 1. září 
stala MUDr. Hana Tutokyová.

V roce 1959 začal MNV připravovat plochu pro výstavbu nové školy na pra-
vém břehu v sídlišti. Další aktivity obce se soustředily na udržování vozovek a ze-
jména chodníků. Nebyl zřejmě dostatek finančních prostředků, a tak se provádě-
la po vrchová úprava pouze vysypáním lomovou drtí. Definitivní podobu dostaly 
chodníky při ulici od křižovatky k mostu. Po obou stranách byly položeny ka-
menné obrubníky a na povrch brigádnicky betonové dlaždice. Rovněž chodníky 
v Kozlovicích byly brigádníky pokryty dlažbou. Velkou stavební akcí roku bylo 
zahájení výstavby betonové lávky přes Sázavu od železniční stanice do Brodců. 
Nový přechod přes Sázavu nahrazoval již dosluhující dřevěnou lávku, zavěšenou 
na železničním mostě.

Stavba betonové lávky do Brodců, vzedmutá hladina při výstavbě
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Ve třech místnostech budovy týneckého hradu bylo dne 1. května slavnostně 
otevřeno po dlouholetém snažení městské muzeum. Celá budova byla na náklady 
obce opravena, do oken zabudovány mříže a upraveno okolí. Instalaci exponátů 
do zakoupených starožitných skříní provedli přátelé učitele Bučiny manželé Veli-
chovi z Prahy, trávící své letní dovolené v nedalekém Chrástu. Členům vlastivěd-
ného kroužku se podařilo sehnat okolo 250 ks výrobků týnecké kameniny a řadu 
dalších exponátů. Muzeum bylo otevřeno vždy o nedělích a svátcích od 9 do 
12 ho din. Službu vykonávali dobrovolně členové kroužku.

V dubnu zemřel dlouholetý obecní knihovník Ludvík Boháček. Starost o kni
hovnu převzal učitel týnecké střední školy Jaroslav Reitinger.

Funkci velitele místní stanice veřejné bezpečnosti vykonával podporučík 
Fran tišek Kříž.

V n. p. Metaz došlo ke změně na místě podnikového ředitele. Odvolaného děl-
nického ředitele Buzka nahradil Emil Zatloukal, dosavadní ministr automobilo-
vého průmyslu. Podnik pokračoval v rozsáhlé výstavbě týneckého závodu, pokra-
čovala stavba teplárny a bylo započato s výstavbou vícepodlažní administrativní 
budovy. Dnem 19. března převzal podnik od MNV do své správy budovu státního 
hotelu čp. 2. Při předání bylo dohodnuto, že bude upravena na kulturní dům, slou-
žící potřebám podniku a obyvatelům obce. Na podzim navštívil týnecký závod 
ministr všeobecného strojírenství Karel Poláček.

V roce 1959 došlo k dalšímu snížení maloobchodních cen potravin, konfekce, 
látek a byl zrušen přídělový systém na uhlí.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání nové názvy ulic:
od kapličky k mostu přes Sázavu – Třída Sovětské armády, 
od mostu ke starému hřišti – Třída vítězství,
okolo hradní věže –  Nádvoří Adama Hodějovského (jeden z majitelů zboží 

týneckého),
od domu Smolákových za mlýn – Pod Hradištěm,
od Mickova domu čp. 5 k Trojánkovu domu –  Klusáčkova (autor sgrafit na 

Mickově domě),
od hotelu k domku Haškových – Růžová (dříve mezi lidmi zvaná Kozí),
od hotelu k domu Korbelových – Lipová,
od Trojánků k Janovickému potoku – Krusičanská,
od školy na konec Kozlovic – K. H. Máchy,
od Pazourků ke kapličce – 1. máje,
v pískovně za hotelem k Haškovým – Mírová a Sad přátelství,
od Babánkovy vily k mostu –  Na Chmelnici (na okolních polích se dříve pěstoval 

chmel pro týnecký pivovar),
od vrátnice Metazu ke dvoru v Náklí – K Náklí,
od Metazu podél trati – U Trati,
od Kohoutových ve směru na Čakovice – Pražská,
od Merklovy vily k Chrástu – Sadová,
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1. příčná od Sadové k Třídě vítězství – Příčná,
2. příčná od Sadové k Třídě vítězství – U Hřiště,
v sídlišti mezi dvouletkovými domy – Husova,
v sídlišti pod dvouletkovými domy – Fučíkova.

12. června se konaly volby do všech stupňů národních výborů a do Národního 
shromáždění. Na kandidátce do zastupitelstva MNV bylo zapsáno 29 kandidátů, 
z toho 1 dělník (člen JZD), 24 příslušníků pracující inteligence a 4 ostatní. Na usta-
vující schůzi zvolených zastupitelů 21. července byl zvolen předsedou Miroslav 
Berka, náčelník železniční stanice v Týnci, místopředsedou Václav Kokštejn a ta-
jemníkem Karel Procházka. Poslancem krajského národního výboru se stal Jan 
Lomoz a do Národního shromáždění zvolen nástrojař brodecké Jawy a aktivní 
pracovník v týnecké lehké atletice Ludvík Svoboda. Po volbách vstoupila do 
svazku týnecké obce osada Chrást se sídlištěm Chrást a počet obyvatel vzrostl 
o 1078 lidí. Bývalý tajemník Ladislav Fulín převzal funkci matrikáře, kde se pře-
vzetím matrik okolních obcí značně zvýšila pracovní náplň.

Po přípravě pozemků v minulém roce zahájily stavbaři výstavbu nové školy 
v sídlišti na pravém břehu. Budova bývalé kampeličky čp. 121 byla rekonstruová-
na pro potřeby zdravotního střediska.

Blížil se zánik týneckého JZD. Vedení družstva ještě jednalo o sloučení s pece-
radským družstvem, ale toto řešení, které mělo prodloužit jeho život, nebylo zřej-
mě nadřízenými politickými orgány přijato. Jeho likvidace proběhla tak, že po-
zemky a živý inventář převzalo peceradské JZD, budovy v Náklí a ostatní inventář 
přešly pod organizaci Státní rybářství. 

Osvětová beseda uspořádala dvě zajímavé akce. V říjnu navštívil Týnec spi
ovatel Karel Nový, uspořádal v obou závodech besedy spojené s podpisováním 
svých knih. O dva měsíce později se konala za veliké účasti posluchačů přednáška 
profesora dějepisu benešovského gymnazia Jana Hertla „Karel Hynek Mácha 
a Márinka ze Želetinky“. Účast byla pochopitená, protože Márinka dožívala svůj 
život v Týnci a je pochována na místním hřbitově.

Vlastivědný kroužek podnikl kroky k záchraně gotické Piety, tzv. Chrástecké 
madony, nalezené na půdě kostela sv. Kateřiny v Chrástu nad Sázavou. 

V listopadu byla vrácena obci soška po konzervaci a petrifikaci. Stalo se tak na 
pokyn ministerstva školství a kultury a obec za konzervaci zaplatila České mu 
fondu výtvarných umění 2 tisíce Kčs. Po navrácení byla uložena na faře římsko-

katolické církve v Týnci.
Naposledy se dne 22. dubna rozloučila týnecká veřejnost s význačným obča-

nem obce, učitelem, účastníkem protifašistického odboje a v posledním roce obec-
ním knihovníkem Jaroslavem Reitingerem. Místo obecního knihovníka po něm 
převzal Rudolf Bažil, zaměstnanec n. p. Jawa.

N. p. Metaz zaznamenal výrazný úspěch ve vývoji trvalých magnetů. Čsl. tisk 
přinesl zprávu následujícího znění „Ve výzkumu a vývoji dosáhli pracovníci Me-
talurgických závodů v Týnci n. Sázavou pronikavého úspěchu v oblasti vývoje trvalých 
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magnetů. Vyrobili ve velmi krátkém čase permanentní magnety pro reproduktory tranzis
torových přijimačů. Vyrovnají se v plné míře světovým parametrům v tomto oboru. Při
pravuje se sériová výroba těchto magnetů“.

Stavbaři pracující na výstavbě administrativní budovy podniku postavili na 
prostranství před domem Maněnových staveništní zařízení.

Závod pokračoval v úpravách převzatého hotelu. Do objektu byl dotažen tep-
lovod a na věžičku na střeše budovy namontovány věžní hodiny. Zajímavý byl 
jejich původ. Hodiny zakoupila v roce 1942 kampelička a chtěla je umístit na své 
budově. S následným obsazením této části města Němci (součást cvičiště zbraní 
SS) již k tomu nedošlo. Když v roce 1955 převzala majetek kampeličky Čsl. státní 
spořitelna, převedla je na obec a ta je pak 1. dubna 1959 předala Metazu. Ciferník 
hodin má průměr 1,5 m.

Rok 1961 zahájil MNV rozsáhlými stavebními pracemi. V květnu byla započa-
ta odstraněním zeminy stavba autobusového nádraží u železniční stanice a po-
kračovaly zemní práce na stavbě nového hřbitova u hájovny Taranka. Byly v hru-
bých rysech dokončeny terénní úpravy okolí bytových domů v sídlišti. V ulicích 
K. H. Máchy, U Trati, Sadové a Pražské položeno 225 m vodovodního potrubí. Na 
Brodce a do Jawy se již chodilo po nové betonové lávce. Ze železničního mostu 
byla sejmuta stará dřevěná lávka pocházející z roku 1943. Pro Komunální služby 
Týnec n. Sáz. zřízené dnem 1. července z bývalého Podniku místního hospodářství 
byl adaptován tzv. Herzův dům čp. 18 na Benešovské ulici. Dům neměl dědice, 
neboť židovská rodina, která jej vlastnila, byla vyvražděna v německých koncent-

Vzhled hotelu před rekonstrukcí
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račních táborech, a tak rozhodnutím státu připadl obci. Prvým ředitelem komu-
nálních služeb se stal Petr Kuběna.

Usnesením MNV ze dne 19. 1. byla v Týnci zřízena Domovní správa. Vznik la 
pře nesením domovní správy z Krhanic. Vedoucím se stal J. Oubrecht. Ke konci ro ku 
1961 již obhospodařovala 80 domů s 388 byty a 4 provozovny v majetku obce.

Novou obvodní lékařkou se po MUDr. Tutokyové stala MUDr. Vlasta Vlč
ková. Obvodní zdravotní sestrou byla již od roku 1960 Eva Žížalová. Do poradny 
pro mat ky a kojence zajížděl primář dětského oddělení benešovské nemocnice 
MUDr. Petříček. V zubním ambulatoriu sloužil zubní technik Eduard Vaněček, 
instrumentářku mu dělala jeho manželka Božena Vaněčková.

Měnil se opět název školy, osmiletá střední byla přejmenována na Základní 
devítiletou školu Týnec n. Sázavou a od 1. září se docházka do devátého ročníku 
stala povinnou. Počet dětí se zvýšil na 668. Na konci školního roku probíhal v pos
lední deváté třídě nábor dětí do zemědělství. Úkol daný škole 20 žáků nebyl spl-
něn, přihlásilo se pouze 5 dětí.

Novým vedoucím kina se stal pracovník Jawy Vratislav Měchura. Svoji práci 
zahájil úspěšnou přehlídkou starších českých filmů. Nedařilo se však naplnit ki
nosál při promítání sovětských filmů, jejichž návštěvnost stále klesala. V zahradě 
zdravotního střediska byly objeveny 3 kostrové hroby. Při pracích na jejich odkrý-
vání se podílel pražský archeolog Benda.

Od 9. května měl Týnec ve svém okolí druhý moderní kulturní dům nazvaný 
Jawaklub. Postavil ho na Brodcích vedle své závodní jídelny n. p. Jawa za účinné 
pomoci zaměstanců závodu, kteří na stavbě odpracovali 11 500 hodin. Slavnost ní 
otevření probíhalo dva dny, prvý den s účastí herců Národního divadla byl pro zva
 né hosty a druhý s řadou kulturních pořadů a taneční zábavou pro zaměstnance.

K řadě spolků, které v Týnci působily, se přiřadil nově ustavený myslivecký 
spolek s vedoucími Jaroslavem Eberlem z Chrástu a Janem Bartlem z Týnce.

V n. p. Metaz probíhaly od 30. června do 9. července oslavy 30 let od založení 
podniku. Za splnění úkolů II. čvrtletí obdržel podnik Rudý prapor ministerstva 
všeobecného strojírenství.

V noci z 28. února na 1. března proběhlo na území naší vlasti již desáté sčítá
ní lidu (prvé se konalo v r. 1857).

 V roce 1962 byl předseda MNV Miroslav Berka vyslán na Kubu jako železnič
ní expert. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupoval místopředseda Václav Kok
štejn. Od 21. května bylo uvedeno do provozu nové autobusové nádraží u želez-
niční stanice. Pokračovaly práce na výstavbě nového hřbitova, který byl budován 
obcí v akci Z (vlastními silami). Byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod 
u Sázavy za fotbalovým hřištěm a pokládalo se kanalizační potrubí v ulici Sa
dová. 

Od 30. listopadu byl zahájen prodej v samoobsluze ve starém Týnci. 
Opět se začalo citelně zhoršovat zásobování. Před Masnou, bývalým Troján-

kovým řeznictvím, stály týnecké ženy frontu na maso již od druhé hodiny ranní 
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a fronta se táhla až k domu Smolákových. Byl opět nedostatek uhlí a zaveden pří
děl ve výši 15 q na rodinu a rok. MNV neměl sílu tuto situaci řešit, a tak postupo-
val obvyklou metodou – pokusem o spravedlivé rozdělování nedostatkového zbo-
ží. Jmenoval proto dva občanské kontrolory Josefa Stodůlku a Františka Štěpána 
a pověřil je dohledem nad prodejem úzkoprofilového zboží.

Od října provedla vláda „zaokrouhlení maloobchodních cen“. Zvýšily se ce ny 
dřeva, dřevařských výrobků a průmyslových výrobků (praček, ledniček apod.). 

MNV začal vydávat obecní noviny s názvem Týnecká zář komunismu. Po je
denáctém čísle bylo jejich vydávání zastaveno. Od 15. listopadu byla hostem ná-
rodního výboru sovětská občanka Danelie Maria Petrovna, která před 17 roky 
s Rudou armádou osvobozovala Československo a pobývala i v Týnci. O svých 
dojmech z druhého pobytu v naší zemi učinila zápis do pamětní knihy obce. 

Novým vedoucím vlativědného kroužku se stal učitel Josef Topič. Členové 
kroužku nadále dobrovolně zajišťovali chod muzea, střídali se v průvodcovství 
(zejména učitelé Bučina a Vendr) a za pomoci členek výboru žen při MNV prová-
děli úklid muzejních prostor. Známé mohyly v lese za hájovnou Taranka byly na-
vštíveny archeoložkou Československé akademie věd Dr. Saudskou a hodnoceny 
jako hroby doby halštatské. 

Týnecké kino v soutěži velkých kin benešovského okresu se umístilo na 
1. mís tě. Při závodním klubu ROH Metaz ustaven od listopadu minulého roku fi-
laltelistický odbor, v roce 1962 přejmenovaný na filatelistický kroužek. Tělový-
chovná jednota Spartak se rozloučila se jménem Spartak a stala se z ní zase oby-
čejná Tělovýchovná jednota Metaz Týnec nad Sázavou. Patřily do ní oddíly 
kopané, hokeje a odbíjené, základní tělesná výchova a odbor turistiky.

V n. p. Metaz se vystřídali podnikoví ředitelé. Emila Zatloukala nahradil do-
savadní technický náměstek podniku Miroslav Čipera.

V roce 1963 byla ukončena výstavba nového hřbitova. Budovy nové školy by ly 
napojeny na teplovod a v jejich okolí se prováděly brigádnicky terénní úpravy. 

Pokračovalo pokládání kanalizačních řadů v ulicích Sadová, Příčná, U Hřiště 
a hlavního řadu na Třídě vítězství. Zemědělská komise při MNV měla plno staros-
tí s hospodařením Státního rybářství a podrobila jeho práci zdrcující kritice. Poz-
dě zaseto, obilí špatně přezimovalo, pro výsadbu brambor nebylo včas zoráno 
a hnojilo se až na jaře, orba pro jařiny provedena rovněž až na jaře, sklizeň pro 
po ruchovost strojů opožděna a při sklizni kombajnem došlo k velkým ztrátám na 
zrní. A dopadlo to tak, jak se to řešilo v té době i u řady skomírajících průmyslo-
vých podniků – byly včleněny do některé obstojně hospodařící velké průmyslové 
jednotky. Státní rybářství Týnec, dosud samostatně hospodařící, bylo začleněno 
do Státního rybářství Benešov.

Po čtyřech letech výstavby bylo dnem 1. září slavnostně zahájeno vyučování 
v nové škole. Po průvodu dětí od staré školy k nové, byla novostavba předána 
předsedou školské a kulturní komise Imrichem Fellerem do užívání řediteli školy 
Václavu Staňkovi. Skončilo vyučování dětí na směny a v provizorních třídách mi
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mo školní objekt. Pro vysoký počet žáků – 681 dětí, zůstala v provozu i škola na 
Benešovské ulici. 

Místní lidová knihovna s knihovním fondem již okolo čtyř tisíc svazků se stá-
le nacházela v jedné místnosti a trpěla nedostatkem prostoru. Nebylo kam ji pře-
místit, a tak došlo i na zastavení nákupu novinek.

Vlastivědný kroužek vedl Josef Topič, ale veškerá administrativa a účetnic t ví 
leželo na Václavu Stejskalovi. Stejně jako v minulých letech sloužili členové 
kroužku dobrovolně v muzeu, které bylo otevřeno od 17. března do 31. října dopo-
ledne ve dnech pracovního klidu. Jako dary od občanů přibylo do muzejních sbí-
rek 7 mincí, starobylý dřevěný stolek a dva obrazy od malíře Josefa Germaina 
z r. 1892.

Nedostatek uhlí byl začátkem roku tak kritický, že bylo na čas zastaveno i pro
mítání v místním kině.

V upomínku na jedenáctisté výročí příchodu bratří Cyrila a Metoděje na Mo
ravu uspořádala církev československáhusitská v Týnci setkání svých příslušníků. 
Zúčastnili se ho členové církve z Prahy, Sedlčan, Vlašimi, Miličína a dalších míst.

Od 1. dubna bylo v Týnci zřízeno obvodní oddělení veřejné bezpečnosti. Do 
jeho obvodu patřily Týnec, Krhanice, Pecerady, Bukovany, Krusičany, Chrášťany, 
Přibyšice, Tisem, Neštětice, Zahrádka, Maršovice, Zderadice, Hořetice, Křečovi-
ce, Zádolí, Neveklov, Stranný, Krchleby, Nahoruby, Živohošť, Blažim, Bělice, 
Mlékovice, Dalešice, Blaženice, Netvořice, Vysoký Újezd, Rabyně, Krňany, Bře-
žany a Lešany.

Farářem církve římskokatolické byl stále Jindřich Juráš. Byl členem vlasivěd-
ného kroužku a podílel se aktivně na jeho činnosti.

N. p. Metaz byl opět vyznamenán za dosažené hospodářské výsledky. Dne 
14. prosince při slavnostním otevření z velké části renovonaného kulturního do mu 
a jeho předání do užívání zaměstnancům závodu a týnecké veřejnosti převzal 
Rudý prapor ministerstva všeobecného strojírenství a vlády a Ústředního výboru 
odborového svazu.

V červnu roku 1964 proběhly volby do všech stupňů národních výborů, do 
Národního shromáždění a poprvé volby soudců z lidu. Na ustavující schůzi 3. čer-
vence byl do funkce předsedy místního národního výboru navržen a jednomysl-
ně zvolen občan Zbořeného Kostelce, dosavadní pracovník okresního národního 
výboru Josef Barek. Místopředsedou se stal Miroslav Berka a tajemnicí Marie Pet
ružalková ze sídliště Chrást. Za poslance ONV byli zvoleni Houšková, Králová, 
Helmich a Marvan, do KNV znovu zvolen Jan Lomoz a poslancem Národního 
shromáždění zůstal Ludvík Svoboda. Soudci z lidu se stali Kálal, Bergman, Dráb 
a Ryčl. Od 1. července byly k Týnci připojeny osady Brodce a Zbořený Kostelec. Po 
jejich vstupu do svazku obce se počet obyvatel zvýšil na 3899.

Ještě před úplným dokončením nového hřbitova se na něm konal prvý smu-
teční obřad Do země hřbitova byla jako prvá uložena k věčnému spánku chářovic-
ká občanka paní Anežka Hauzarová z čp. 32, narozená tamtéž 27. února 1884. 
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Protože obě týnecké školy navštěvovalo již 878 žáků, bylo rozhodnuto o je
jich samostatnosti. Ředitelkou I. ZDŠ, kde byl pouze 1.–5. ročník, se stala Věra 
Pazderová, ředitelem II. ZDŠ (nové) Václav Staněk. 

Předsedou vlastivědného kroužku se stal MUDr. Maxera. 
Nový sál kulturního domu, jako jeden z největších v regionu, začal být využí-

ván i okresními orgány pro velké politické a společenské akce. Již 7. a 8. března zde 
probíhala okresní konference KSČ, ve dnech 25. a 26. března se v něm konala 
okresní konference JZD a o měsíc později 24. dubna okresní konference Českoslo-
venského svazu požární ochrany.

V přízemí nové administrativní budovy n. p. Metaz byl zahájen provoz ku-
chyně a jídelny pro zaměstnance.

Od 1. ledna se stal Týnec sídlem již dvou velkých podniků. Vedení n. p. Závo-
dy 9. května se k tomuto datu přestěhovalo z Prahy do brodeckého závodu. Za
sloužil se o to významně ředitel závodu Jaroslav Hvězda, který zabránil spojení 
dvou největších československých motocyklových výrobců, Závodů 9. května 
s Českými závody motocyklovými ve Strakonicích. Od 1. září se také změnilo jmé
no podniku na název známý ve světě a odpovídající tradiční značce JAWA, n. p. 
Týnec nad Sázavou. Ředitelem podniku se stal ředitel brodeckého závodu Jaroslav 
Hvězda. Je ovšem třeba podotknout, že k přemístění sídla nebyly orgány KSČ 
vzneseny žádné připomínky, ale naopak. Do závodu Jawy v Praze Nuslích se na-
stěhoval závod ČKD Polovodiče, což plně vyhovovalo záměrům pražského měst-
ského výboru KSČ i samotného primátora Kapka o vybudování mamutího pod
niku ČKD. Ne nadarmo se v té době mezi lid mi posměšně Praze říkalo Čékádov 
nebo také Kapkov. A Okresní výbor KSČ v Benešově mohl jen uvítat posílení prů-
myslových podniků v okrese. Oba pod niky Závody 9. května v Brodcích a Meta-
lurgické závody v Týnci zaměstnáva ly ve svých závodech včetně pobočných více 
než 7 tis. pracovníků, v samotném Týnci pak okolo 3 tisíc. V národním podniku 
Závody 9. května se výroba motocyklů neustále zvyšovala a v roce 1967 dosáhla již 
80 tis. ks, z toho 45 tis. ks bylo vyvezeno do Sovětského svazu. Jawě zůstal v Pra ze 
závod ve Strašnicích, kde bylo oddělení konstrukce výrobků, zkušebny motocyk lů 
a maloseriová výroba sportovních motocyklů. Dále zde sídlilo podnikové od dělení 
obchodnětechnických služeb, podřízené obchodnímu náměstkovi v Týnci.

V celé obci zůstali pouze dva soukromníci – obecní mandl stále obsluhovala 
Marie Štěpánová a pro svůj vysoký věk nebyl nucen vstoupit do týneckých Komu
nálních služeb místní obuvník Karel Blabolil.

V roce 1965 byla provedena přestavba kina v kulturním domě na širokoúhlé. 
MNV prováděl úpravu chodníků na Vítězné třídě, byly budovány cesty na novém 
hřbitově a upraveno prostranství okolo autobusového nádraží. Nákladnou akcí 
byla stavba nového kanalizačního řadu v délce 800 m na Třídě vítězství pro svede-
ní odpadní vody z čistírny závodu Jawa na Brodcích do městské čističky za fotba-
lovým hřištěm. Představitelé obce se znovu vrátili k myšlence vybudovat v Náklí 
rekreační a sportovní středisko.
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Od 1. 9. byla zřízena v Týnci pobočka hudební školy. Vyučování hře na hous le, 
klavír a akordeon probíhalo v odpoledních hodinách ve škole. Ředitelem školy byl 
hudebník Jaroslav Novák.

Sloučením závodních klubů Jawy a Metazu, rudých koutků organizací JZD 
Cíl Pecerady, Státního rybářství a Komunálních služeb Týnec byl vytvořen společ-
ný Závodní klub ROH Týnec nad Sázavou. Předsedou klubu byl zvolen pracovník 
Metazu Ing. Josef Bayer, sekretářem se stal Bohumil Gabriel.

Týnecké muzeum rozšířené o archeologickou expozici bylo přejmenováno na 
Muzeum týnecké kameniny a stalo se oddílem Vlastivědného muzea Podblanic-
ka.

Knihovna se konečně dočkala větších prostor. Z nevyhovující místnosti hra-
du se přestěhovala na týneckou faru.

V srpnu roku 1966 byla zahájeny práce na prvé rekonstrukci mostu přes řeku 
Sázavu. Již od prosince minulého roku byl provoz převeden na provizorní železný 
most vedoucí od bývalé Korbelovy hospody do Náklí. Přestavba mostu byla ukon-
čena ještě v témže roce a provoz po něm obnoven 30. prosince. Od května by lo za-
počato s výstavbou soukromých garáží na pozemku ze lesíkem Brdce. MNV vyu-
žil nových prostor v rekonstruovaném kulturním domě a přestěhoval do klubovny 
u malého sálu z budovy národního výboru čp. 152 obřadní síň.

N. p. Metaz zavedl od 1. října zkrácenou pracovní dobu a každá druhá sobota 
se stala volným dnem. Pro zaměstnance bylo zavedeno podávání teplých svačin 
v ceně 3,20 Kčs za 1 jídlo. Metalurgické závody Týnec nad Sázavou patřily v té do
bě podle hodnocení odborníků ke špičkovým slévárnám v Československu.

V obou národních podnicích začaly pracovat lidové soudy s právem vynášet 
rozsudky (i ve formě peněžitých trestů) za přítomnosti veřejnosti.

V únoru 1967 navštívil Týnec první tajemník ÚV KSČ a prezident republiky 
Antonín Novotný. Zúčastnil se aktivu komunistů ze závodů benešovského okresu, 
konaného v kulturním domě. Přínosem jeho návštěvy mimo jiné bylo i vyasfalto-
vání prostoru před kulturním domem, když při vystupování z auta šlápl do roz-
ježděného škvárového bahna a vytkl to přítomným soudruhům. Náprava sice 
dodatečně následovala, ale k budově a pak zpátky k vozu musel bahnem projít.

Pro spojení Týnce s okresním městem měla velký význam generální rekon-
strukce okresní silnice. Byla rozšířena, dostala v celé délce nový asfaltový povrch 
a obešla vesnici Bukovany. Dne 28. listopadu byl slavnostně otevřen konstrukčně 
nový most přes údolí Janovického potoka. MNV prováděl opravu domu čp. 5. 

„U Micků“. Středočeský památkový ústav vydal k opravě prohlášení, že se nejedná 
o „kulturní hodnoty ve smyslu památkové péče“.

Uvolnění policejního dozoru ve státě dokládala zářijová návštěva Českoslo-
venska bývalými francouzskými vězni z 2. světové války z německých koncent-
račních táborů v Terezíně a nedaleko Týnce položených Břežan. Do Týnce zavíta
la skupina 10. září a setkala se s představiteli obce. Mezi 56 francouzský mi hosty 
už byla řada jejich potomků. Vždyť od květnových dnů roku 1945, kdy ozbrojení 
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týnečtí občané koncentrační tábor v Břežanech prakticky v hodině dvanácté, 
když německé vedení tábora rozhodlo o fyzické likvidaci vězňů, osvobodili, 
uběhlo již 22 let. Po delší době bylo obnoveno vydávání obecního časopisu Tý-
necký zpravodaj. Měl nahradit i podnikové časopisy Slévač a Brodecký směr, roz-
hodnutím ministerstva zrušené.
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Týnec nad SáZavou 1968–2004
Ladislav Žížala

rok 1968

Dne 31. května odešel do důchodu dosavadní předseda MNV Josef Barek. 
I když komunistickou stranou byl navržen na tuto funkci její člen, předsedou 
z vůle lidu se stal již podruhé Miroslav Berka. Rostoucí napětí ve společnosti a ne-
spokojenost lidí se správou země vedlo k odložení řádných voleb až do roku 1971. 
Začaly se rehabilitovat křivdy z 50. let, v Týnci byly vráceny domy čp. 58 Smo 
lákovům a čp. 72 Trojánkovům, v Chrástu čp. 2 Zikánovým a ve Zbořeném Kos
telci vrácen dům čp. 18 Josefu Breburdovi a Marii Tůmové. Dne 11. 9. byla v Týn ci 
po dlouhých letech obnovena činnost Junáka. Také bylo rozhodnuto vrátit na most 
přes Sázavu původní mosaznou desku, nesoucí název Most T. G. Masaryka. Mini-
sterstvu vnitra byla zaslána žádost o povýšení Týnce na město. Bylo započato 
s úpravami svahu pod kulturním domem zbouráním starých kiosků, pocházejí-
cích z 30. let. Zahradnictví u Janovického potoka bylo zrušeno.

21. srpen 1968. Snaha komunistické strany zachovat si při stále se zhoršující 
ekonomické situaci a ztrácení politického vlivu alespoň nějakou tvář vedla k po-
kusům o nejrůznější reformy. Byly to zásahy do řízení podniků zaváděním nové 
ekonomické soustavy a vyvrcholením těchto snah byl pokus o vytvoření „sociali-
zmu s lidskou tváří”. Nepovedla se ani ekonomická obroda a už vůbec ne „lidská 
tvář” socializmu. V noci z 20. na 21. 8. 1968 vtrhla na výsostné území našeho státu 
vojska pěti „bratrských stran” Varšavské smlouvy a sovětské tanky ukončily po-
kusy o komunistický demokratizační proces. Do Týnce dorazili Sověti 22. 8. večer. 
Tanky stály ve vjezdech do podniků, tanky stály na mostě přes Sázavu, život v to-
várnách byl ochromen a lidé si uvědomovali, jakým „poutem” je pro nás láska 
Sovětského svazu. Na ulicích i na zdech domů se objevily stovky hesel, vyzývající 
okupanty k opuštění země a podporující současnou československou vládu. A ne-
být obnoven asfaltový koberec v Husově ulici, stále bychom na zemi četli: Ať žije 
Dubček!, Ivane, jdi domů! Všude ve městě vládl odpor. Na nádvoří brodeckého 
závodu Jawy pronesl vlastenecký projev ředitel Jaroslav Hvězda, dokonce padaly 
i návrhy – zastavte dodávky motocyklů do SSSR. Navrhovatel jenom neřekl, kam 
by se těch 60 tis. motocyklů, konstruovaných a dodávaných pro tamní trh, mělo 
vyvážet. V týneckém kině se přestaly promítat filmy ze mí, jejichž vojska se zú-
častnila vpádu. V říjnu se konaly oslavy padesátiletého výročí vzniku Českoslo-
venské republiky, poprvé od roku 1948 bylo vzpomenuto zásluh legionářů z prvé 
světové války o naši samostatnost. Hlavní projev měl poslanec národního shro-
máždění Ludvík Svoboda. U týneckého nádraží byla zasazena za účasti zástupců 
obce „lípa svobody“. Po třech letech však nebylo po lípě ani stopy a sny o svobodě 
se rozplynuly mnohem dříve.
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Týnec městem

Dnem 1. ledna 1969 byl Týnec usnesením plenárního zasedání Středočeského 
krajského národního výboru povýšen na město. Na slavnostní shromáždění obča-
nů 12. února se z pozvaných významných hostů dostavil pouze spisovatel Ka rel 
Nový, ostatní se, zřejmě pro bouřlivé dění v zemi, omluvili. O historii Týnce ho vořil 
kronikář Miroslav Šafrata, období od roku 1945 po rok 1968 připomněl dlouholetý 
předseda národního výboru v těchto letech Jan Lomoz a projevy zakon čil slovy 
o budoucnosti již ne obce, ale města Týnec nad Sázavou současný předseda Mi-
roslav Berka. 

Dobře si vedl vlastivědný kroužek a lidé okolo městského muzea. Dr. Hejna 
z archeologického ústavu akademie věd na přednášce v Týnci uvedl důvody, na 
základě kterých lze předpokládat, že Týnec byl již v 11. a 12 století knížecím síd-
lem. Na výzkumu v hradním areálu za aktivní fyzické pomoci členů kroužku se 
stále pokračovalo. Objevené základy přemyslovského paláce, nesoucí všechny 
zna  ky monumentální románské architektury, mají velký historický význam. Ar-
cheologický ústav proto zařadil výzkum hradiště pro příští léta do svých plánů. 
Hradní areál byl vyhlášen chráněnou kulturní a památkovou oblastí.

Ve městě pokračovala výstavba bytů. Domovní správa měla v té době ve své 
evi denci 89 bytových domů se 491 bytem. Kritickou bytovou situaci pomáhalo ta
ké řešit Stavební bytové družstvo svépomocnou bytovou výstavbou. Bylo založe-
no v roce 1960 a jeho členové přispěli k řešení bytové situace v obci do konce roku 
1969 výstavbou dvou domů o 50 bytových jednotkách.

Komunistická strana se ještě jednou, za vydatné pomoci ruského komisaře 
a tisíců plně vyzbrojených rudoarmějců, nastěhovaných do kasáren uvolněných 
československou armádou, začala znovu stavět na nohy a vyřizovat si účty s opo-
zicí. Na základě usnesení plenárního zasedání ze dne 4. prosince převzal funkci 
předsedy MěNV, poprvé zcela placenou, Jan Holeček, doporučený do funkce 
měst ským výborem KSČ. Miroslav Berka sdělil, že se nemůže uvolnit ze zaměst-
nání, a poslal písemnou rezignaci.

Na návrh strany, jak napsal kronikář, byli zbaveni funkcí Miroslav Berka, Ja-
roslav Šiška, Lumír Richter, Karel Lachman, František Žaba. Začalo období „nor
malizace”. Probíhaly prověrky straníků, ale i nestraníků, padaly hlavy. V Jawě byl 
odvolán ekonomický náměstek Ing. František Smolák, z funkce obchodního ná-
městka odešel Ing. Jiří Gelný. Za Ing. Smoláka přišla „ekonomická posila” z vý-
chodních Čech, zemědělský stranický odborník Vladimír Famfulík, a do funkce 
obchodního náměstka byl přijat z Moskvy navrátivší se dřívější servisní pracov-
ník Závodů 9. května Karel Kasl. Československé dráhy odvolaly z funkce před-
nostu týnecké stanice Miroslava Berku.

Město stavělo kanalizaci a vodovod na Pražské, prováděla se montáž nového 
městského osvětlení pravobřežní části města. Byl rozřezán a odstraněn starý že-
lezný most přes Janovický potok, postavený v roce 1900 stavitelem Maříkem z Ne-
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veklova. V říjnu 1971 byly zahájeny přípravné zemní práce pro výstavbu čtyř 
věžových domů a 31. prosince dána do užívání budova svobodárny n. p. Jawa 
s 52 by ty. V Náklí začal vyrůstat fotbalový stadion a vykopaná zemina ze základů 
pro věžové domy se používala k budování jeho ochozů. Montáž všech 4 věžových 
domů byla dokončena v roce 1972. Stavbu dvou domů financoval n. p. Jawa, jeden 
dům n. p. Metaz a jeden dům patřil městu. Bytová kapacita města se tak zvýšila 
o 150 bytů.

Z voleb do městského zastupitelstva v roce 1971 vzešla nová městská rada: 
Holeček, Platilová, Filipová, Hametová, Měcháček, JUDr. Skružný, Kříž, Kladi va, 
Král a Daněk. Předsedou MěNV byl zvolen Jan Holeček. 

V n. p. Jawa se projevoval kritický nedostatek výrobních a pracovních kapacit. 
Na progresivní technologii nebyly továrně ministerstvem přiděleny potřebné fi-
nanční prostředky, a tak se vše řešilo postaru – sjednávaly se kooperace s různý-
mi družstvy, okresními průmyslovými podniky a Jawa se stále více stávala pou-
hým montážním podnikem. Ředitel Hvězda jednal o výstavbě nového moder ního 
výrobního objektu a to buď v Benešově, kde OV KSČ považoval za nutné zvýšit 
podíl dělnické třídy mezi obyvatelstvem města (stejný politickostranický pro-
blém už Jawa řešila výstavbou provozu v Bystřici), nebo v Týnci na poli na druhé 
straně řeky proti továrně. Volba padla na Benešov, kde již byla zahájena výstavba 
nové galvanovny v hodnotě 90 mil. Kčs. Trvalý nedostatek pracovních sil byl ře-
šen přísunem zahraničních pracovníků, nejprve občanů z Vietnamu, později pol-
ských děvčat a nakonec i Kubánců. Motocykl model „JAWA Supersport Tatoušek” 
se stal v tomto roce nejlepším československým strojírenským výrob kem a archi-
tekt Tatoušek získal ocenění za jeho architektonické řešení. Paradoxní ovšem je, že 
výroba tohoto modelu byla tak neefektivní, že musel být v krátké době stažen 
z výroby.

Město v období „normalizace”

V roce 1972 pokračovala politická normalizace čistkami na nejvyšších místech 
průmyslových podniků. V celé zemi byli odvoláváni ředitelé, kteří se nejvíce za-
sloužili o rozvoj československého průmyslu, kteří se po dlouhá léta učili řídit své 
továrny v deformovaných ekonomických podmínách, při trvalém nedostatku vý-
robního materiálu, moderního strojního vybavení a při značně omezených pravo-
mocích rozhodovat o rozvoji svých podniků. Dekretem gen. ředitele Českosloven-
ských automobilových závodů byli odvoláni Jaroslav Hvězda z Jawy a Miroslav 
Čipera z Metazu. Straničtí komisaři soustředili svoji pozornost i na učitelský 
sbor – do rukou předsedy MěNV Jana Holečka a zástupce ONV Helmicha museli 
učitelé složit slib věrnosti socialistickému zřízení, absolvovat povinné politické 
školení, podrobit se ústním pohovorům a nakonec vypracovat seminární práci na 
dané téma.
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V Metazu se stal novým ředitelem Ing. Jan Koreš. V Jawě nastoupil do funkce 
ředitele dnem 1. 1. 1973 zaměstnanec n. p. Tatra v Praze Ing. Oldřich Staněk.

Na začátku roku 1972 začal městský národní výbor za redaktorství Vratislava 
Měchury vydávat časopis pod názvem Týnecký zpravodaj. V areálu týneckého 
hradu pokračoval archeologický průzkum a vlastivědný kroužek uspořádal úspěš
nou výstavu nálezů z týneckého hradiště a nálezů z archeologického průzkumu 
v okolí kostelíku na Chvojně. Při adaptaci zámečku hraběnky z Vrtby tzv. „lust
hauzu”, patřícího rodině Novotných, bylo zjištěno, že je středověkého původu, 
a tedy mnohem starší než se předpokládalo. Týnecké muzeum získalo z archeolo-
gických nálezů do svých sbírek přeslen, bronzovou jehlici, 2 bronzové záušnice, 
zlomek bronzové přezky a skleněný korál. Tyto cenné nálezy se však v muzejních 
sbírkách nezachovaly.

V Týnci byly otevřeny nové prodejny – prodejna obuvi v bývalém staveništ-
ním zařízení proti administrativní budově Metazu, v týneckém sídlišti se do dvou 
buněk nastěhovala prodejna zeleniny a v domě u Chytilů ve starém Týnci byla 
otevřena prodejna a opravna hodin. Zahájena byla rovněž výstavba smuteční sí ně 
na novém hřbitově a připravovala se výstavba mateřské školky v sídlišti v akci 
Z. K jejímu financování sdružily prostředky MěNV, Jawa a Metaz. Vodovodní síť 
města byla připojena novou trasou vedoucí od nádraží přes brodeckou lávku a Pe-
cerady ke studním na loukách mezi Pecerady a Bukovany. 

V roce 1973 byly dány do užívání 3 věžové domy. Stavěla se okolní infastruk-
tura – příjezdové komunikace, chodníky a osvětlení. Nájemníci obytných domů 
ve vyšších patrech si stále stěžovali na trvalý nedostatek vody a požadovali slevu 
na nájemném. Problém v zásobování vodou se přenesl i do roku 1974.

Dne 1. listopadu 1974 byly slavnostně otevřeny pavilony nové mateřské školky 
v týneckém sídlišti. Ve Zbořeném Kostelci byla dokončena stavba prodejny Jedno-
ty, v Chrástu vodovod, veřejné osvětlení v Kostelci a na Brodcích a živičné povr-
chy dostaly ulice K Zeleným vratům, Růžová a Mírová. Na Farském kopci začala 
příprava pro řadovou zástavbu rodinných domků stavbou komunikací. Od 1. led-
na byl v Benešově zřízen Okresní podnik služeb a vedením jeho týnecké provo-
zovny pověřena paní Miroslava Černá. Dnem 2. prosince otevřela v Týnci svoji 
pobočku Česká státní spořitelna.

kultura v Týnci

Týnecký Závodní klub sdružených odborových organizací Metazu a Jawy byl 
v této době jedním z největších kulturních středisek v okrese. Napomáhal k tomu 
především velký sál s moderně vybaveným jevištěm a zázemím, nový kinosál se 
širokoúhlým plátnem, malý sál sloužící ke shromažďování občanů, k výstavám 
a možnost občerstvení v přilehlé restauraci. Důležitou roli hrál i dostatek finanč-
ních prostředků z rozpočtu obou národních podniků. Každoročně zde byly pořá-
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dány stovky nejrůznějších akcí – od schůzové činnosti přes přednášky, ple sy, 
diskotéky, vystoupení divadelních a tanečních souborů a zpěváků místních i ci-
zích po nejrůznější výstavy. Prvým předsedou klubu po jeho založení byl pracov-
ník Metazu, známý týnecký ochotník a režisér Ing. Josef Bayer. Provoz klubu za-
jišťoval Bohumil Gabriel. Po něm se řízení klubu ujala Jiřina Lancová, kterou 
v roce 1974 vystřídala Eva Palusková. Dalším předsedou klubu byl Jaroslav Böhm 
a poslední tři roky před ukončením činnosti klubu v r. 1990 jej vedla PaedDr. Ale
na Vrtišková.

V sedmdesátých letech bylo v Týnci činných několik hudebních souborů – vel-
ký dechový orchestr Ing. Votánka, malý dechový a taneční soubor kapelníka 
Drábka z Pecerad, taneční orchestr JAWA Jaroslava Hrušky, rytmická skupina 
mladých kapelníka Filipa a kroužek „POPMusic” Marty Svobodové.

rok 1975–poslední rok předsednictví jana Holečka

Týnec se opět rozrostl, od 1. července 1975 se k městu připojily do té doby sa-
mostatné Bukovany a Pecerady.

Na archeologickém výzkumu hradního areálu pracovali již jen  Miroslav 
Šafra ta a Jaroslav Dvořák. Prováděli vykopávky v zahradě vedle zdravotního stře-
diska v místech objeveného slovanského pohřebiště. 

1. září bylo zahájeno vyučování v nové lidové škole umění v domě čp. 42. Dům 
zakoupilo město od rodiny Zdvihalovy a rekonstruovalo jej pro potřeby hudební 
výuky. Městská knihovna dostala nové prostory a přestěhovala se z týnecké fary, 
do tzv. Herzova domu čp. 18, kde působí dodnes.

Došlo k významné události pro týnecký sport, do provozu byla v sousedství fot-
balového stadionu v Náklí uvedena sportovní nafukovací hala s plochou 900 m2.

S novým předsedou Měnv po volbách 1976

Po volbách do městského národního výboru v roce 1976 se stal předsedou 
dosa vadní výrobní náměstek n. p. Metaz Bohumil Souček z Týnce a tajemníkem 
měs ta Josef Zikán z Chrástu nad Sázavou. Po připojení dalších obcí Krusičan 
a Chleb k městu se počet obyvatel zvýšil na 6400. 

Do funkce výrobního náměstka Metazu nastoupil Jaroslav Eberle. Odešel do-
savadní podnikový ředitel Ing. Jan Koreš a jeho nástupcem se stal Ing. Tomislav 
Císař. V Jawě došlo ke střídání na postu obchodního náměstka. Karel Kasl, denně 
dojíždějící do Týnce z Prahy, po šesti letech odešel a na jeho místo byl jmenován 
Ing. Ladislav Žížala, dlouholetý pracovník podniku.

Jawa otevřela 28. července 1977 další mateřskou školku, tentokráte v Buko
vanech. V obvodu města byly v té době ještě dvě školky v Týnci, jedna v Chrástu 
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a jedna v Chrástusídlišti. Na fotbalovém stadionu v Náklí byl vypěstován trávník, 
dokončovaly se ochozy, tribuny, kabiny pro hráče a stavěla se příjezdová komuni-
kace. Stavba nákupního střediska v týneckém sídlišti, budovaného od roku 1975 
musela být zastavena, neboť levá část betonové konstrukce dvoupodlažní budovy 
se z důvodů špatného založení začala propadat.

V roce 1978 byl ukončen archeologický výzkum týneckého hradiště. Státní pa-
mátková správa poskytla městu na opravu středověkých památek 500 tis. Kčs. 
Muzejní budovu postihla vážná havárie. Představitalé města zastavili v roce 1975 
pro nedostatek finančních prostředků práce na generální opravě muzejní budovy, 
a protože ani v roce 1978 nemohla oprava pokračovat, bylo sejmuto lešení. Na své 
původní místo nebyla však vrácena okapová roura a voda stékající ze střechy na 
zeď v místě uchycené konzole venkovního elektrického vedení tahem vodičů roz-
trhla celý roh zdiva budovy a muzeum muselo být v r. 1983 vyklizeno. Jak se poz-
ději ukázalo, znamenalo toto malé opomenutí jeho uzavření na dlouhých 12 let.

1. května byl slavnostně otevřen fotbalový stadion v Náklí. Za účasti televize, 
představitelů kraje a města bylo v Týnci 8. listopadu otevřeno dvoupodlažní ná-
kupní středisko Mír. Budovu převzal do svého majetku n. p. Textil. V polovině 
listopadu zahájila provoz nová benzinová stanice u brodeckého jezu při silnici na 
Prahu.

Kronikář uvádí, že byl stále nedostatek masa, příděl určený okresní zásobova-
cí komisí městu naprosto nepostačoval. Po celou topnou sezonu byl nedostatek 
uhlí, před Vánocemi jako obvykle chybělo na trhu kakao, burské oříšky, kokosová 
moučka.

Fotbalový stadion v Náklí
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Vedení n. p. Jawa postihly tři tragické události. Po delší nemoci zemřel ekono-
mický náměstek Vladimír Famfulík a po těžkých autonehodách byli dlouhodobě 
nemocní ředitel podniku Ing. Oldřich Staněk i technický náměstek Ing. František 
Vítovec. Z připravované výstavby nového továrního komplexu Jawy za Benešo-
vem při silnici Benešov–Skalice u bývalé cihelny v Černém lese byl uveden do 
provozu první objekt – nová moderní galvanovna s administrativní budovou 
a kotelnou.

Začátek roku 1979 byl poznamenám opět nedostatkem elektrické energie a to 
v dosud nebývalém rozsahu. 2. ledna byla několikrát za den přerušena dodávka 
proudu, 5. ledna se situace opakovala. Byl zastaven provoz divadel, televize vysí-
lala pouze večer, v neděli od 19.00 a v pracovní dny od 20.00 hod., vysílání druhé-
ho televizního programu bylo zastaveno zcela. Ve veškeré administrativě se s oka-
mžitou platností zavedla pracovní doba od 8.00 hod. Byly vyhlašovány tzv. 
regulační stupně a v obou národních podnicích kromě vlastní slévárny Metazu se 
odběr elektrického proudu reguloval zastavováním práce celých výrobních stře-
disek. Vláda zdůvodnila situaci nedostatečným zásobováním tepelných elektrá-
ren uhlím pro nečekané poruchy rypadel v severočeských povrchových dolech. 
Prvé měsíce roku byly nezvykle mrazivé. Při stále se opakujícím nedostatku uhlí 
byly opět ve školách zavedeny uhelné prázdniny.

Rada ONV schválila na svém zasedání novou skladbu Města Týnec nad Sá
zavou: Brodce, Bukovany, Chářovice s Dunávičkami, Chleby, Chrást nad Sáza vou 
s Chrástem sídliště, Krusičany s Hrusicemi a Hamry, Pecerady s Větrovem a Hůr-
kou, Podělusy, Týnec nad Sázavou a Zbořený Kostelec.

Po obnovení přívodu elektrické energie do budovy muzea kabelem bylo roz-
hodnuto veškeré práce na opravě budovy přesunout do další pětiletky, tedy za rok 
1980. Týnec se rozloučil s poslední významnou památkou na zemědělství v obci, 
když vedení města nechalo odstranit požárem poničené budovy selské usedlosti 
panského dvora a ovčárny. Zmizely tak nenávratně malíři často zvěčňované ba-
rokní štíty budov, tvořící charakteristickou dominantu při vstupu do Náklí.

Slavnostní otevření nákupního střediska Mír, u mi
krofonu předseda MěNV Bohuslav Souček 

Benzinová čerpací stanice u brodeckého jezu
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Pro Brodce, Zbořený Kostelec a zejména pro Jawu mělo značný význam 
dokon čení rekonstrukce a rozšíření silnice od křižovatky u hřbitova do Brodců. 
Dosud velice úzká silnice s ostrými zatáčkami měla na svědomí řadu úrazů, z toho 
několik smrtelných.

Jawa oslavila 50. výročí zahájení výroby motocyklů.
Přístavbou k budově samoobsluhy v sídlišti se v roce 1980 vrátila do Týnce po 

dlouhých desetiletích od uzavření cukrárny pana Procházky na dnešní Benešov-
ské ulici samostatná prodejna cukrářských výrobků. 

Zásobování země je opět postiženo ve větší míře chronickým nedostatkem 
masa a masných výrobků. Pomoci v zásobování by tentokráte směli i drobní cho-
vatelé skotu a drobného zvířectva tak, že stát s nimi uzavře smlouvu o výkrmu, 
prodá jim krmivo a pak kusy pro žír odkoupí a sám je prodá konečnému spotřebite
li. Selhávání zemědělské velkovýroby začala zachraňovat soukromá, do té doby 
omezovaná malovýroba soukromníků.

V n. p. Metaz odešel do důchodu dlouholetý zaměstnanec podniku, který se 
významně zasloužil o výstavbu fotbalového stadionu v Náklí, ekonomický ná-
městek František Knap. Jeho nástupcem se stal Ing. Zdeněk Krč.

K 31. březnu byl v n. p. Jawa odvolán z funkce podnikového ředitele Ing. Old-
řich Staněk a místo něj dosazen Ing. Jan Chomát. Na Brodcích byla zahájena vý-
stavba víceúčelové haly pro příjem zboží a mechanizovaného skladu výrobního 
materiálu, do dnešních dnů stále nedokončená a již částečně likvidovaná.

Ve volbách v roce 1981 byl předsedou MěNV opět zvolen Bohumil Souček. 
V únoru odešel tajemník Josef Zikán a nahradil jej týnecký občan Jan Trojánek, do 

Jedna z hospodářských budov rozpadávajícího se statku v Náklí
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té doby pracující jako dílovedoucí lakovny n. p. Jawa. Občanům města byl předve-
den nový městský znak, do kterého byly zakomponovány symboly týneckých 
podniků Jawy a Metazu.

V n. p. Metaz vystřídal Karel Král výrobního náměstka Jaroslava Eberleho, 
který byl vyslán dlouhodobě do zahraničí.

V roce 1982 pokračovalo město v budování inženýrských sítí na Farském kopci, 
bylo položeno přes 200 m splaškové kanalizace na Pražské, pomoci zásobování 
pitnou vodou mělo 5 nových vrtaných studní mezi Bukovany a údolím Janovické-
ho potoka. Byla vykoupena vila “u Šťovíčků” a rekonstruována na Dům pionýrů. 
Višňový sad nad Janečkovou vilou byl vyhlášen zahradní kolonií. Týnec a jeho 
osady, do této doby v noci bohatě osvětlené v souladu s platnou normou „stovka-
mi“ nedávno instalovaných nových svítidel, potemněl. Na základě nové vládní 
vyhlášky byla intenzita veřejného osvětlení pro přetrvávající nedostatek elektric-
ké energie snížena na pouhých 25 %.

Bytový fond města vzrostl na 114 domů s 522 byty. 
Před Vánocemi stáli lidé opět fronty na kakao, mandle, rozinky, lísková jádra 

a na národním výboru si stěžovali, že někdo chodí toto zboží nakupovat dokonce 
několikrát! Vláda provedla další cenové úpravy – ceny masa a masných výrobků, 
drůbeže, zvěřiny a ryb byly v průměru zvýšeny o 27 % (z toho maso z výseku 
o 47 %). Cena rýže se zvýšila 2x a tabákové výrobky o 39 %. Ceny jídel ve veřejném 
stravování byly zvýšeny od 16 do 25 %.

Ve zdravotním středisku n. p. Jawa na Brodcích došlo 31. srpna k tragické udá-
losti. Jeden z vietnamských dělníků závodu při návštěvě zdravotního střediska 
po bodal dýkou lékaře MUDr. Aloise Němečka a ranou do srdce zavraždil zdra-
votní sestru Jitku Klepáčovou. Událost vyvolala obrovské vzrušení mezi zaměst-
nanci závodu i rozhořčení zdravotního personálu. Straničtí pracovníci města 
i okresu se obávali veřejných protestů, zejména při pohřbu zesnulé. 

Přes problémy v zásobování materiálem, vedoucí i ke změnám v architektonic
kém řešení objektu, za pomoci občanů města, řemeslníků a technických pro-
středků z obou týneckých podniků, vojáků z posádky v Lešanech při odpraco-
vání 129 700 brigádnických hodin byla v Náklí v roce 1983 dokončena stavba 
budovy pro městský úřad a služby.

V n. p. Jawa za Ing. Ladislava Žížalu, vyslaného dlouhodobě do zahraničí, na-
stoupil do funkce obchodního náměstka Ing. Petr Staněk.

V lidové škole umění vystřídala ředitele školy pana Nováka Magda Ticháčko-
vá. Školu navštěvovalo 121 žáků.

Poněvadž není naděje, že oprava budovy týneckého muzea bude v dohledné 
době ukončena, vrací vlastivědný kroužek správě zámku Konopiště 191 předmětů 
zapůjčených výrobků týnecké kameniny.

O růstu produkce obou týneckých podniků svědčí výsledky výroby v roce 
1985. N. p. Metaz již v minulém roce překročil ve výrobě zboží hodnotu 1 miliardy, 
v roce letošním činila výroba 1 miliardu a 196 milionů Kčs. Jawa poprvé překroči-
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la ve výrobě motocyklových jednotek hranici 100 tisíc, na trh dodala 105 tis. ks 
motocyklů a ve výrobě zboží se přiblížila hodnotě 1 miliardy Kčs. 

Rozrostl se bytový fond. Město vlastnílo 522 bytových jednotek, Jawa 102 
a Metaz 97.

Na Farském kopci pokračovala výstavba řadových rodinných domků. Město 
vykoupilo od rodiny Hančovy dva rodinné domky v ulici K Náklí pro získání plo
chy na výstavbu nového zdravotního střediska. 

Ve volbách do městského zastupitelstva 23. a 24. května 1986 byl znovu zvolen 
na další čtyřleté volební období předsedou MěNV Bohumil Souček, ve funk ci 
městského tajemníka zůstal Jan Trojánek. V sídlišti byly postaveny 3 pavilony trž-
nice. Městu zbyly finanční prostředky i na opravu hradního areálu. Střechy mu zea, 
věže a rotundy byly pokryty šindelem. Smutné ale bylo, že četné zájezdo vé au-
tobusy s návštěvníky, toužícími spatřit týneckou kameninu, musely být přesmě-
rovány do sousedních Netvořic. 

V n. p. Metaz nastoupil nový podnikový ředitel Ing. Jan Schade. 
N. p. Jawa se stal spolu s n. p. Motor, České Budějovice součástí nově vytvoře-

ného oborového podniku České závody motocyklové, Strakonice. Ředitele podni-
ku Jawa v té době zastupoval ekonomický náměstek Oldřich Hájek.

Okresní muzeum v Benešově oznámilo odcizení gotické dřevěné plastiky, tzv. 
Chrástecké Piety, pocházející z roku 1410–1420 a zcizení souboru jesliček, asi 30 

uměleckých sošek z roku 1909, vše pochá
zející z kostela v Chrástu. Pieta byla ozna
čena státní památkovou péčí za památ ku 
celonárodního významu a společně s jes-
ličkami uložena v místnostech týnecké fa
ry, po smrti faráře Tlapy zapečetěných VB. 

Posledním zápisem do kroniky města 
za rok 1987 se rozloučil s prací kronikáře 
dlouholetý týnecký kronikář, historik Mi-
roslav Šafrata.

Novým kronikářem byla v dubnu ro
ku 1988 jmenována JUDr. Blanka Dali bová 
z Týnce. Vedení města a stranické a odbo-
rové organizace obou podniků připravily 
ke čtyřicetiletému výročí února 1948 slav-
nostní schůze a 1. máj se poprvé slavil na 
parkovišti v sídlišti. Den 28. říjen byl vy-
hlášen státním svátkem.

V celé zemi probíhala opět jedna z pa-
pírových reforem naší ekonomiky. Název 
národní podnik, již okoukaný a často zpro
fanovaný, upadl v nemilost a podniky měChrástecká pieta
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ly možnost požádat a pokud žádosti příslušné ministerstvo vyhovělo, staly se 
“státními podniky”. N. p. Metaz se této cti dostalo již v roce 1988, kdy byl jeho ná-
zev změněn na “státní podnik Metalurgické závody v Týnci nad Sázavou”. Tvořily 
jej závody v Týnci, v Nejdku, Krásné, Hradci Králové, v Ústí nad Labem a v Malé 
Morávce. Podnik měl v té době 3494 zaměstnanců.

N. p. Jawa byla žádost ministerstvem zamítnuta. Od 1. července se stal podni-
kovým ředitelem Ing. Zdeněk Cába, vedoucí pracovník na generálním ředitelství 
Českých automobilových závodů v Praze. Jawa v tomto roce po delší době nespl-
nila výrobní plán a výroba motocyklů klesla pod 100 tis. ks (97 548 motocyklů). Již 
minulá léta signalizovala, že pro výrobu zastaralého motocyklu, jak po stránce 
technického řešení tak vzhledu, ve vyspělých zemích prakticky neprodejného, 
přichází hodina pravdy. V samotném Sovětském svazu, největším odběrateli mo-
tocyklů Jawa, rostla prudce výroba osobních automobilů a trh s vlastními i dová-
ženými motocykly byl přesycen. V novinách doma se nikdo nedočetl, že již něko-
lik let narůstá dluh zahraničního obchodu Sovětského svazu vůči Československu 
a nejsou to miliony, ale miliardy. V Jawě došlo ke střídání ve funkcích náměstků 
– za Ing. Vítovce do funkce výrobního náměstka nastoupil Ing. Pavel Kudrna 
a novým obchodním náměstkem se stal Václav Sviták.

rok 1989

Do roku 1989 vstupovalo město s rozestavěnou budovou nového zdravotní ho 
střediska v ulici K Náklí. Co však byly chybějící cihly na jeho dokončení proti re-
volučnímu vření v zemi. Už v lednu demonstrovala mládež na Václavském ná-
městí během tzv. Palachova týdne a znovu v srpnu proti sovětské okupaci, událos-
ti vyvrcholily v pátek večer 17. listopadu, kdy byla brutálním způsobem pří slušníky 
VB a StB rozehnána mohutná demonstrace mládeže v Praze, kona ná k uctění pa-
mátky v r. 1939 popravených studentských funkcionářů.

Objektivní informace o zásahu na Národní třídě však začaly na „venkov“ pro-
sakovat až po víkendu. V Jawě tak ještě 21. 11. vyšlo provolání stranického výbo ru 
KSČ, podepsané předsedou Karlem Kotoučem a předsedkyní Rady pracovního 
kolektivu Ing. Milenou Povolnou. V duchu článků Rudého práva to byla poslední 
snaha zastavit výzvou ke vzájemnému postupu při řešení hospodářských a poli-
tických úkolů státního podniku a upuštěním od střetů a prosazování ultimativ-
ních požadavků neúprosně pokračující demokratizační proces. Občanské fórum 
v Jawě bylo zvoleno 28. listopadu. Jeho členy se stali M. Šiška, Pilátová, Ing. Toman, 
J. Dvořák, L. Pazdera, Č. Pavlík, J. Dvořáková, Halas, L. Breburdová, B. Jer man, 
J. Daněk, J. Hametová, Ing. Borkovec. Ještě téhož dne vydalo závodní Občanské 
fórum informační leták, ve kterém byly jasně formulovány jeho požadavky. Před 
listopadovým děním na závodě byl ještě jednou vyslán gen. ředitelstvím ČAZ 
další podnikový ředitel Ing. Jan Černohorský, CSc.
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Složitější situaci měli zaměstnanci ve s. p. Metaz. První setkání „rebelů“ se 
konala sice již po 17. listopadu, ale k ustavení Občanského fóra došlo také až 
28. listopadu a ještě ten den se konalo shromáždění zaměstnanců. Do čela OF se 
postavili pracovníci závodu Zbyněk Bartl, Jan Staněk, Vojtěch Bouberle, Ivan 
Zadražil a Josef Berka. Jejich požadavky na vedení závodu byly jednoznačné – 
vyhnat KSČ za bránu závodu, zrušit milice a SSM. Je pravdou, že na samot ných 
dílnách se mnoho revolučního nedělo a podnikové vedení v čele s ředitelem 
Ing. Schadem ze svého „bílého domu“ nevycházelo. Pouze jeden z náměstků byl 
ochoten vložit se do diskusí.

O den později 29. 11., za účasti asi 30 občanů bylo ve sklepě domu u parkovi-
ště v sídlišti oficiálně ustaveno Občanské fórum města ve složení Ing. Václav Po-
volný, Miroslav Berka a Zbyněk Bartl z Týnce a Miroslav Šiška z Bukovan.  Uli-

cemi města v těchto dnech procházeli ozbrojené hlídky příslušníků SNB a milice. 
Zejména milicionáři z Metazu byli velice agilní, strhávali plakáty a vyvěšená 
prohlášení Občanského fóra. K potlačení pražských nepokojů vypravili tovární 
autobus s ozbrojenými příslušníky, ale dojeli údajně pouze do Benešova, odkud 
byli vráceni. Snad tam byli lépe informováni nebo více chápali probíhající dění 
v zemi. Na 2. prosince bylo svoláno do kulturního domu JAWA shromáždění 
občanů, kde byly podány informace o současném politickém a společenském 
dění.  Jednání se účastnili zástupci OF z Prahy a studenti pražských vysokých 
škol. Bouř livá diskuse (bohužel někdy i vyřizování osobních účtů) byla obžalo-

Zakládací listina OF



227

k historickým kořenům města

bou režimu a v obci pak i realizátorů jeho komunistické ideologie. Pro předsta-
vitele MěNV to bylo, tváří v tvář přeplněnému sálu, poznáním pravdy završe-
ným jejich vynuceným odchodem z funkcí.

29. listopadu byl vyňat z ústavy článek o vedoucí úloze strany KSČ, 10. pro-
since byla ustavena nová československá vláda a revoluční dění dovršila volba 
prezidenta, kterým se stal disident Václav Havel.

Komunistický režim u nás a v zemích tzv. Východního bloku se zhroutil.
Po řadě bouřlivých schůzí opustili své funkce předseda městského národní-

ho výboru Bohumil Souček a tajemník města Jan Trojánek. Starostou města se 
stal již potřetí Miroslav Berka, dlouhá léta komunistickým režimem pronásledo-
váný.

Znovu mezi svobodnými a demokratickými zeměmi

Rok 1990 vrátil Československou republiku svými změnami mezi svobodné 
demokratické země. Zrušena byla tajná politická policie – Státní bezpečnost, vznik
ly nové politické strany a hnutí, změnil se i název státu – Česká a Slovenská federa
tivní republika a poprvé po 44 letech se 8. června uskutečnily svobodné volby.

Volby do městského zastupitelstva se konaly 24. listopadu. Vítězná strana 
Občanské koalice získala nadpoloviční většinu 52,7 % hlasů. Na ustavující schů-
zi 6. prosince byli zvoleni: starostou Miroslav Berka, dalšími členy městské rady 
se stali Ing. Václav Povolný, Václav Liška, MUDr. Jiří Říha, CSc. a Zdeněk Martí-
nek.

Plakát – pozvánka na shromáždění
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Ze svazku obce Týnec nad Sázavou vystoupily a staly se znovu samostatnými 
obce Bukovany, Chářovice a Chleby. Po odluce klesl počet obyvatel Týnce na 5502.

Městské zastupitelstvo rozhodlo o přejmenování ulic v Týnci – Sovětské ar-
mády se stala Benešovskou, Vítězná Jílovskou, Fučíkova 9. května a ulice na mos tě 
TGM dostala název Ing. F. Janečka.

Vybudovalo se parkoviště před městským úřadem, dokončovala se stavba 
zdra votního střediska, byla ukončena řadová výstavba rodinných domků na Far-
ském kopci. V Náklí mezi stadionem a řekou vznikl autokemping. 

V budově muzea byly zahájeny práce na úpravách vnitřních prostor.
Z řad vlastivědných pracovníků a velkých znalců týnecké historie odešel ne-

čekaně ve věku 65 let dlouholetý kronikář, bývalý učitel dějepisu na týnecké zá-
kladní škole, Miroslav Šafrata. Zemřel 19. února.

Metaz opustila řada jeho závodů a staly se samostatnými – Slévárna Aš, Meta
lis Nejdek, Almet Hradec Králové, Metaz Ústí nad Labem, Trmice, Kovárna Ma lá 
Morávka. Podnikovým ředitelem se stává snad poprvé pracovník podniku z Týn
ce Ing. Miroslav Tvrdý. Hospodaření podniku bylo sice ziskové, ale pro špat nou 
platební morálku odběratelů končilo s milionovými úvěry. 

V Jawě stále zůstával ve funkci ředitele Ing. Jan Černohorský, CSc. (přišel ne-
dlouho před 17. 11. 1989) a jako svoji ekonomickou poradkyni si vybral Ing. Milenu 
Povolnou, CSc. Od Jawy se odtrhl provoz 4 Divišov vyrábějící plochodrážní moto
cykly.

Dětská socialistická organizace Pionýr byla vyjmuta z resortu ministerstva 
školství a k 30. červnu skončila činnost placených pionýrských vedoucích na ško-
lách. Finanční prostředky pionýrské organizace byly v Týnci převedeny ve pro-
spěch znovuobnoveného Junáka.

Zákonem č. 105 ze dne 18. 4. 1990, s účinností od 1. května, bylo upraveno sou-
kromé podnikání. Kronikář uvádí obchody a jména těch prvých v Týnci – květi-
nářství a prodejna partiového zboží, bistro paní Srbové po prodejně oděvů na Jí-
lovské, prodejna zeleniny pana Drahokoupila u kulturního domu, sklenářství 
pana Macháčka ve dvoře týnecké fary, kadeřnictví paní Reisigové v Klusáčkově 
ulici, prodejna a servis Urbex pana Václava Urbance a pak už to byla lavina pokra-
čující malé privatize a otevírání nových soukromých provozoven.

Ještě jednou si lidé ochutnali, co to je nedostatek zboží a fronty na něj. Bylo 
jasné, že za socializmu uměle vykonstruované ceny zboží, které nevyjadřovaly 
jeho hodnotu, nemohou dlouho přežít. A tak se před očekávaným zvýšením cen 
lidé předzásobili a obchody byly vykoupeny. Nejhorší to asi bylo u benzinu, který 
sice ani nikdy nedošel, ale fronta aut se táhla od benzinové pumpy u brodeckého 
jezu až k týneckému nádraží. Doma se prý benzinem plnily i koupelnové vany. 
Od 9. července se skutečně začaly zvyšovat ceny u potravin, masa, uzenin, cigaret. 
Snížila se cena zrnkové kávy. 17. července se zvýšily ceny pohonných hmot. Co 
skutečně dlouho v obchodech chybělo, byly brambory, postižené v růstovém ob-
dobí virózou. Jejich cena se podstatně zvýšila.
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Poslední dům Stavebního bytového družstva

V roce 1990 by asi kronikář zapsal – zatím poslední, ale dnes při psaní knihy 
o Týnci v roce 2005 je nutno říci, že to skutečně na dlouhou dobu byl dům posled-
ní. Družstvo jako organizace žije dál, pečuje o družstevní majetek, i když i forma 
vlastnictví se pozvolna mění z čistě družstevní na formu vlastníků bytů. O vý-
znamu činnosti této organizace na území Týnce svědčí její podíl na řešení bytové 
situace a to náročnou formou svépomocné výstavby, na straně jedné snižující ná-
klady výstavby, ale na straně druhé často neúměrně zatěžující vlastního staveb
níka, tj. člena družstva. Od roku 1961 do roku 1990, tedy za 30 let, bylo postaveno 
11 domů (34 popisných čísel) s 279 bytovými jednotkami. Průměrná nákladová 
cena 1 bytové jednotky se pohybovala od 92 tis. Kčs u prvého domu v roce 1962 po 
233 tis. Kčs u stavby poslední v roce 1990. V čele bytového družstva od roku 1961 
stál předseda František Chyba, technický pracovník n. p. Jawa. Po jeho smrti bylo 
v roce 1982 zvoleno nové představenstvo s předsedou Ladislavem Jahodou, 
zaměst nancem n. p. Metaz a místopředsedou Vladimírem Balatou z Jawy. A v 
roce 2005, kdy byla dopsána tato kapitola knihy, stáli oba dále v jeho čele. Je třeba 
vzpomenout také těch, na jejichž bedrech zdárné ukončení výstavby především 
spočívalo. Pro každou novou stavbu byla z členů družstva – stavebníků utvořena 
domovní samospráva, zvolen předseda a jeho zástupci. Veškeré materiálnětech-
nické zásobování při přídělovém systému materiálu a trvalém nedostatku staveb-
nin, organizace práce a celkové řízení stavby záviselo na těchto jedincích. Po dobu 
dvou až tří let nastupovali všichni stavebníci po pracovní době na svých pracovi-
štích na druhou směnu. V čele samospráv v době výstavby stáli Bernat, Jalovecký, 
Vykopal, Chy ba, Vejmelka, Hufaisl, Beneš, Jarolím, Bendík, Balata, Ing. Zoufal, 
Krejčí, Se verin a Richter.

roky po „sametové revoluci”

Novým tajemníkem městského úřadu se stal v roce 1991 na základě výběrové-
ho řízení Ing. Emil Marek z Krusičan.

Dokončením výstavby vodojemu nad Chrástem a jeho napojením na posázav
ský vodovod s vodou ze Želivky bylo pro Týnec po dlouhých desetiletích vyřeše-
no zásobování pitnou vodou.

6. a 7. června 1992 se konaly volby do národních rad a federálního shromáždě
ní. V České republice zvítězila koalice Občanské demokratické strany a Křesťan
skodemokratické unie, na Slovensku zvítězilo Mečiarovo Hnutí za demokratické 
Slovensko.

Ve veřejné dražbě byl prodán z majetku města dům „u Maněnů” (naproti Me-
tazu). Vydražila jej Česká spořitelna.
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Ze státního podniku Metaz se dnem 30. dubna stala akciová společnost s ma-
jetkem 258 mil. Kčs. Janečkova vila se zahradou a přilehlou višňovkou a starý fot-
balový stadion na Jílovské byly v souladu s restitučním zákonem vráceny potom-
kům zakladatele továrny Ing. Františka Janečka. Mateřskou školku v týneckém 
sídlišti, kterou dosud Metaz vlastnil, převedl bezplatně do majetku Města Týnec 
nad Sázavou. Ze svého majetku nabídl k prodeji také týnecký kulturní dům, bý-
valou továrnu na kameninu.

Jawa prožívala těžké chvíle. Výroba motocyklů v tomto roce 7194 ks byla pou-
hou desetinou roků předešlých. Finanční ztráta z hospodaření činila 114 mil. Kčs 
a zadluženost dosáhla výše 93,5 mil. Kčs. Novým ředitelem podniku se stal Ing. 
Josef Mrva. Oba podniky již dávno zrušily noční směny a následně došlo ke zru-
šení i odpovídajících autobusových spojů. Snižování výroby vedlo v obou pod-
nicích ke snižování stavu zaměstnanců.

Vedení města řešilo velký rozpor mezi občany a Metaz a. s., která navrhla 
přestavět nepotřebnou uhelnou teplárnu na spalovnu komunálního odpadu. Ob-
čané spor vyhráli, ale do dnešních dnů se také nenašlo pro nepotřebnou stavbu 
rozumné využití.

Město nemá kronikáře, a tak se dopsání kroniky za minulá léta a jejího další-
ho vedení ujal v roce 1993 sám starosta Miroslav Berka. Bohužel byl stále častěji 
pro vážnější onemocnění v úřadu nepřítomen a zastupován tajemníkem MěÚ. 

Významnou událostí tohoto roku bylo předání nového zdravotního střediska 
v Náklí 30. června do užívání veřejnosti. V přízemí byla otevřena lékárna, ordina-
ce praktického lékaře a gynekologa, ve druhém podlaží dvě ordinace zubních lé-
kařů, ke kterým přibylo pracoviště nosního, krčního a ušního lékaře.

Rok 1993 byl rokem dělení státu. Na základě „dohody“ mezi předsedou ODS 
V. Klausem a předsedou HZDS V. Mečiarem poslanci parlamentu odhlasovali de-
finitivní rozdělení ČSFR na dvě samostatné republiky. Petice, kterou proti tomuto 
rozhodnutí podepsalo více než milion občanů obou zemí byla zcela ignorována.

Kronikář uvádí, že zemřel čestný občan města, akademický malíř Vladimír 
Jandejsek. Městu věnoval rozsáhlou kolekci obrazů ze své moderní tvorby.

Hospodaření a. s. Metaz se zlepšilo, hospodářský výsledek skončil se ziskem 
40 mil. Kčs.

V Jawě bylo vyrobeno 9747 ks motocyklů, ale hospodářská ztráta se počítala na 
stamiliony.

Do roku 1994 vstupovalo město s řadou stavebních akcí svých i soukromých 
firem. V ulici K Náklí stavěla českorakouská firma Stasto administrativní a skla
dový objekt pro prodej vodovodních, elektrických a plynových armatur, dokonči-
la se 1. etapa výstavby budovy Bisport, jako restauračního a ubytovacího zařízení 
a střediska vodáckého sportu. Týnecká stavební firma Otta zahájila přestavbu 
domu „u Maněnů” pro pobočku České spořitelny.

Občané města se rozloučili s dvěma místními malíři. V únoru nečekaně opustil 
své město bývalý technický pracovník Jawy, do posledních dnů svého života stále 
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aktivní malíř Týnce a jeho okolní krajiny Josef Jirák a v květnu zemřel učitel v dů-
chodu, spoluzakladatel týneckého muzea František Bučina. Ve Francii zemřel čes-
koslovenský poúnorový exulant, profesor na universitě v Toulouse, Karel Kučera. 
Jako bývalý zaměstnec Zbrojovky Ing. F. Janečka v Brodcích ovládající francouzský 
jazyk se v roce 1945 podílel v Týnci po osvobození francouzských věz ňů z němec-
kého koncentračního tábora v Břežanech na jejich repatriaci do vlasti. Ze své druhé 
vlasti Francie po emigraci z Československa organizoval návštěvu týneckých obča-
nů ve Francii a později v roce 1967 návštěvu bývalých vězňů a jejich potomků 
v Československu. Zajímavou pro Týnec byla dne 8. července návštěva synovce 
zakladatele motocyklového průmyslu v Týnci Američana Miki Janečka. 

V listopadu se konaly od listopadové revoluce již druhé svobodné volby do 
městského zastupitelstva. Občanská demokratická strana získala 6 mandátů, De
mokratická unie a komunisté po 5 mandátech, Strana zdravotně postižených 
a důchodců 1 mandát. Starostou obce se stal pracovník benešovské počítačové 
fir my Zdeněk Březina, místostarostou Ing. Ladislav Žížala.

30. září 1995 odešel z funkce tajemníka Ing. Emil Marek.
Zastupitelstvo řešilo protesty místní části Krusičany, jejíž obyvatelé se stavěli 

proti navržené trase dálnice, protínající krusičanský katastr. Staré zdravotní stře-
disko (kdysi budova místní kampeličky) bylo na základě privatizačního projektu 
převedeno ministerstvem pro privatizaci do soukromých rukou. V suterénu bu-
dovy znovu otevřena lékárna.

Město navštívili v srpnu američtí představitelé českoamerické organizace 
Greenways. Jejím posláním je prosazování ekologie, propagování agroturistiky, 
za chování historických měst a stavba cyklostezek. Týnecký skauting oslavil 50 let 
od svého založení a vodáci 40. ročník sjezdu Sázavy na trase Týnec–Pikovice.

V hradním areálu došlo k opravě hradní zdi, opraveny byly vnitřní prostory 
rotundy, v říjnu po dokončené rekonstrukci byla otevřena budova muzea a expo-
zice týnecké kameniny. Z řad benešovských historiků odešel v červenci PhDr. Jiří 
Tywoniak. Spolupracoval s týneckým vlastivědným kroužkem při zakládání mu-
zea, vydal v roce 1986 společně s Martinem Herdou publikaci nazvanou Týnec ká 
kamenina a o rok později sepsal pro město jeho historii vydanou městským ná-

Budova Bisportu na břehu Sázavy Finské domky, mezi lidmi nazývané „Ruský ráj“
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rodním výborem v malé knížce „Týnec nad Sázavou – z jeho historie a součas-
nosti”.

Novým ředitelem a. s. Metaz se stal týnecký občan Ing. Bedřich Pešan. Stav 
zaměstnanců klesl na 910.

V Jawě přetrvával nedostatek zakázek na vyráběné typy motocyklů, a proto 
v některých údobích roku pracovala výrobní střediska v motocyklové výrobě 
pou ze 3 dny v týdnu. Do výroby byl zaveden maloobsahový motocykl s moto-
rem 50 ccm modely Moskito I a II.

Do roku 1996 vstupuje město s novým tajemníkem Zdeňkem Hančem, býva-
lým pracovníkem Jawy. Pro své znalosti ekonomické a technické, zejména z oblas-
ti stavebnictví, stal se výraznou posilou před zahájením rozsáhlých stavebních 
akcí města.

Při Pražské ulici proti autobusovému nádraží byla zahájena výstavba domu 
s pečovatelskou službou s předpokládanými náklady 40 mil. Kč. Na budově 
městské knihovny bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí a rozšířením provoz-
ních prostor knihovny. Byla dokončena výstavba nového bytového domu v prolu-
ce na Benešovské ulici jako sdružená finanční akce. V přízemí vznikly prodejní 
prostory a ve druhém a třetím podlaží 3 bytové jednotky. Týnec, který měl jako 
jedno z prvých menších měst vzhledem ke slévárenské výrobě zaveden již před 
mnoha léty jako technologické palivo do města plyn, nedokázal toto výhodné top-
né médium rozvést do rodinných domků. Údajně pro nedostatečnou kapacitu vy-
sokotlakého potrubí, což byl argument Metazu, ale bohužel i představitelů národ-
ního výboru. Najednou se ukázalo, že plyn stačí z ekologických důvodů i jako 
ná hrada uhlí pro teplárnu Metazu a propočty Středočeské plynárenské potvrdily, 
že je ho dost i pro rodinné domky v Týnci a v místních částech, a dokonce byl dán 
souhlas k napojení na nízkotlaký rozvod města prosečnické léčebně plicních cho-
rob. S plynárnami byly uzavřeny dohody o financování a začala rozsáhlá plynofi-
kace. Ve stejném roce byl generálně rekonstruován topný systém pro bytové domy 
v sídlišti na pravém břehu. Staré topné kanály s rezavějícím teplovodním pot
rubím, místy zatopené, často vyhřívající rozsáhlé pruhy zeleně, byly zlikvidovány 
a nahrazeny předizolovaným potrubím, pokládaným přímo do země. Do byto-
vých domů byly nainstalovány plně automatizované výměníkové stanice s regu-
lací doby vytápění a požadované teploty dle dohody nájemníků. Na Brodcích 
byla zahájena po přemístění stávajících nájemníků do jiných domů města přestav-
ba domu zvaného pro svůj tvar „kolotoč”, postavený na přelomu 19. a 20. století 
majiteli brodecké přádelny. 

Je třeba říci, že tyto mnohamilionové stavební akce pokud jde o bytovou vý-
stavbu a rekonstrukci topného systému byly částečně finacovány státními dota
cemi.

Úplně se změnil také střed města. V Jílovské ulici pod lidovou školou umění 
byla postavena opěrná zeď, na chodník položena nová dlažba. Na tuto stavbu 
navázala první týnecká pěší zóna, končící proti obchodnímu domu NORI.
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Město prodalo v dražbě dům čp. 152 
na Jílovské. Dům se stal po 2. světové 
válce jako majetek německé rodiny 
konfiskátem. Německý majitel padl na 
frontě a jeho žena se po válce odstěho-
vala a už se nikdy do Týnce nevrátila. 
Až do roku 1963 sloužil jako úřadovna 
MNV.

Pro nepřijatelné finanční ztráty, za-
těžující městský rozpočet, rozhodlo 
měst ské zastupitelstvo uzavřít místní 

kino. Významným usnesením městs  ké ho zastupitelstva bylo schválení prodeje vět-
šiny městských bytů v Týnci a v sídlišti Chrást. Po bouřlivých diskusích s některý-
mi nájemníky, kteří měli přednostní právo na jejich koupi, byly nakonec i zastupitel-
stvem odsouhlaseny ce ny pohybující se v souladu s velikostí bytu od 50 do 100 tis. 
Kč. Kupující musel ce nu bytu do stanovené lhůty splatit a dodržet podmínku zapsa-
nou do katastru ne movitostí při jeho nabytí, že jej do sedmi let neprodá.

V obou základních školách došlo ke značnému úbytku žáků. Činilli počet žá
ků v roce 1984 810, pak v roce 1996 vlivem stále se snižující porodnosti to bylo již 
jen 520. Po smrti ředitele II. základní školy Františka Krejčího bylo tedy v r. 1997 
rozhodnuto sloučit opět obě školy pod jedno vedení. Novým ředitelem se stal uči-
tel Vladimír Korec.

Ve městě vznikla misijní stanice Jednoty bratrské, konající svá shromáždění ve 
velké zasedací místnosti radnice. 

Na Brodcích z bývalé Jawy, a. s. vznikla dne 25. února 1997 obchodní firma 
JAWA Moto spol. s. r. o. Největším společníkem s podílem přes 50 % se stala firma 
Jihostroj, Velešín z Jižních Čech. Ředitelem nové společnosti se stal v červenci té-
hož roku Oldřich Hájek, bývalý ekonomický náměstek Jawy. Funkci vykonával po 
dobu jednoho roku.

Rok 1998 byl posledním rokem druhého čtyřletého volebního období od sa-
metové revoluce a rokem skládání účtů končícího městského zastupitelstva. Byl 
dokončen a předán do užívání dům s pečovatelskou službou čp. 520 na Okružní 

Zeleň na nové ulici „Pěší“

Prvý dům s pečovatelskou službou, architekt Ing. Martin Timr



234

Týnec nad Sázavou

ulici. Město tím získalo 44 bytů, z toho 34 garsonier (2 pro tělesně postižené), 
9 bytů 1+1 (2 pro tělesně postižené) a 1 byt 1+3 pro správce domu. Celkem 43 bytů 
je určeno pro občany staršího věku a občany tělesně postižené, potřebující ke své-
mu životu pomocné služby. Byla rovněž dokončena přestavba brodeckého „kolo-
toče” a bytová kapacita města vzrostla o dalších 20 moderních bytů.

V uplynulém volebním období provedlo město také nákladnou rekonstrukci 
budovy městské knihovny. Při slavnostním otevření prohlásil tehdejší předseda 
ONV Miroslav Rohel, že je to důstojný kulturní stánek města pro vstup do třetího 
tisíciletí. Z vlastivědné komise vznikl Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou 
a okolí a jeho předsedou zvolen Mgr. Daniel Povolný, promovaný historik. 

Po listopadových volbách do městského zastupitelstva zůstal ve funkci staros-
ta Zdeněk Březina, místostarostou se stal Mgr. Oldřich Sládek a ve funkci měst-
ského tajemníka pracoval dále Zdeněk Hanč.

V s. r. o. JAWA Moto se v listopadu stal novým ředitelem Ing. Vladislav Tiš ler. 
V roce 1999 pokračovala stavba nízkotlakého rozvodu plynu a postupné při-

pojování domácností. Věžový dům v majetku města byl zateplen a dostal novou 
fasádu. Na budově staré školy byla v souvislosti se 100. výročím jejího vzniku 
opravena venkovní omítka a povrch opatřen novým nátěrem.

Poštovní úřad, sídlící po desetiletí v domě “U Micků”, se nedohodl s novým 
majitelem domu na výši nájemného a přestěhoval se do suterénu bytového domu 
čp. 260–261 na Jílovské ulici.

Městské muzeum v týneckém hradě vedle expozice týnecké kameniny otevřelo 
druhou expozici ve věži hradu věnovanou archeologickým nálezům na Týnecku. 

Obce Bukovany, Chářovice, Chleby, Chrášťany, Krhanice, Lešany, Netvořice, 
Václavice a Týnec nad Sázavou vytvořily v roce 2000 mikroregion Týnecko pro 
společné řešení ekologických a ekonomických otázek oblasti. Město Týnec bylo 
pověřeno jeho správou a vedením potřebné administrativy. Po deseti letech bylo 
ve městě dne 20. května obnoveno Vítání občánků představiteli města do svazku 
obce. Město odkoupilo od a. s. Metaz tenisové kurty u mostu přes Sázavu.

Přestavěná budova městské knihovny Interiér nové knihovny
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Od 24. září se podstatně rozšířila četnost denního autobusového spojení Týn-
ce s Prahou. Přepravu osob na této trase začaly provozovat autobusy Městské hro-
madné dopravy Praha. Město na tuto přepravu finančně přispívá.

Byla provedena celková rekonstrukce venkovního osvětlení ve městě a v jeho 
místních částech, lampy jsou vybaveny úspornými žárovkami, obnoveno i osvět
lení pobřežní cesty podél Sázavy z Týnce do Brodců. V sídlišti byl 16. března za-
hájen poštovní provoz v moderně vybavené budově, postavené Českou poštou. 
Při základní škole na Benešovské bylo postaveno nové sportovní hřiště. Z důvodů 
kapacitních a ekologických byla zahájená rozsáhlá rekonstrukce městské čističky 
odpadních vod pod Chrástem.

Ředitel týnecké základní školy Vla-
dimír Korec odešel do důchodu, jeho ná-
stupkyní se stala Mgr. Hana Váňová z Pe
cerad.

Vlastivědný klub města ve spolupráci 
s dalšími obcemi vyhlásil pro školní mlá-
dež soutěž o cenu PhDr. Jiřího Tywonia
ka za nejlepší práci na téma z regionální 
historie. Týnecký občan, člen vlastivědné
ho klubu Václav Stejskal, získal za své ce
loživotní působení v kultuře a propago-
vání místní historie ocenění neziskových 
organizací Podblanicka Blanický rytíř. Bohužel několik měsíců po jejím obdrže
ní se s ním dne 27. září rozloučila týnecká veřejnost naposledy.

V létě se konala poprvé v prostorách hradního areálu slavnost Týnecký střep. 
V přízemních prostorách radnice se dne 28. a 29. října uskutečnila výstava obra zů 
malířů Týnecka. Patnáct výtvarníků z Týnce a okolí na ní představilo 91 prací. Ve 
Zbořeném Kostelci vzniklo občanské sdružení Řád rytířů bílého kříže, které si 
vzalo za úkol pečovat o hrad Zbořený Kostelec a propagovat jeho historický vý-
znam.

Od 1. dubna nebyla v s. r. o. JAWA Moto obsazena funkce generálního ředitele 
a vykonával ji z pozice jednatele společnosti Ing. Milan Hradecký. Ředitelem byl 
ustaven až 1. ledna 2003.

V a. s. Metaz vystřídal ředitele Ing. Bedřicha Pešana Ing. Bronislav Cienciala. 
V dubnu 2000 jej střídal RNDr. Pavel Chmiel, který řídil podnik do konce roku. 

Ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje dne 12. listopadu 2000 získa-
la ODS 426 hlasů, KSČM 346, Čtyřkoalice 329, ČSSD 268 a Pravý blok angažova-
ných nestraníků 74 hlasů. 

Nová budova České pošty
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Prvé roky ve 3. tisíciletí

Rok 2001 přinesl některé změny ve skladbě a vedení odborů městského úřa
du. Byl ustaven nový odbor – informační a kulturní středisko, jehož vedoucí se 
stala Zuzana Němcová. Do jeho rozsáhlé náplně patří jednak správa městského 
muzea a městské knihovny, dále pak organizování a podpora kulturního dění 
v obci i propagace města a jeho místních částí v médiích. Novým vedoucím odbo-
ru výstavby po Janu Staňkovi se stal Miloš Albl, pracovník odboru.

Městské zastupitelstvo schválilo nový městský znak.
Zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s trasou dálnice D3 v oblasti Týnce. Z fon-

du rozvoje bydlení založeného a schváleného již v devadesátých letech byly v tom
to roce poskytnuty majitelům domů výhodné půjčky ve výši 595 tis. Kč. Byla zahá-
jena výstavba 2. domu s pečovatelskou službou v sousedství domu této činnosti 
již sloužícímu. Na jeho výstavbu získalo město dotaci od státu 26,6 mil. Kč. Plyno-
fikace města postoupila již na pravobřežní část a začal se splácet dluh levobřežní 
části města – celkové odkanalizování starého Týnce.

A. s. Metaz prodala svůj majetkový podíl v s. r. o. Teplárna Týnec druhému 
největšímu vlastníkovi společnosti s. r. o. Sytherm. Od 1. ledna se postavil do čela 
a. s. Metaz Ing. Theodor Stoklasa.

V tomto roce vzniklo občanské sdružení založené týneckými maminkami sdru
ženými okolo paní Marcely Krejčíkové nazvané Mateřské centrum Motýlek.

28. července zemřel bývalý předseda MěNV a po roce 1989 první starosta měs-
ta Miroslav Berka. Město v něm ztratilo jednoho ze znalců týnecké historie a hor-
livého publikátora týneckých dějin v místním a okresním tisku. Jako dlouholetý 
zaměstnanec Československých drah vydal o jemu nejbližší železniční trati knihu 
Posázavský pacifik.

Za zmínku stojí vznik nových sportovních činností na území Týnce. Ve městě 
začala sedminásobná mistryně Evropy a mistryně světa Radka Dlouhá v bojovém 
umění takewondo vyučovat mládež této nové sportovní disciplíně. Ve Zbořeném 
Kostelci pracuje a dobře si vede družstvo závodníků na horských kolech. Vysokou 
úroveň má vyučování v kytarové škole Petra Chomáta.

Po úmrtí posledního kronikáře Miroslava Berky byla městským úřadem pově-
řena dopsáním kroniky paní Ema Bartůšková. V roce 2002 se přihlásil na vyhláše-
ný konkurs nový kronikář Ing. Roman Smutný.

výsledky sčítání lidu a domů

Po deseti letech 1. března 2001 se konalo opět sčítání lidu a domů. Jeho výsled-
ky jsou zajímavé zejména proto, že je tu zhodnocen vývoj za údobí, spadající plně 
do nové politické a ekonomické konstelace země. Porovnámeli údaje o populač-
ním vývoji získané při posledním sčítání lidu v roce 2001 se stejnými daty starými 
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deset let (z roku 1991) a s novými ze sčítání v roce 2011, dojdeme v jednotlivých 
ukazatelích k následujícím výsledkům:

celkový počet obyvatel

rok celkem lidí
z toho

muži ženy
1991 5249 2604 2645
2001 5248 2626 2622
2011 5530 2746 2784

Celkový počet lidí za sledované období se v letech 1991 a 2001 prakticky ne-
změnil, zvýšil se však o 130 občanů Čakovic, které se připojily k Týnci v roce 2006 
a celkem do roku 2011 o 282 obyvatel. Opakovaně se ovšem proměnil poměr mužů 
a žen. Zatímco v roce 1991 bylo o 41 žen více než mužů, v roce 2001 muži „přečís-
lili“ ženy o 4, ale v roce 2011 se vše vrátilo do původních kolejí a žen žilo o 38 více, 
než mužů.

věkové skupiny

rok 0–14 let
15–59 let 60 let a více

muži ženy celkem muži ženy celkem
1991 1 214 1 660 1 632 3 292 361 472 833
2001 819 1 767 1 646 3 413 434 582 1 016
2011 859 ? ? 3717 ? ? 936

Věkový vývoj obyvatelstva potvrzuje celostátní trend – stárnutí populace. 
V nejmladší kategorii ubylo od roku 1991 do roku 2001 celkem 395 dětí, které 
chybí a budou chybět v ma¬teřských školkách a v základní týnecké škole. Ve sle-
dované střední věkové kategorii do 59 let přibylo 121 osob, z toho 107 mužů a 14 
žen, daleko větší přírůstek zaznamenala kategorie nejstarších – vzrostla o 183 
obyvatel, z toho je 73 mužů a 110 žen. Nepříznivý vývoj věkové skladby doku-
mentuje poměr 1. a 3. kategorie, když v roce 1991 bylo těch nejmladších o 381 
více a naopak v roce 2001 o 197 méně než osob šedesátiletých a starších. Ohléd-
nemeli od chyby, která je v publikovaných výsledcách sčítání za rok 2011 stati-
stickým ůřadem (součet sosob v tabulce Věkové skupiny činí pouze 5513, tedy 
o 17 méně než je uvedeno v tabulce Celkový počet obyvatel  5530), je vývoj vě-
kové skladby osob žijících v obci v době sčítání příznivý. Počet osob ve věku  
0 – 14 let se zvýšil o 40, naopak počet šedesátiletých a starších se snížil o 80 osob. 
Činilli poměr těch nejstarších k těm nejmladším v roce 2001 1,24, pak o deset let 
později už jen 1,09.
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ekonomická aktivita
Údaje hovoří o vývoji počtu pracujících obyvatel města:

rok muži ženy celkem

1991
pracující 1 500 1 311 2 811

% z celk. počtu obyvatel 57,6 49,0 53,6

2001
pracující 1 490 1 087 2 577

% z celk. počtu obyvatel 56,7 41,5 49,1

2011
pracující ? ? 2680

% z celk. počtu obyvatel ? ? 48,5

Celková zaměstnanost v roce 2001 poklesla proti roku 1991 o 4,5 %, z toho 
u mužů o 0,9 %, u žen však o 7,9 %. Z procentuálního srovnání vyplývá, že se mu-
žům dařilo uplatnit na pracovním trhu, ale pracovních míst pro ženy ubývalo ze-
jména v důsledku snižování výroby a následném propouštění v s. r. o. JAWA Moto.

Nepříznivý vývoj ekonomické aktivity v Týnci v roce 2011 spočíval přede-
vším v nezlepšené výrobní situaci a tím i chybějící potřebě většího počtu zaměst-
nanců v bývalých velkých výrobních závodech v obci a celkově pak v celostátně 
vysoké nezaměstnanosti 9,2% (březen 2011).

národnost
Počty obyvatel, hlásící se k jiné národnosti než české:

rok
národnost

moravská slovenská německá polská rómská
1991 poč. obyvatel 37 159 4 24 28
2001 poč. obyvatel 13 107 6 20 –

Lze se domnívat, že pokles obyvatel slovenské národnosti byl způsoben od-
chodem příslušníků čsl. armády, důstojníků a jejich rodin ubytovaných v sídlišti 
Chrást po odtržení Slovenska od zemí českých, a pokud jde o rómskou komunitu, 
hlásila se zřejmě k národnosti české.

náboženské vyznání

rok bez 
vyznání věřící

církve
řím.  

katolická evangel. husitská ostatní

1991 poč. obyv. 2 311 1 634 1 415 ? 165 54
2001 poč. obyv. 3 774 1 061 862 38 91 70
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Z uvedených dat komentovaného desetiletí vyplývá značný odklon obyvatel 
Týnce od víry. Celkový počet věřících se snížil o 35,1 %, počet římských katolíků 
klesl o 39,1 % a největší pokles zaznamenala církev husitská 44,8 %.

obyvatelstvo podle stupně vzdělání (15 let a starší)
rok 2001 2011

bez vzdělání (zákl. včetně neukončeného)  1064 796

vyučení 1870 1663

úplné střední + maturita                                     1156 1403

vyšší odborné                                                         130 197

vysokoškolské 273 456

nezjištěné 34 142

Celkový vývoj vzdělanosti obyvatelstva týnecké obce je za hodnocené deseti-
letí příznivý. Počet obyvatel s maturitou se zvýšil o 21 %, s vyšším odborným 
vzděláním o 52 % a u vysokoškoláků o 67 %.

domovní fond

rok celkem
obydlené

neobydlené
celkem z toho rodinné

1991 domy 1 021 890 739 131
2001 domy 1 073 881 673 192
2011 domy ? 1049 882 ?

rok celkem trvale obydlené neobydlené
1991 byty 1 985 1 814 171
2001 byty 2 214 1 904 310
2011 byty 2599 2204 395

Celkový počet domů se mezi lety 1991 a 2001 zvýšil o 52, ale počet těch obyd-
lených klesl o 61. Příčina spočívá především v podstatně nižším stavu obydlených 
rodinných domků. Ze zjišťování příčin u trvale neobydlených 310 bytových jedno-
tek vykázaných při posledním sčítání vyplývá, že 100 bytů slouží k přechodnému 
ubytování, 126 bytů k rekreačním účelům a 15 bytů je k bydlení nezpůsobilých.

Na přírůstku rodinných domů do roku 2011 o 209 popisných čísel se podílel 
103 popisnými čísly vstup vesnice Čakovice do týnecké obce a soukromá výstavba 
106 domy. Příznivý vývoj bytové situace byl ovlivněn v roce 2002 užíváním 38 
bytů v nově postaveném druhém domě s pečovatelskou službou.
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volby v roce 2002

Po podzimních volbách v roce 2002 do městského zastupitelstva zůstal ve 
funkci starosty Zdeněk Březina, místostarostkou byla zvolena Ing. Miluše Burešo-
vá, ve funkci tajemníka pracoval dále Zdeněk Hanč. Volby vyhrála strana Volba 
pro město a získala 5 mandátů, Sdružení nezávislých 3 mandáty, ODS 3 man dáty, 
KSČM 3 mandáty, ČSSD 2 mandáty a Nezávislí kandidáti 1 mandát.

Na pravém břehu Sázavy byla dokončena kanalizace. Pod Janečkovou vilou, 
odkoupenou od a. s. Metaz včetně okolní zahrady soukromým podnikatelem, by
la postavena hala tiskárenské společnosti Rock Media – vyrábějící časopisy Spy, 
Cosmopolitan, Esquire a další. Významné pro Týnec je, že na tomto novém praco-
višti našlo zaměstnání okolo 50 týneckých občanů. 

Titul „Významný občan města” byl udělen za celoživotní sepisování týnecké 
historie a sbírání dokumentů o vývoji obce, za dlouholetou činnost ve vlastivěd-
ném kroužku a vlastivědném klubu a za zásluhy o založení městského muzea, 
týneckému občanovi Františku Šípkovi. Celý život pracoval v brodecké Jawě, 
dlouhá léta jako dílovedoucí výrobního střediska.

Do roku 2003 vstoupil městský úřad s kompetencemi, vzniklými v důsledku 
reformy veřejné správy od 1. ledna tohoto roku. Týnec nad Sázavou byl zařazen 
mezi obce s pověřeným obecním úřadem.

Po JUDr. Františku Skružném se stal novým vedoucím odboru vnitřních věcí 
města Ing. Václav Povolný. V průběhu roku byly postupně zvoleny ve všech míst-
ních částech osadní výbory.

„Janečkova vila“ po opravě novým majitelem
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Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání největší jednorázovou stavební 
akci města po roce 1989 – výstavbu bytových domů se 126 bytovými jednotkami 
na již ním svahu kopce Kněžina na Brodcích. Místní část Brodce bude po dokonče-
ní výstavby patřit mezi velké městské místní části. Na správu bytového komplexu 
byla uzavřena smlouva mezi Městem Týnec nad Sázavou a Bytovým družstvem 
Bystřice, které má zkušenosti s tímto finančně kombinovaným způsobem výstav-
by. Z vypsané soutěže na výstavbu vyšla vítězně žatecká firma AGS Astra, a. s. s fi-
nančním návrhem 133,9 mil. Kč. Dne 30. ledna byla zkolaudována a uvedena do 
provozu rekonstruovaná čistička odpadních vod u Chrástu.

K 30. červnu byl dokončen a dán do užívání druhý dům s pečovatelskou služ
bou čp. 525 na Okružní ulici. Ubytovací kapacita pro lidi potřebující ke svému žití 
pomocnou ruku vzrostla celkem o 38 bytových jednotek, z toho 29 garsonier 
(4 pro tělesně postižené) a 9 bytů 1+1 (2 pro tělesně postižené).

Plynofikace postoupila do místní části Pecerady. Most přes Janovický potok 
byl půl roku uzavřen, neboť probíhala jeho generální rekonstrukce. Před koncem 
roku byl znovu otevřen pro auta i pěší, kteří do této doby museli využívat provi-
zorní lávku. V hradním areálu byla upravena komunikace od hradní brány k ro-
tundě a dále k Vaněčkově vinárně. Také všechna veřejná schodiště ve starém Týn-
ci se dočkala opravy. Ve Zbořeném Kostelci byla nákladem 490 tis. Kč opravena 
budova sokolovny, v Peceradech postavena nová autobusová zastávka.

Základní škola důstojně oslavila čtyřicet let života nové školy v sídlišti, posta-
vené v roce 1963 na ulici Komenského.

Druhý dům města s pečovatelskou službou, architektem byl Ing. Martin Timr
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Dalším vyznamenaným titulem Významný občan města se stala paní Emilie 
Pátková, která se dne 25. října dožila 100 let. Celý život se věnovala učitelskému 
povolání a podílela se na vzdělávání několika generací týnecké mládeže.

V a. s. Metaz došlo po dvou letech znovu ke střídání podnikových ředitelů. 
No vým ředitelem se stal od 1. ledna 2003 Ing. Miroslav Straka. V dubnu 2004 byl 
vy střídán Ing. Vladislavem Volencem.

V roce 2004 byla dokončena plynofikace místních částí Pecerady a Brodců a za-
počato s plynofikací Zbořeného Kostelce. Pokračovala výstavba deseti bytových 
domů se 126 byty na jižním svahu kopce Kněžina. Největší proměnu prodělala 
týnecká čtvrť Na Pražské. V ulicích Čakovická, Sázavská, V Koutech a K Jezu byl 
zrekonstruován neustále poruchový vodovodní řad, dokončena plynofika ce 
a jednotný vzhled dodaly čtvrti nové povrchy vozovek a ve všech ulicích nové 
chodníky s dlážděným povrchem. Také chodníky v základní škole na sídlišti by ly 
pokryty novým živičným povrchem. Městský dům čp. 13 na Benešovské dostal 
novou fasádu.

V místních částech byla prodloužena kanalizační síť na Brodcích, zrekon-
struován vodovod na větší kapacitu v Chrástu Na Potočině, zahájena příprava na 
rekonstrukci čistírny odpadních vod v Chrástěsídlišti. 

Město věnovalo se souhlasem městského zastupitelstva benešovské nemocni-
ci Rudolfa a Stefanie na dovybavení nově zrekonstruovaného chirurgického pa
vilonu 100 tisíc Kč.

Na vzpomínkových akcích k 75. výročí vzniku značky JAWA a výroby moto
cyklů se společně s firmou JAWA Moto spol. s. r. o. podílelo i Město Týnec nad 
Sázavou.

Dalším ředitelem v JAWA Moto od listopadové revoluce se stal v tomto roce 
Ing. Vladimír Zasadil, CSc.

Na základě konkursu vyhlášeného městem, byl novým kronikářem jmenován 
zaměstnanec místní železniční stanice Petr Kastely.
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Týnec nad SáZavou 2005–2016 
Ladislav Žížala 

 
rok 2005

Od roku 2005 začalo město na  finanční krytí investiční a společenské činnos-
ti využívat  zdroje plynoucí z členství naší země v Evropské Unii. Bylo to přede-
vším zásluhou místostarostky Ing. Miluše Burešové, která dokázala zvládnout 
byrokratické bruselské směrnice při zdůvodňování a podávání žádostí na pově-
řené české úřady a zejména po skončení jednotlivých akcí úspěšně provést složité 
vyúčtování a vykázání výsledků, aby městu byla vyplacena zbývající část finanč-
ní dotace.

Město získalo 4 miliony Kč z programu EU Phare na rekonstrukce cest a ko-
munikací v týneckém hradním areálu. Do konce roku 2005 byly zpevněny prašné 
cesty a v prvé polovině roku následujícího dostaly nový povrch i další komuni-
kace.

U příležitosti 60. výročí osvobození naší vlasti od německých okupantů udě-
lil ministr obrany pamětní medaile žijícím týneckým občanům  veteránům II. 
odboje. Plukovník Miroslav Wolf  předal ocenění Josefu Boháčikovi, Eleonoře 
Reitingerové, Jaroslavu Rychlému, Adolfu Turkovi a Ing. Lubomíru Zoufalovi. 

Vedle četných hudebních akcí, společenských plesů, Týneckého střepu, Dne 
dětí to bylo několik výstav, z nichž uveďme alespoň Horkou a studenou batiku 
Ljuby Vitkovské, původem z Ukrajiny, nyní české občanky. Tento druh vzácné 
malby, především náboženských ikon studovala, ale také se  mnohému naučila 
od svého otce, profesionálního malíře ikon pro ukrajinské kostely. Jedna její 
ikona v Týnci zůstala a zdobí oltář církve husitské evangelické v kapli týnecké-
ho hradu.

Malíři Týnecka – pravidelná, vždy po dvou létech se opakující výstava 
ve foyeru týnecké radnice o týneckém posvícení, pořádaná Vlastivědným klu-
bem pro Týnec a okolí. Fotografie Vladimíra Holase, výstava prací v prostorách 
muzea týneckého hradu již zesnulého občana ze Zbořeného Kostelce, dlouhole-
tého zaměstnance brodecké Jawy a velice aktivního amatérského fotografa. 
Toulky po kulturních a přírodních památkách Posázaví – výstava v přízemí 
týnecké radnice soutěžních prací žáků základních škol Týnce nad Sázavou, Ká-
cova, Čerčan, Českého Šternberku a gymnázia ve Vlašimi. 

rok 2006

25. března 2006 byla pod budovou Bisportu na řece Sázavě slavnostně otevře-
na za přítomnosti řady milovníků vodních sportů vodácká sezona „odemykáním 
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řeky“. Ale to ještě nikdo netušil, že za několik dnů se Sázava stane veletokem, 
do jehož vod neradno vstupovat, a který ohrozí své okolí. 

V úterý 28. března obdrželo vedení města zprávu povodí řeky Sázavy z měřící 
stanice  v Nespekách, že je na řece vyhlášen třetí povodňový stupeň s prognózou 
dalšího vzestupu vodní hladiny. A řeka znovu po několika létech ukázala, co do-
káže její vzedmutá hladina. Normální výška hladiny v měřící stanici je okolo 
92 cm. Ze čtvrtka na pátek, kdy řeka kulminovala, byla její výška již 564 cm, tedy 
o 4 metry a 72 cm výše než je průměrný stav. 

Valícímu se mohutnému proudu řeky již její koryto nestačilo a voda začala 
zaplavovat okolí. Zatopeno bylo několik domů ve Zbořeném Kostelci, v Podělu-
sích a v Krusičanech. Celé týnecké Náklí se ocitlo pod vodou včetně hospody při 
vstupu do autokempinku. Po několika dnech začala voda klesat a mohly se sčítat 
škody. Zaplavené sklepy domů, všude nánosy bahna, zničené zahrádky, komuni-
kace, veřejné osvětlení, škody na domácím zvířectvu. Postiženým vlastníkům po-
skytovalo vedení města účinnou pomoc jak v době záplav, tak i při odstraňování 
vzniklých škod. V Týnci při záplavách nebyly zničeny lidské životy. Ale jinak 
tomu bylo v sousedních Krhanicích. Na místě zvaném Kaňov nasedl, v době pro 

Sázava mimo koryto

Kamenický potok

Týnecké Náklí pod vodou
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sjíždění řeky nejhorší, nějaký odvážlivec – spíše dobrodruh – na nafukovací člun 
a po ujetí sta metrů pod krhanickým mostem zmizel v rozbouřených vodách. 
Marná byla veškerá pomoc při jeho záchraně.  

Katastrální území Týnce se od 1. července rozrostlo o katastr sousedních Čako-
vic. Obyvatelé této vesnice požádali o zařazení do svazku místních částí Týnce 
a opustili obec Řehenice. Počet občanů obce se tak zvýšil o 130. Předsedou osadní-
ho výboru Čakovice byl zvolen  Jan Randýsek, kterého později nahradil Petr Mer-
geš. Členy se stali JUDr. Petr Kadeřábek, Petr Mergeš a Ladislav Zahradník.

Rok 2006 byl bohatý na kulturní a společenské akce, a to i díky podpoře růz-
ných dotačních fondů. Uskutečnila se mimo jiné četná hudební a divadelní vy-
stoupení, oslava Dětského dne s účastí skotských gymnastek, tradiční Týnecký 
střep, Netopýří noc na týneckém hradě, v říjnu to bylo ocenění významných obča-
nů města spojené tentokráte s křtem prvého vydání knihy „Týnec nad Sázavou – 
ke kořenům města“, konané pro velký zájem v sále Společenského domu. 

Říjnové volby do senátu vyhrál na Benešovsku kandidát ODS,  starosta Ne-
veklova Karel Šebek.

Do řad Významných občanů města vstoupili Josef Švec a Lubomír Houška. 

rok 2007

V květnu roku 2007 bylo otevřeno ve Společenském domě v Týnci informační 
centrum, poskytující pro veřejnost pestrou škálu služeb. Jsou to informace o spo-
lečenském a kulturním dění v Týnci a okolí, o místních a okolních pamětihodnos-

Zleva: Josef Švec, Lubomír Houška
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tech, o ubytování, dopravním spojení a centrum nabízí propagační tiskoviny 
o Týnci a významných turistických místech  v sousedství Týnce.

2. a 3. června se konaly volby do poslanecké sněmovny parlamentu České re-
publiky.  V Týnci nad Sázavou, při volební účasti 67,3%, se z 26 volebních stran se 
ziskem více než 5% umístily:

 1. Občanská demokratická strana  36,1 %
 2. Česká strana sociálně demokratická  35,2 %
 3. Komunistická strana Čech a Moravy 14,1 %
 4. Strana zelených  6,0 %

Brodecký kulturní dům Jawy JAWAklub koupila náboženská obec Jednoty 
bratrské. Její představitel zveřejnil smělé záměry s jeho využitím. Měl se po pře-
stavbě stát dalším společenským a sportovním zařízením v Týnci. Do dnešních 
dnů druhého vydání knihy však zůstalo jen u záměru.

Na novém týneckém sídlišti – brodecké Kněžině bylo v nově postavených by-
tových domech se 126 byty dáno koncem roku prvých 60 do užívání.

Vzhledem k prodeji stavebních parcel a výstavbě rodinných domků a drob-
ných podnikatelských provozoven v prostoru mezi Týncem a Chrástem pod lesí-
kem Brdce byly vytýčeny tři nové ulice s názvy K Lesíku, Luční a Chrástecká.

Říjnové volby do obecního zastupitelstva:
Při volební účasti 51,6% se ze šesti kandidujících stran na prvých 3 místech 

umístily:
 Volba pro město                                    26,8 % získaných hlasů
 SNK Za harmonické Týnecko               21,0 % získaných hlasů
 Občanská demokratická strana              20,9 % získaných hlasů
Kandidáti na prvých 5 místech s nejvyšším počtem hlasů:
 Zdeněk Březina  966 hlasů  (Volba pro město)
 Vlastimil Vanžura 745 hlasů  (Volba pro město)
 Mgr. Galina Žďárská 730 hlasů  (Volba pro město)
 Zbyněk Bartl             704 hlasů  (SNK Za harmonické Týnecko)
 Mgr. Martin Kadrnožka 644 hlasů  (Volba pro město)
Pro volební období 2006 – 2010 zvolilo sedmnáctičlenné nové obecní zastupi-

telstvo  radu města:
 starosta Zdeněk Březina  

  (zahájil tak své čtvrté volební období ve funkci starosty)                                                   
 místostarosta                    Mgr. Martin Kadrnožka
 1. člen rady                       Ing. Miluše Burešová
 2. člen rady                        Mgr. Galina Žďárská
 3. člen rady                        Ing. Jindřich Petrášek
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Mezi významné ukončené investiční akce začátkem roku 2007 v hodnotě 10,5 
milionu Kč patří uvedení do provozu rekonstruované týnecké čistírny odpadních 
vod v Chrástu nad Sázavou. V místních částích  Pecerady a Zbořený Kostelec do-
končena plynofikace.

V září byl v katastru Týnce slavnostně vyhlášen 1. památný strom. Stal se jím 
mohutný dub zimní, rostoucí za Týncem při silnici do Krusičan. 

Významnými občany města se v tomto roce stali Blažena Kopecká, Ing. Jaro-
slav Ouřada a Rudolf Adámek.

Památný strom, slavnostní vyhlášení 

Významní občané: druhý zleva Ing. Jaroslav Ouřada, pátý zleva Rudolf Adámek  
a poslední zleva Božena Kopecká 
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rok 2008

Od února 2008 byl po stanovení minimální prodejní ceny za 1 m2 1200 Kč za-
hájen prodej stavebních parcel v nové městské lokalitě u hájovny Hlinka. Zájem 
o pozemky byl tak velký, že již v srpnu byly všechny rozprodány. V srpnu byla 
v této lokalitě dokončena výstavba vozovek a položeny inženýrské sítě.

 Začátkem března se občané Týnce naposledy rozloučili s dlouholetou zdra-
votní sestrou obvodního zdravotního střediska paní Evou Žížalovou.

K 31. květnu odešel do důchodu městský tajemník Zdeněk Hanč. Do funkce 
tajemníka nastoupil po odchodu z Jawy v roce 1996 a vykonával ji  dvanáct let. 
Bohatě využíval zkušenosti získané v minulém zaměstnání, ať již šlo o řízení 
správního aparátu města nebo, což bylo v době počínajících velkých i menších 
investičních akcí zejména důležité, jednání s investory před výstavbou a v době 
výstavby a stejně tak se dobře orientoval ve finančních otázkách s touto činností 
spojených. Novým tajemníkem na základě výběrového řízení  se stal pracovník 
městského úřadu, dosavadní vedoucí stavebního odboru Miloš Albl. Toho nahra-
dil rovněž po výběrovém řízení Miloslav Ctibor. 

V červnu se konaly volby do Evropského Parlamentu. Při mimořádně nízké 
volební účasti občanů města 29,4 % se na prvých třech místech umístily: ODS  
31,8 %, ČSSD 25,9 %, KSČM 17,7 %.

Významní občané města – MUDr. Vlasta Vlčková a Josef Zeman.
 

Významní občané: druhá zleva Mudr. Vlasta Vlčková, čtvrtý zleva Josef Zeman
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rok 2009

Nové týnecké sídliště Kněžina získalo cenu arch. Otakara Novotného za vý-
znamný architektonický počin 

Týnecké firmě Bisport, spol. s.r.o. se  dostalo v září významného ocenění 
v pražské vile amerického velvyslance Richarda Grabera. Její představitelé se zú-
častnili  slavnostního vyhlášení vítězů  11. ročníku ceny za firemní a individuální 
filantropii nadace VIA Bona. Převzatou odměnu 25 tisíc Kč za svoji aktivitu v této 
činnosti věnovala oceněná  firma týneckému Mateřskému centru Motýlek

Říjen patřil jako jiné roky týneckému posvícení, výstavám chovatelů drobné-
ho zvířectva a zahrádkářů.  Ocenění Významný občan města získaly Věra Pazde-
rová, Marie Horynová a Věra Junová.

Letecký snímek sídliště Kněžina

Významní občané: druhá zleva Věra Junová, třetí zleva Marie Horynová,  
pátá zleva Věra Pazderová
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rok 2010

28. a 29. května 2010 se konaly volby do parlamentu ČR. Na prvých třech 
místech se při volební účasti 64,9% umístily:

 ČSSD 22,5 %
 ODS 22,4 %
 TOP 09 17,0 %
V květnu bylo na novém týneckém hřbitově dostavěno prvé kolumbárium 

s 12 schránkami a rozptylovou loučkou.
Tento rok byl mimořádně významným 

pro týnecký sport. Veronika Kokášová se sta-
la na mistrovství světa v taekwondu v bělo-
ruském Minsku juniorskou mistryní světa.

Na týneckém hradě se hradní paní, tedy 
kastelánkou, stala Adriana Bursová.

 1. září byl zahájen provoz v nové školní 
budově, postavené v týneckém sídlišti mezi 
objekty základní školy a školky, pro dvě od-
dělení mateřské školky. Do provozu bylo také 
uvedeno nové předškolní zařízení v Chrástu 
v rekonstruované budově bývalého posádko-
vého domu armády pro 32 dětí. Vedení města 
tím během krátké doby vyřešilo kritický ne-
dostatek míst v mateřských školkách.

Komunální volby probíhaly ve dnech 15. 
a 16. října. Občané rozhodovali o kandidá-

tech z osmi kandidátních listin a na prvých třech místech s nejvyšším počtem 
hlasů se umístily:

 Volba pro město 20,3 %  
  ODS 14,2 %
  KSČM 13,4 %   

Do volebního období 20102014 vstoupilo město s novou obecní radou:
 Mgr. Martin Kadrnožka  starosta města
 Adriana Bursová  místostarostka
 Mgr. Galina Žďárská   člen rady
 Zbyněk Peša                člen rady
  František Kašpárek    člen rady
Nově zvolený starosta se na ustavující schůzi zastupitelstva rozloučil s dosa-

vadním starostou Zdeňkem Březinou a poděkoval mu za jeho úspěšnou šestnác-
tiletou práci pro obec v zastávané funkci. V posledních Týneckých listech roku 

Veronika Kokášová
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2010 se odcházející starosta v článku Zametání před vlastním prahem, adresova-
ném paní doktorce Čečilové a panu doktoru Šefrnovi, vyjádřil k jejich novino-
vým článkům jako týnecké opozici. Říká v něm, že to byli oni, představitelé tý-
necké opozice, kdo již dávno rozdělili pravici a zastupitele na část řídící se 
zdravým rozumem a spravující obec, a na tu druhou, opoziční, využívající nej-
různější cesty k vyjádření nedůvěry vedení města. V závěru článku popřál nové-
mu zastupitelstvu vše dobré a ať se práce daří.

Zdeněk Březina se tak stal nejdéle sloužícím představitelem obecní správy 
od vyhlášení Týnce samostatnou obcí v roce 1922. Opoziční členové zastupitel-
stva publikovali své připomínky v tzv. Opoziční příloze nebo se připomínky ob-
jevovaly v dosti dlouho vydávaném a samostatně rozesílaném listu, nazývaném 
Polednice. Opozice kritizovala rostoucí samochválu veřejných činitelů v časopise 
Týnecké listy, kácení stromů, nedostatečnou finanční podporu fotbalovému klu-
bu, výměnu kronikářky pro „neobjektivní zápisy událostí do obecní kroniky“, 
způsob obměny vedoucích pracovníků městem spravovaných organizací a vyso-
ké zadlužení města atd. Odpovědi na kritické hlasy opozice byly vždy otištěny 
v Týneckých listech, ale tou nejdůležitější odpovědí v době zastávání funkce sta-
rosty panem Březinou, byly volební hlasy občanů Týnce a jeho místních částí. 
Ve své většině, abychom se správně vyjádřili, nepřáli si žádné „transfuse opoziční 
krve“ do správy města. 

Týnecké listy jsou od prosincového čísla 2010 zasílány obyvatelstvu zdarma.

Významnými občany města se stali Marie Matějovská a Stanislav Janda. 

Významní občané roku 2010.
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rok 2011

Na městské letní slavnosti Týnecký střep 
se uskutečnilo sochařské sympozium a vý-
sledky tvůrců, dřevěné sochy, se staly víta-
ným oživením zelených ploch a parků města.

V rámci Podblanického hudebního pod-
zimu vystoupil v Týnci ve Společenském 
centru 21. listopadu houslový virtuos Pavel 
Šporcl se svým bratrem  violoncellistou. Pro 
týnecké milovníky dobré hudby a nejen pro 
ně jsou tyto podzimní koncerty velkým 
svátkem. Krásně upravené jeviště, vyproda-
ný sál, neutuchající potlesk za krásnou mu-
ziku, byly zážitkem, na který se nezapomíná.

Začátkem roku se ujímá funkce hradní 
kastelánky na týneckém hradě paní Magda-
léna Timplová. Nahradila Adrianu Bursovou, 
která se stala po posledních volbách do obec-
ního zastupitelstva místostarostkou města.

K obnově zeleně v Týnci za 5,6 milionu 
Kč vybralo město vlašimskou firmu ZO ČSOP Vlašim. A že to bylo rozhodnutí 
dobré, dosvědčuje stále i dnes po pěti létech, kdy knihu o Týnci dopisujeme, ne-
jen krásný pohled na květinové záhony, vysázené stromoví, ale zejména skuteč-
nost, že volba nové výsadby přežila bez  větší úhony do dnešních dnů.  

24. října byla před městským úřadem na pomníku padlým v 1. světové válce 
odhalena za účasti významných představitelů města a okresu, senátora pana 
Šebka, pamětní deska obětem 2. světové války. Stalo se tak, bohužel, až po dlou-
hých 66 letech, která uplynula od skončení války. Ke cti bývalého dlouholetého 
kronikáře pana učitele Vendra budiž řečeno, že to byl on, kdo alespoň slovně 
v červnu 1945 vzpomenul týneckých obětí ve svém projevu při návratu dětí 
do týnecké základní školy po jejím opuštění nejdříve německými, a poté sovět-
skými vojsky. O jedenácti obětech týneckých židovských spoluobčanů pak už 
v kronikách není ani zmínky. A tady vyvstává řada otázek. Nepovažovali  čle-
nové prvého poválečného národního výboru tyto umučené v koncentračních 
táborech  a jednoho zastřeleného spoluobčana za válečné oběti? Na pomník pad-
lých je nedoplnil ani po roce 1948 už plně komunisty ovládaný místní národní 
výbor. A po roce 1950 už komunisté ani nemohli, neboť jejich největší ideolog 
a vůdce generalisimus Stalin vyhlásil pro socialistický blok vedle amerického 
imperialismu druhého největšího nepřítele a tím se stalo  židovské hnutí – sioni-
smus. 
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Z popudu místní odbočky Českého svazu bojovníků za svobodu byl předlo-
žen starostovi města panu Březinovi v roce 2010 návrh doplnit oběti 2. světové 
války na pomník padlých. Návrh padl v městské radě na úrodnou půdu a po roce 
usilovného pátrání v archivech nejrůznějších organizací a podle vzpomínek po-
zůstalých  byl seznam dokončen a předán do Metazu k odlití pamětní desky se 
jmény obětí. Při odhalování pamětní desky už to byl nově zvolený starosta 
Mgr. Martin Kadrnožka, který poděkoval všem, kteří se na badatelské práci vy-
pracování seznamů za všechny místní části obce podíleli, a také vedení Metazu, 
jeho modelářům a slévačům, kteří desku jako dar městu zhotovili.                                                

Pamětní deska obětem 2. světové války z Týnce a okolí
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Do řad významných občanů v roce 2011 vstoupili Jaroslava Šteigerová, Jana 
Dřízhalová a Josef Dřízhal.

rok 2012

Tento rok se stal rokem přípravy velkých investičních akcí. Byla schválena 
územní studie lokality Hlinka na zástavbu rodinnými domky. Toto území se na-
chází po pravé straně místní komunikace před bývalou hájovnou. Obnova zeleně 
a její rozšíření v areálu města byly zadány vlašimské firmě, hodnota akce činila 5,6 
mil. Kč. Celých 90 % z této částky se pak čerpalo z programu OPŽP (Ochrana pří-
rody a životního prostředí). Město rovněž získalo dotaci kraje na stavbu lávky 
přes Sázavu ve Zbořeném Kostelci a dotaci na výstavbu chodníku v místní části 
Čakovice.  

Ve stravování školních dětí nastaly podstatné změny. Školní kuchyně ve „sta-
ré“ škole na levém břehu vyvařující neefektivně pro malý počet žáků se změnila 
na výdejnu jídel a jídla se do školy začala dovážet z modernizované školní kuchy-
ně v „nové“ škole v sídlišti. 

Významní občané: zleva Jana Dřízhalová, Jaroslaca Šteigerová, Josef Dřízhal
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Mezi důležité kulturní akce tohoto roku se rozhodně svým významem zařa-
dila vzpomínková výstava 70 let od vystěhování Neveklovska. Znovu připo-
mněla utrpení lidí tohoto území, do kterého patřila i levobřežní část našeho 
města. Většina obyvatel byla v době Protektorátu Čechy a Morava Němci vystě-
hována, území se stalo součástí Velkoněmecké říše a cvičištěm německých vojsk 
SS.    

                                                                                                             
Na Podblanickém hudebním podzimu vystoupil v tomto roce v Týnci houslo-

vý virtuos mistr Jan Hudeček. Vedení města  ve svatém nadšení, že nám v obci 
přechodně pobývá na své chatě v místní části Čakovice vysoce postavený státní 
úředník ing. Jan Fischer, v současné době kandidující v lednových volbách roku 
2013 na post  prezidenta, připravilo na pódiu před zahájením koncertu pro něho 
zvláštní  představení. Tato malá „agitka“ se však u diváků, kteří přišli poslouchat 
hudbu, nesetkala se zvláštním pochopením.

Z předložených návrhů na jmenování Významných občanů vybrala městská 
rada čtyři jména: Věra Sladkovská, Ladislav Czafík, Vojtěch Hruška a Vratislav 
Měchura.

rok 2013

11. a 12. ledna proběhlo prvé kolo voleb prezidenta republiky. V prvém kole 
volby v Týnci vyhrál s 24,8 % Jan Fischer, ve druhém pak Miloš Zeman s 55,8 %. 
Celostátně ve druhém kole voleb se stal vítězem Miloš Zeman s 54,8 % před Kar-
lem Schwarzenbergem, který získal 45,2 % hlasů. 

Druhý zleva Ladislav Czafík, třetí zleva paní Měchurová  
(v zastoupení zesnulého manžela) a čtvrtý Vojtěch Hruška
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Při Městském úřadu Týnec nad Sázavou byly založeny dvě nové právnické 
osoby:

 Technické služby Týnec nad Sázavou, s.r.o.
 Vodovody a kanalizace, Týnec nad Sázavou, s.r.o.
6. června spadlo na Týnecko více vody, než mohly místní potoky a řeka po-

jmout a řada míst se ocitla pod vodou. Rozvodněná Sázava v Týnci  a potoky v Ča-
kovicích, Krusičanech a Hrusicích  napáchaly opět po sedmi letech na objektech, 
zatravněných plochách a komunikacích milionové škody. 

Po delší době přibylo v Týnci v administrativní budově, postavené bývalým 
n.p. Metaz v ulici Ing. F. Janečka, 21 nových bytů. Nový majitel podniku se rozho-
dl změnit tři podlaží kanceláří této nevyužívané budovy na menší byty, když její 
přízemní a suterénní podlaží již dlouho sloužila obchodní a restaurační činnosti.

Při letním Týneckém střepu  bylo uspořádáno II. sochařské sympozium a ga-
lerie dřevěných soch města se rozrostla o další umělecká díla.             

V areálu základní školy v týneckém sídlišti bylo vybudováno oplocené multi-
funkční hřiště s umělým povrchem, školní budovy opraveny a zatepleny. Hřiště 
poskytuje sportovní zázemí nejen škole, ale i týneckým sportovním organizacím 
a díky novému intenzivnímu osvětlení je plně využíváno i ve večerních hodinách. 
V nedokončeném stavebním objektu Jawy na Brodcích se pro mládež podařilo 
zprovoznit skatepark. 

Významnými občany města se v tomto roce stali Jaroslava Zadražilová a Zde-
něk Zazvonil.

Významní občané: druhá zleva Jaroslava Zadražilová, třetí Zdeněk Zazvonil
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rok 2014

V městě byl nainstalován nový informační systém ukazatelů, navádějící ná-
vštěvníky města k důležitým a významným objektům.

23. a 24. května volili občané zástupce státu do Evropského parlamentu. Na pr-
vých třech místech se umístily strany: ANO – 18 % hlasů, KSČM – 16 % a ČSSD – 
13 %.

21. června se do Týnce sjelo 650 účastníků z 11 míst v naší zemi, nesoucích 
ve svém jméně název Týnec, na Setkání Týnců. Vedení města spolu s dalšími or-
ganizacemi připravilo pro účastníky pestrý program. Družstva zúčastněných 
obcí soutěžila ve florbale, fotbale, volejbale, bowlingu, stolním tenisu, probíhaly 
soutěže hasičských sborů, továrna Jawa uspořádala spanilou jízdu motocyklů k 85. 
výročí zahájení výroby motocyklů této značky s cílem před radnicí města.

Ze Setkání Týnců

Spanilá jízda motocyklů JAWA
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Srpnový Týnecký střep opět s řadou zábavných programů se uskutečnil jak 
v zahradě Společenského centra, tak na parkovišti před městskou radnicí, kde pro-
běhlo i řezbářské sympózium. 

13. září byla v Týnci Vlastivědným spolkem a zástupci města slavnostně ote-
vřena Naučná stezka geocachingu s 9 panely doplněnými o hrací prvky:

1. Nádraží (u autobusového nádraží) – historie města, zahájení prohlídky
2. Most (před mostem T. G. Masaryka u Bisportu) – historie mostu a přívozu
3.  Řeka a mlýn (na levém břehu Sázavy za mlýnem) – přírodní poměry Týnce 

a historie mlýna
4. Kostel (pod kostelem sv. Šimona a Judy) – nejstarší historie Týnce
5.  Mokřad (v lese vlevo od silnice Týnec – Krusičany) – popis místních ekosys-

témů
6.  Památný dub (rozložitý strom na pravé straně silnice Týnec – Krusičany) – 

informace o památném stromu a Janovickém potoku
7.  Cihelna (kopec nad Janovickým potokem směrem na Chářovice) – vyhlídko-

vé místo na město Týnec a okolí
8.  Janečkova vila (v lipové aleji nad silnicí Týnec – Podělusy) – historie podni-

kání Ing. Františka Janečka v Týnci a na Brodcích i jeho vily
9.  Společenské centrum (u schodů vlevo před objektem centra) – historie pro-

dukce týnecké kameniny a budovy centra
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Od 19. září 2016 už nemusí návštěvníci města a potřební přemýšlet, kde vyko-
nat svou osobní potřebu. V tento den byl zahájen provoz prvých městských veřej-
ných záchodků vedle obchodního domu Hruška,

Na Podblanickém hudebním podzimu vystoupil v Týnci operní tenorista Šte-
fan Margita a o další vzácnou návštěvu Týnce se postarala místní knihovna, když 
na besedu se čtenáři pozvala herečku Ljubu Skořepovou.

Při každoročním ocenění se Významnými občany města tentokráte stali Emi-
lie Bartůšková a Ing. Jan Chomát.

Tímto rokem skončilo čtyřleté volební období. Prosincové komunální volby 
vyhrála strana Volba pro město se 17 % získaných hlasů, na druhém místě skonči-
la strana Nezávislých s 16 % a třetí Otevřená radnice s 15 %. Po složitějším jednání 
vzniklo nové vedení města:

 starosta            Mgr. Martin Kadrnožka 
 místostarosta   Ing. Bedřich Pešan
 radní                Mgr. Petr Znamenáček
 radní                Pavel Korec
 radní               František Kašpárek

Koncem roku cyklisté a pěší mohli poprvé vyrazit z Týnce do Chrástu po nové, 
téměř kilometr dlouhé cyklostezce, začínající u ulice Pěší a končící u železniční 
zastávky Chrást. Byla slavnostně obnovena doprava po novém železničním mostu 
přes Sázavu.

Významní občané: druhý zleva Jan Chomát, třetí Emilie Bartůšková
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Na návrh Středočeského krajského úřadu a Městského úřadu Benešov získal 
Týnec ocenění Ministerstva obrany za péči o poválečné pomníky padlých a jejich 
hroby. 

rok 2015

Na základě výběrového řízení vypsaného městským úřadem byli vybráni 
do funkcí:

  ředitel technických služeb  Ing. Jaromír Diblík
 referent pro komunikaci  Lenka Morávková
 referent pro rozvoj města Martina Höhnová, DiS.
 

28. července se konečně splnilo dávné přání řady funkcionářů města a obyva-
tel osady Zbořený Kostelec překlenout řeku Sázavu pod kosteleckým hradem láv-
kou. 

Podařilo se to až současnému vedení města, které dokázalo zajistit potřebných 
31 mil. Kč, z kterých bylo ze zdrojů EU uhrazeno 24 mil. Kč a zbytek doplacen 
Středočeským krajem. Toto zdařilé dílo, visutou lávku z příhradové dřevěné kon-
strukce v celkové délce 255 m vyprojektovali inženýři Novotná a Vorel firmy Ho-
chtief CZ. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili zástupci středočeského 
krajského výboru a města Týnec. Lávka nejen spojila břehy řeky, ale umožnila 
cyklistům jedoucím po posázavské cyklostezce na pravém břehu plynule překro-
čit řeku, po projetí Zbořeným Kostelcem se na Brodcích k řece vrátit a po nově 
upravené nábřežní komunikaci s asfaltovým povrchem, lavičkami a odpočinko-
vým koutem u mlýna dorazit do středu Týnce.

Slavnostní přestřižení pásky na nové lávce
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S prvním  požadavkem  na přemostění Sázavy ve stejných místech už v šede-
sátých létech minulého století přišlo vedení  motocyklové továrny na Brodcích 
(tehdy nazývané Závody 9. května) a nebyla to lávka, která by měla Sázavu překle-
nout, ale normální most. Do brodeckého závodu se denně dovážely několika ná-
kladními auty na montáž motocyklů stovky motocyklových motorů z pražského 
závodu v Nuslích a most měl ušetřit několik km cesty přes Týnec. Most se nepo-
stavil a výroba motocyklových motorů se rozhodnutím nadřízených orgánů pře-
sunula do mnohem vzdálenějších Strakonic.

Týnecké základní školy zaznamenaly po prázdninách potěšující nástup prv-
ňáčků. Do čtyř prvých tříd nastoupilo 89 žáčků, což je nejvíce za posledních 25 let. 

Podzim byl opět ve znamení kulturních a společenských akcí. 23. října, o tý-
neckém posvícení, byli vyznamenáni a oceněni nejlepší dárci krve a Významní 
občané města, kterými se stali MUDr. Jan Pašek a Jiří Mlejnský.

Lávka přes Sázavu u Zbořeného kostelce
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rok 2016

Rok byl významný stavbami týkajícími se dopravní infrastruktury. Po zaháje-
ní provozu po zcela novém železničním mostě přes Sázavu koncem minulého 
roku, dočkali se občané města rekonstrukce a modernizace týneckého vlakové-
ho nádraží. Po delší výluce železniční přepravy byla tato na začátku 2. čtvrtletí 
obnovena. Zvýšená nástupiště s bezbariérovým přístupem na  novém železnič-
ním svršku celého nádraží navždy odstranila krkolomné nastupovaní do želez-
ničních vozů. Dočasně zmizelo dlouhé čekání a troubení zoufalých řidičů před 
nekonečně dlouho staženými závorami železničního přejezdu u nádraží. Násled-
ně byl tento přejezd znovu rekonstruován, neboť po nezdařené prvé opravě se stal 
pro mnohé řidiče odpalovací rampou s tvrdým dopadem vozu za přejezdem. Ná-
draží má nové osvětlení, nový informační systém o příjezdech a odjezdech vlaků. 
Je třeba říci, že ještě před Týncem se dočkaly rekonstrukce vlakové zastávky 
v Chrástu a Peceradech.  

Dostalo se i na pěší a tělesně postižené. Za nemalé náklady byl vybudován  
bezbariérový vstup do budovy městského úřadu, nové dveře hlavního vstupu 
ovládané fotobuňkou a výtah mezi vstupním podlažím a prvým patrem. Chodní-
ky ulic na Benešovské a Na Chmelnici byly pokryty novou zámkovou dlažbou.

Oceněnému Jiřímu Mlejnskému blahopřeje jeden z nejstarších občanů Týnce, Jiří Borovička 
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Náklí, rekreační zóna města a kemp na pravém břehu Sázavy, dosud spravo-
vaná fotbalovým klubem, byla pronajata k provozování fy. Biolek, s.r.o. 

Fotbalový klub ztratil na konci minulého roku svého dlouholetého činitele 
a prezidenta klubu Stanislava Jandu. V roce 2010 obdržel za svoji celoživotní práci 
ve sportu, zejména pak za práci s mládeží, ocenění Významný občan města. 

Vynikající umístění na mistrovství Evropy v takewondu v řecké Soluni získa-
ly tři členky týneckého oddílu jako členky české reprezentace Pavla Hvězdová (IV. 
Dan – zlatá medaile, týmové sestavy – bronzová medaile), Veronika Kokášová 
(přerážecí techniky – zlatá a stříbrná medaile) a Věra Vomáčková (přerážecí tech-
niky – stříbrná medaile).

Titulem Významný občan města byla oceněna paní Marie Flejberková.

Nádražní budova v novém kabátě, nové kolejiště a nástupiště

Bezbariérový přístup do budovy úřadu





Tématické kapitoly
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erby držiTelů Týnce nad SáZavou
Petr Tybitancl

Tabule č. 1 – Erb Přemyslovců – na základě majestátních pečetí zhruba do polo-
viny 13. století. Tzv. Svatováclavská orlice (orel) – černá na stř. normanském štítě se 
zl. zbrojí – zobákem a nohama. Někdy se užívá výraz tzv. „Plaménková orlice“, 
pro tože orlice je skutečně pokryta červenými plaménky. Jenže takovéto vyobraze-
ní pochází až z gotické doby (tuším nejstarší vyobrazení je v Pasionálu abatyše 
Kunhuty z počátku století nebo z doby kolem 1320) tak, jak to vidíme např. u P. Par-
léře na náhrobcích Přemyslovců; na nejstarších pečetích přemyslovských panov-
níků žádné plamínky nejsou.

Tabule č. 2 – Erb českých králů: Přemysla Otakara II., Václava II. a posledního 
Václava III. tak, jako to vidíme na pečetích těchto panovníků s černým orlím (či 
supím) pérem zdobeným zlatými lipovými lístky (nebo někdy srdíčky).

1. Erb českých knížat a králů do poloviny 13. století – tj. tzv. „Svatováclavskou orlicí“
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Tabule č. 3 – Kolem roku 1318 se připomíná Oldřich z „Týnce“, první šlechtický 
držitel, původně zeměpanského majetku. Tento Oldřich je nejspíš totožný s Oldři-
chem, který se roku 1341 píše „z Kostelce“, nedalekého hradu, dnes zříceniny zva-
né Zbořený Kostelec (podle Dr. Tomáše Durdíka byl hrad založen asi králem Vác-
lavem II. na přelomu 13. a 14. století jako náhrada za ztracený Týnec nad Sázavou), 
a který dostal od krále Jana Lucemburského do zástavy (viz Ing. Dobr. Menclová 

„České hrady“ 1. díl sv. 365). Tento Oldřich pocházel z rodu Buziců, panského rodu 
– erbu kančí hlavy, avšak z větve, která užívala štít stříbrný, na rozdíl od většiny 
ostatních větví, které nosily kančí hlavu na štítě zlatém. Tato větev Buziců je zná-
má jako Medkové z Valdeka (pozdější Zajícové z Valdeka), držela pak Týnec nad 
Sázavou až do roku 1469, kdy se připomíná poslední držitel Týnce, resp. určitého 
podílu panství, Protiva z Valdeka. Na této tabuli vidíme erb pánů z Valdeka, jak 
asi vypadal na počátku 14. století a později erb Medků či Zajíců z Valdeka z druhé 
poloviny 14. a z 15. století, kdy je štít čtvrcen se zlatým zajícem. Kančí hlava zůstá-
vá na středním poli (na rozdíl např. od jejich významnějších příbuzných Zajíců 
z Hazmburka).

2. Erb českých králů počínaje Přemyslem Otakarem II., Václavem II. a Václavem III.
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Tabule č. 4 – Dalším držitelem Týnce nad Sázavou byl Litvín Míčan z Klinštej-
na, z panského rodu Ronoviců, tedy dvou černých zkřížených ostrví na zlatém 
štítě, z něhož pocházejí např. p. Berkové z Dubé, Škopkové z Dubé (podle hradu 
Dubá v severních Čechách, nikoliv podle Dubé na Sázavě!), či p. z Lichtenburka aj. 
Jejich erb se liší hlavně klenotem. Po Litvínově smrti roku 1506 se stala poručnicí 
Litvínových dcer jeho vdova Magdalena z Wrtby, která dostala jako dědický podíl 
Týnec. Roku 1525 se uvádí jako pán na Týnci Jindřich z Pomněnic, Magdalenin 
druhý manžel. Na této tabuli vidíme tedy erb Litvína z Klinštejna jako prvního 
manžela Magdaleny rozené z Wrtby († cca 1532) a jejího druhého manžela Jindři-
cha z Pomněnic (1525), z rodu pocházejícího z okolí Benešova, erbu černého křídla 
na stříbrném štítě, jak uvádí druhý díl „Atlasu pečetí“ sv. 228 a nezn. klenotu.

Tabule č. 5 – Erb Bernarda z Boršova († před rokem 1550), který koupil Týnec 
ro ku 1544, tj. s hradem, s dvorem a městečkem, od Ludmily z Klinštejna (dcery 
Litví na z Klinštejna a Magdaleny z Wrtby).

Tabule č. 6 – Pravděpodobně od Bernardovy dcery Anny z Boršova získal sňat-
kem týnecké zboží Jan Velemysský z Velemyšlevsi.

Janův vnuk Jaroslav Velemysský pak roku 1607 prodal Týnec s příslušenstvím 
Dorotě Hodějovské z Hodějova, rozené Hrzánové z Harrasova, vdově po Přechu 

3. Erb Buziců – Oldřicha z Týnce, jinak též z Kostelce (viz text); a erb Medků z Valdeka
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4. Litvín Míčan z Klinštejna z rodu Ronoviců, jeho manželka Magdalena z Wrtby  
a její druhý manžel Jindřich z Pomněnic

5. Bernard z Boršova – manžel Míčanovy dcery
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Hodějovském a paní na nedalekém Konopišti. Od té doby jsou osudy Týnce nad 
Sázavou spojeny s tímto panstvím.

Tabule č. 7 – Alianční erb obou manželů Hodějovských, podle znakové desky 
nad hlavním vstupem do konopišťského zámku, kteří v letech 1604–1605 provedli 
zásadní renesanční přestavbu dosavadního konopišťského hradu.

Tabule č. 8 – Společný erb tří bratří. Po smrti Doroty Hodějovské z Harrasova 
zdědili spojené zboží Týnec s Konopištěm její synové Přech Hodějovský a po jeho 
předčasné smrti připadl tento podíl bratru Bernardovi, který kromě toho držel 
ještě Milevsko (někdejší klášterní panství premonstrátů v jižních Čechách u Sedl-
čan), a který dokonce v září 1620 hostil na Konopišti krále Fridricha Falckého.

Týnec samotný držel pak další bratr Adam Hodějovský z Hodějova, který se 
rovněž aktivně zúčastnil stavovského povstání.

6. Jaroslav Velemysský (Velemyšlovský) z Velemyšlevsi
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7. Přech Hodějovský a jeho manželka Dorota Hrzánová z Harrasova

8. Přech, Bernard a Adam Hodějovští z Hodějova – jejich synové a dědici
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9. Albrecht Václav Eusebius z Waldsteina (*1583, zavražděn v Chebu 1634)  
jako vévoda Frýdlantský – 1622–1623

10. Pavel Michna z Vacínova, hrabě (1627), † 1632 a jeho syn Václav Michna
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Tabule č. 9 – Roku 1622 kupuje Týnec i s Konopištěm Albrecht Václav Eusebius 
z Waldsteina († zavražděn v Chebu roku 1634).

Tabule č. 10 – Hraběcí erb Pavla Michny z Vacínova, kterému roku 1623 prodává 
zmíněná zboží Albrecht z Waldsteina.

Tabule č. 11 – Zde se musíme zmínit o vývoji erbu Michnů z Vacínova: nejedná 
se o starý rod. Praotcem je Martin Michna, vyučený koželuh a syn řezníka Pavla 
Michny pocházejícího z Lužice. 

Koncem 16. století je Martin Michna, doložen v městské radě v Budyni nad Ohří, 
kde pak působil jako primas, kde vlastnil dvůr a dům na předměstí. Býval pan-
ským úředníkem ve službách Zbyňka Zajíce z Hazmburka a na Budyni a roku 1598 
obdržel erb (půl zlatého zajíce v modrém poli) s predikátem z Vacínova. Oba jeho 
synové se přidali do protistavovského tábora za povstání v letech 1618–1620 a stou-
pali rychle v kariéře. Oba bratři, tj. Pavel i Jiří Vilém, obdrželi nejprve rytířský stav 
s novým erbem roku 1617. Roku 1622 obdrželi oba bratři nejprve říšský panský stav, 
později v roce 1626 přiznán i pro Čechy.

11. Jejich dědici, synovci (viz text) – erb svobodných pánů z roku 1622
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Roku 1627 pak byl zmíněný Pavel Michna z Vacínova, od roku 1623 nový pán 
na Týnci a Konopišti, povýšen do hraběcího stavu – a přiznán mu opět nový erb, 
jaký vidíme na tabuli č. 10.

Po jeho smrti v roce 1632 zdědil obě zboží syn Václav Michna z Vacínova († 1667). 
Po Václavovi přechází pak Týnec i s Konopištěm patrně na jeho bratrance Viléma 
Fridricha († před rokem 1680), nebo jeho synovce Karla Jiřího Václava († 1740), pána 
na Chýších. Tito Michnové však užívají pouze baronský erb z roku 1622, který 
vidíme na tabuli č. 11.

Tabule č. 12 – Důležité však je, že roku 1673 některý z těchto Michnů prodává 
zadlužené panství Týnec i s Konopištěm Jiřímu Ludvíku hraběti ze Sinzendorfu, 
příslušníku starobylého rakouského rodu, který od roku 1665 vlastnil panství Pla-
nou u Mariánských Lázní. 

12. Jiří Ludvík hrabě ze Sinzendorfu – 1671–1701
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Tabule č. 13 – Roku 1701 kupuje celé panství František Karel hrabě Přehořovský 
z Kvasejovic (* 1645, † 1723), příslušník původně měšťanského – erbovního rodu 
z jihočeského Tábora, který zůstal po Bílé hoře věren císaři Ferdinandu II. a v prů-
běhu 2. poloviny 17. století obdržel postupně panský a nakonec i hraběcí titul. 
Jme novaný František Karel Leopold hrabě Přehořovský nejvyšší mincmistr a pre-
zident apelačního soudu se dosti zadlužil (zejména výstavbou svého nového palá-
ce na Malé Straně v Praze – pozd. paláce Lobkowiczkého – dnes velv. SRN), a tak 
většinu svých panství, vč. Konopiště a Týnce, roku 1716 prodává. Na tabuli vidíme 
jeho alianční erb spolu s erbem jeho druhé manželky Juliany Dorothei rozené hra-
běnky Jörgerové zu Tollet n. Krenspach n. Koppach …, † 1708, tak, jak vidíme tuto 
alianci na bočním portálu kostela sv. Anny v areálu piaristické koleje v Benešově. 

13. František Karel Leopold hrabě Přehořovský hrabě z Kvasejovic † 1723 a jeho druhá  
manželka Ju liana Dorothea hraběnka Jörger zu Tollet n. Kren spach
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Jediný syn jmenovaného Františka Karla, František Josef Helfried byl po meči 
posledním příslušníkem tohoto rodu, který přežívá svého otce jen asi o měsíc a půl. 
Zemřel v Táboře 24. 12. 1723 a pohřben je tamtéž u Augustinianů.

Novým majitelem Konopiště a Týnce se stává roku 1716 příslušník starého 
panského rodu Hroznatovců, původně ze západních Čech: Jan Josef hrabě z Wrt-
by (* 1669, † 1737). Od roku 1712 nejvyšší zemský purkrabí, od roku 1721 rytíř Řádu 
zla tého rouna.

Rod hrabat z Wrtby zakotvil na Benešovsku již počínaje Janem Sezimou z Wrt-
by (* 1578, † 1648), který jako věrný příznivec katolické strany císaře Ferdinanda II., 
zakladatel františkánského kláštera ve Voticích, kde byla pak zřízena rodová 
hrobka, po Bílé hoře dosti zbohatl a mohl své statky na Benešovsku a Voticku od
kázat četnému potomstvu ze čtyř manželek: nejvíce dětí měl ovšem se čtvrtou 
manželkou Barborou Eusebií hraběnkou z Martinic († 1656), dcerou známého Ja-
roslava Bořity hraběte z Martinic († 1649) a jeho první manželky Marie Eusebie ze 
Šternberka.

Oba páni byli navzájem sešvagře ni, protože Jaroslavovou druhou manželkou 
byla dcera Jana Sezimy z Wrtby Marie Alžběta z Wrtby, předtím ovšem zároveň již 
dvakrát ovdovělá ze Šternberka.

Pro další osudy rodu Wrtbů na Benešovsku měli především význam dva Sezi-
movi synové ze čtvrté manželky: Jan František († 1687) – dědic Kosovy Ho ry, Čer-
veného Hrádku aj. a ml. Ferdinand František († 1712) – dědic Vrchotových Janovic, 
Votic, Beztahova aj. Tato mladší větev ovšem vymírá jeho pravnukem Františkem 
Adamem hrabětem z Wrt by roku 1807 a všechny jeho statky odkazuje Františku 
Josefu hraběti Wratislavovi z Mitrowicz.

Pro nás je však důležité potomstvo st. Jana Františka (* 1631, † 1687), jenž se svou 
manželkou Barborou Terezií Kokořovcovou z Kokořova (znovu provdanou hraběn
kou Clary = Aldringen) měl dva syny: Františka Václava hraběte z Wrtby (* 1670, 
† 1750), jenž vyženil ze dvojího manželství statky v západních Čechách (na Plzeň-
sku), totiž Nekmíř, Žinkovy, Nebílovy a Křimice, ale především staršího syna Jana 
Josefa hraběte z Wrtby od roku 1716 tedy na Konopišti a Týnci nad Sázavou.

Tabule č. 14 – Erb Jana Josefa z Wrtby, který byl uměnímilovný stavebník, o čemž 
svědčí např. nejen nová barokní brána u zámku na Konopišti, ale především nově 
zbudovaná palácová zahrada italského typu v Praze na Malé Straně z dvacátých let 
18. století. Aby se však mohl oženit, musel žádat papeže o dispenz, protože jeho 
manželka Marie Zuzana Antonie, rozená hraběnka z Heussenstamm † 1716, byla 
zároveň jeho sestřenice, neboť její matka Marie Františka hraběnka z Wrtby († 1701) 
a otec Jana Josefa již vzpomenutý Jan František – byli vlastní sourozenci. Jejich 
alianční erb je dosud vidět na portálu na hřbitově ve Voticích, ačkoli Votice v té 
době patřily Ferdinandu Františkovi a jeho synu Františku Arnoštovi († 1750).

Protože však Jan Josef († 1737) neměl mužských potomků, odkázal Konopiště 
a Týnec svému bratrovi Františku Václavu hraběti z Wrtby (* 1670, † 1750), který 
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14.  Jan Josef hrabě z Wrtby (* 1669, † 1737) jako rytíř řádu Zlatého rouna, nejvyšší purkrabí a dále erb 
dalších Wrtbů: Františka Václava (1670–1750), Františka Václava (1724–1762) a posledního Františka 
Josefa (1759–1830).
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z dru hého manželství s Marií Terezií hraběnkou von Steinan zdědil: Nebílovy, 
Křimice a Žinkovy na Plzeňsku.

Všechny tyto statky nakonec zdědil jeho vnuk František Josef hrabě z Wrtby 
(* 1759, † 1830), jediný syn Františka Václava hraběte z Wrtby (* 1724, † 1762) a Ma-
rie Anny hraběnky z Klenové a Janovic (viz výzdoba kostelíka sv. Havla v Poříčí 
nad Sázavou nedaleko odtud, s výzdobou od Lazara Widmana asi z poloviny 
18. století).

Tabule č. 15 – František Josef, poslední hrabě z Wrtby († 1830), odkázal veškerý 
svůj majetek Janu Karlovi, princi z Lobkowicz (* 1799, † 1878), který zde pak zalo-
žil tzv. Křimickou větev rodu. 

Lobkowiczové jsou významný rod, který obdržel knížecí titul již krátce po 
bělohorské bitvě roku 1624. Během 16.–18. století se rod rozdělil do mnoha větví, 

15. Jeho dědici Jan Karel (* 1799, † 1878) a jeho syn František Evžen (* 1839, † 1898)  
princové z Lobkowicz – do roku 1887
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z nichž nejvýznamnější byla větev na Roudnici nad Labem, jejíž panství bylo roku 
1787 náhradou za ztracené panství Zaháňské ve Slezsku povýšeno na vévodství. 
Tato větev též na počátku 18. století vyženila jinou význačnou větev – Bílinskou. 
Další význačnou větví byla třetí – na Mělníce a Hoříně, která získala titul mladší 
knížecí sekundo garnitury. 

Jelikož roudničtí Lobkowiczové v průběhu 20. století pozbyli vinou několika 
nerovnorodých sňatků právo užívat titul knížat z Lobkowicz a vév. Roudnických, 
přešly tyto tituly právě na větev Křimickou.

Syn Jana Karla, prince z Lobkowicz, František Evžen, princ z Lobkowicz (* 1839, 
† 1898), roku 1887 prodal Konopiště spolu s Týncem. Kupcem nebyl nikdo menší 
nežli Jeho Císařská Výsost František Ferdinand, arcivévoda rakouský – d´Este 
(* 1863, † zavražděn v Sarajevu 1914). Nový vlastník byl příslušníkem panujícího 
rodu HabsburgLothringen a měl se původně oženit z některou z četných rakous-

16. Jeho Císařská Výsost František Ferdinand arcivévoda rakouský d´Este (* 1863, † 1914 Sarajevo)
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kých arcivévodkyň. Jeho volba však nakonec padla na příslušnici sice starého ry-
tířského rodu ze západních Čech, totiž Chotků z Chotkova a z Vojnína, a to na 
Žo fii, hraběnku Chotkovou (* 1868, † 1914 – rovněž zavražděna v Sarajevu). Její rod 
byl postupně za Václava Antonína Chotka z Chotkova (* 1674, † 1754) povýšen do 
stavu panského (1702), českého hraběcího (1723) a konečně roku 1745 říšského hra-
běcího stavu s celým titulem hrabat „Chotků z Chotkova a Vojnína“.

Jmenovaná Žofie byla dcerou Bohuslava hraběte Chotka z CH. a V. císařského 
diplomata († 1896) a Vilemíny, rozené hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova († 1886).

Ale protože se přece jen jednalo o nerovnorodý (morganatický) sňatek byla 
roku 1900, tedy v roce svého sňatku, postupně povýšena do knížecího stavu „von 
Ho henberg“ s titulem „Jasnost“ (1905) a v roce 1909 jí byl přiznán titul vévodkyně 
„vé vodkyně Hohenberg“ s titulem „Výsost“ dědičným pro prvorozeného syna. 
Ostat ní členové rodu měli knížecí stav s titulem „Jasnost“.

17. Její Výsost Žofie vévodkyně z Hohenbergu (* 1868, † 1914 Sarajevo)
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Tabule č. 17 – Žofie, vévodkyně z Hohenbergu byla c. k. dvorní dámou a jak na 
obrázku je patrno, též nositelkou dámského řádu Hvězd. kříže, Maltéz. řádu, ale 
též nositelkou velkokříže dán. ř. sv. Alžběty aj.

Její manžel (od roku 1900 v Zákupech), jak již bylo řečeno, byl od roku 1889 
následníkem rakouskouherského trůnu (po smrti korunního prince Rudolfa).

Tabule č. 16 – Arcivévoda František Ferdinand (* 1863, † 1914) byl synem císařo-
va mladšího bratra arcivévody Karla Ludvíka († 1896) a jeho druhé manželky Ma-
rie Annunziáty, rozené princezny SicilskoNeapolské – z rodu španělských Bour-
bonů († 1871). Také on byl nositelem celé řady rakouských, ale i cizích, zejména 
ruských řádů. Na jeho erbu vidíme kolanu řádu Zlatého rouna a nejv. civilní řád 
sv. Štěpána, věnovaný kdysi císařovnou Marií Terezií uherským stavům jako za-
kladatelkou, rovněž s kolanou, tj. s řádovým řetězem.

18.  Jejich děti: Žofie, Max a Arnošt vévodové z Hohenbergu 
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Zároveň byl ale též starším bratrem arcivévody Otty († 1906 – proslulého jako 
„krásný Otto“), který měl s princeznou Josefínou Saskou, syna Karla, od roku 1916 
posledního rakouskouherského císaře jako Karla I. (* 1887, abdikoval 1918, † 1922 
na ostrově Madeira).

Tabule č. 18 – Jedním z hlavním předpokladů, na jehož základě povolil císař 
František Josef I. oběma manželům jejich sňatek bylo, že se zcela vzdají nároku na 
trůn. Tudíž jejich děti, v tomto případě Žofie (* 1901, † 1990), provdaná hraběnka 
Nostitzová, jež byla též přítomna znovuotevření rekonstruované budovy Stavov-
ského divadla v Praze, neboť její manžel Bedřich hrabě Nostitz – Rieneck († 1973) 
pocházel z rodu zakladatele této scény, dále oba její bratři, totiž Maximilián, (* 1902, 
† 1962) a Arnošt (* 1904, † 1954) užívali titulů vévodů a knížat z Hohenbergu, jak již 
bylo řečeno (od roku 1917).

Uvedené děti byly pak vychovány na zámku matčina švagra Jaroslava (později 
druhého knížete) ThunHohensteina († 1929) na Děčíně v severních Čechách, jenž 
byl manželem matčiny sestry Marie Pii, rozené hraběnky Chotkové (* 1863, † 1935).

Důležitá poznámka k erbu č. 16: 
arcivévoda František Ferdinand získal přídomek „d´Este“ po smrti arcivévody 

Františka V., který byl posledním členem habsburské větve dědiců rodu d´Este 
vévodů z Modeny.

František V., poslední arcivévoda rakouský – Este, si jej vybral jako nejbližšího 
příbuzného, a tím na Františka Ferdinanda převedl celé toto italské dědictví 
s množstvím uměleckých sbírek, zbraní, zbroje, nábytku, obrazů, historických ná-
hrobků atd., které pakFrantišek Ferdinand postupně instaloval na svých zámcích 
Artstetten u Vídně, Chlum u Třeboně, ale zejména na Konopišti, které nechal ná-
kladně přestavět jako historické muzeum.
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Znak a PraPor MěSTa
Daniel Povolný

Dnem 1. 1. 1969 se Týnec nad Sázavou stal městem, jeho znak byl však po dis-
kuzích schválen až 24. 8. 1978 (původní návrh z doby před r. 1972 se nelíbil).

Jeho podoba pak až do počátku 90. let byla následující: Červený štít s modrou 
patou, která symbolizuje řeku Sázavu, na něm stojí nízká hradební zeď se dvěma 
pilíři a cimbuřím o čtyřech, šesti a čtyřech stínkách. 
Nad nimi uprostřed vystupuje románská rotunda 
s věží týneckého hradu. Stavby jsou bílé, rotunda 
kvádrová se dvěma okénky. Střecha rotundy je špiča-
tá, u věže valbová, obě černé barvy. V heraldicky pra-
vém horním rohu štítu je doprava nakloněný modrý 
štítek se zlatým kaprem stočeným do oblouku (ve 
skoku) v modrém poli – znak rodu Hodějovských. 
V levém horním rohu štítu vlevo nakloněný štítek se 
zlatým kadlubem v modrém poli – symbol závodu 
Metaz. V modré patě štítu je zlaté slunce s paprsky – 
symbol továrny Jawa.

Po r. 1989 byly ze znaku vypuštěny symboly 
obou podniků a zatímco znak Jawy zmizel bez ná-
hrady, na místě znaku Metazu se objevil erb hrabat 
z Vrtby – trojí černé jelení paroží ve zlatém poli. Někdy byl také znak zpodobněn 
s hraběcí korunkou položenou na znaku.

V r. 2003 vznikla dnešní definitivní podoba znaku, jenž byl městu udělen do-
pisem z 6. 6. 2003 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Lubomírem Zaorálkem: „V červeném štítě na modré patě za hradbou s cimbuřím román-

Návrh definitivní podoby znaku 
města Týn ce od Dr. Jiřího Čarka 
z r. 1978 (sbírka F. Šípka)

Znak a prapor města Týnec nad Sázavou z r. 2003 (kresba P. Tybitancl)
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ská kvádrovaná rotunda s apsidou, za ní hranolová věž, vše stříbrné s černými střechami. 
Věž provázená dvěma gotickými štítky, pravý modrý se zlatou vyskakující rybou, levý 
s tro jím (2, 1) černým parožím.“ Tatáž listina obsahuje i popis městského praporu: 

„List tvoří modré karé široké jednu třetinu délky listu nad stejně velkým žlutým čtverco
vým polem a dva vodorovné pruhy, bílý a červený. V modrém poli žlutá vyskakující ryba, 
ve žlutém poli tři (2, 1) černá paroží. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“ Vyšitím praporu 
pak byla pověřena kastelánka hradu Adriana Bursová, k jeho slavnostnímu pře-
dání městu Týnec došlo 16. 11. 2004.
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čáSTi MěSTa Týnce
Miloslava Fumferová, Iveta Mrhová, Daniel Povolný, Ladislav Žížala

brodce nad Sázavou

Malá místní část se 100 obyvateli na levém břehu Sázavy, významná svou 
průmyslovou historií. Původně mlýn a statek, po zrušení mlýna byla od 15. století 
osada spravována Rychtou peceradskou. Svůj název odvozuje od brodu přes řeku 
na staré kupecké cestě z jižních zemí do královské Prahy po tzv. Horácké cestě 
přes Těptín k Vyšehradu. Rozvoj nastává v polovině 19. století výstavbou rozsáh
lé přádelny a barvírny příze (v r. 1912 měla 500 zaměstnanců) a zejména pak od 

Pohled na Brodce z r. 1929 (sbírka rodiny Svobodových)

Členové Dělnické tělovýchovné jednoty Brodce v r. 1921 (sbírka F. Šípka)
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r. 1937, kdy tovární objekt zakoupil zakladatel značky JAWA továrník Ing. Franti-
šek Janeček a přenesl sem částečně strojírenskou výrobu. Motocykly Jawa pak po 
2. světové válce doslova dobyly svět. Při stavbě dnešního Jawaklubu odkryto 
v roce 1959 slovanské pohřebiště z IX. století. K místní části se pojí jméno K. H. Má-
chy, neboť zde dožívala na ubytovně přádelny jeho životní láska Márinka, rozená 
Stichová, dcera hajného z nedaleké Taranky. V objektu závodu JAWA umístěna 
vynikající sbírka historických i současných motocyklů zn. JAWA, modelů cestov-
ních i sportovních.

chrást nad Sázavou

Starobylá vesnice patřící v minulosti do panství Ostrovského kláštera na řece 
Vltavě u Davle, založeného roku 999 Boleslavem II. Na místě bývalé kaple se na-

Chrást od Podělus, akvarel, Ladislav Žížala
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chází původně gotický kostel sv. Kateřiny, uváděný 
v soupisu církevního majetku k r. 1352. Ale již r. 1150 
se Chrást připomíná mezi čtyřmi nejznámějšími 
obyd lenými sídly v našem kraji: Benešov, Chrást, 
Jílo vé a Živohošť. Ves byla známa i svými vinohrady 
sloužícími k získávání mešního vína. Největší místní 
část se sídlištěm čítá okolo 740 obyvatel. Chrástem 
pro chází posázavská železnice, naproti po toku přes 
řeku se tyčí renovovaný mlýn Brej lov, jako ubytovací 
zařízení. K nedaleké obci Lešany se váže dětství bás-
níka Františka Hrubína a v bývalých kasárnách 
u ob ce je dnes muzeum vojenské techniky.

chrást-sídliště

V listopadu 1950 vznikla v Lešanech 33. protitanková brigáda. Jejím základem 
byly protitankové dělostřelecké pluky 207. ze Slaného, 208. z Hradce Králové a 209. 
z Bučovic. Vojáci z povolání bydleli v širokém okolí od Pikovic až po Štěchovice. Do 
práce je dovážel denně nákladní Studebaker. Jestliže byl nepojízdný, museli jezdit 
vlakem. Z této situace vyplynula potřeba ubytovat rodiny vojáků z povolání. Bylo 
rozhodnuto postavit sídliště na pravém břehu Sázavy v teritoriu obce Krhanice.

Výstavba sídliště byla zahájena v r. 1951 a za 2 roky bylo dokončeno 11 domů. 
Později byla přistavěna horní řada 5 domů a 2 svobodárny. Stavbu prováděla fir
ma Konstruktiva, té však vydatně „pomáhalo“ na třista pétépáků, jejichž jedinou 
mechanizací byly lopaty, krumpáče a dopravníkový pás. V areálu sídliště byla 
pouze hlavní silnice vedoucí středem, až v r. 1958 byla vybudována silnice před 
čp. 200–209. 

V budově, kde se dnes nachází pošta, byla prodejna potravin, masny a dalšího 
drobného spotřebního zboží, která byla v provozu asi do r. 1962, kdy byla otevřena 
nová prodejna Jednoty, která slouží do současnosti. Pošta byla v domě u silnice, 
který je v současné době přestavován na restaurační zařízení. Potom se pošta pře-
místila do svého dnešního působiště, kde byly původně, tak jako ve vedlejším 
domě, kanceláře Konstruktivy. Současné chaty u pošty sloužily jako ubytování 
pro rodiny, které nedostaly byt. Nějaký čas se používaly i jako ubytovny.

Územně patřilo sídliště pod Krhanice, okres Prahazápad, po r. 1960 bylo jako 
osada Chrástsídliště připojeno k Týnci nad Sázavou. Lékařská péče byla zprvu 
po skytována v Jílovém u Prahy, odborná vyšetření v poliklinice v Klimentské 

Ukradená chrástecká gotická pieta  
(Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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a spá dovou nemocnicí byla PrahaKrč. Po převedení pod Týnec se stala spádovou 
nemoc nice v Benešově.

V r. 1966 byl vybudován Posázavský vodovod z pramenů u Davle na pravém 
břehu Sázavy a později přepojen na Želivku. V době vzniku sídliště byla voda 
čerpána jen ze Sázavy přes běžné filtry jako užitková, několikrát byly pro špatné 
čiště ní v provozu 3 náhradní studny, do kterých se chodilo pro vodu na vaření. 
S kva litou vody byli lidé seznamováni na vývěsní tabuli.

V r. 1961 byla dokončena stavba Posádkového domu armády (PDA) a slavnost-
ně otevřeny jeho prostory. Pořádaly se zde společenské akce pro dospělé i pro děti. 
V objektu byla restaurace, kino, knihovna, tělocvična a mateřská škola, která jako 
jediné zařízení je v provozu od r. 1963 dosud.  

Věkově mladé složení obyvatel sídliště vyvolalo potřebu výstavby nové školy, 
na níž se podíleli i občané ze sídliště. Ta byla v Krhanicích otevřena v r. 1959. Pro 
velký počet dětí měly mnohé třídy oddělení A i B. Původně chodily děti do staré 
školy v Krhanicích, kde je dnes obecní úřad.

Vytápění a ohřev vody byl samostatně v jednotlivých domech, kde byly kotel-
ny, které obsluhovali nájemníci. Centrální kotelna byla uvedena do provozu 
v roce 1975. V r. 2000 byl do sídliště zaveden plyn a většina domů se připojila. 

krusičany

Patří k nejstarším místům Týnec
ka. Původní název „Cruszbithsaz“ 
mů že mít svůj původ v římském výra-
zu Cruss – kříž, křižovatka, anebo 
může pocházet od zajatců Lužických 
Srbů a Poláků z vojenského tažení 
knížete Břetislava roku 1039. Vesnice 
ležela na křižovatce cest Keltů a Slova-
nů. U nedalekých Hrusic byl nalezen 
hrob s os tatky keltského bojovníka. 
K obci Krusičany patřily v minulosti 
osady Hrusice, Hamry a zaniklá ves 
Malensko. V letech 1655–1660 pracova-
la u Hrusic, jako ojedinělé průmyslo-
vé zařízení v širokém kraji, vysoká 
pec a hamr na výrobu a zpracování 
železa z rudy těžené na nedalekém 
Chlumu a Neštětické hoře. V r. 1943 
byla obec zařaze na do vojenského cvi-
čiště jednotek SS a část obyvatel vystě-

Vodopád v Krusičanech v 70. letech (Městské muze
um Týnec nad Sázavou)
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hována. Na nízkém hřebenu od Krusičan po něm jako památka zůstaly betonové 
pevnůstky. V místní části žije okolo 180 obyvatel.  

Pecerady

Vesnice se 410 obyvateli, ležící na staré cestě z jihu ku Praze. Prvé známé his-
torické datum je z roku 1360, kdy její název zněl Pecirady a patřila pod pána na 
Kostelci společně s osadou Ledce s kostelem sv. Bartoloměje, dnes již zaniklou tvr-
zí Božešice, samotou Pášovka, osadami Hůrka, Větrov a dalšími. V roce 1590 zří-
zena Rychta peceradská, která spravovala rozsáhlé území. Na domě čp. 21 je umís-
těna pamětní deska se jménem Pavla Vnoučka, zastřeleného r. 1775 při selských 
nepokojích na zámku Konopiště. Na návsi kamenná žulová zvonička, kulturní 
pa mátka z r. 1882. V blízkosti lom na proslulý kámen gabrodiorit, použitý při 
výstav bě významných budov – památník J. A. Komenského v holandském Naar-
denu, Petschkův palác a jeho vila v Praze, památník osvobození na Žižkově a jiné. 
Při stavbě rodinných domků odkryta v místní části tzv. mladohradištní jáma 
a v ní nalezena keramika, uhlíky, zvířecí kosti a neolitická motyčka – pracovníky 
archeo logického ústavu datováno do 12. století př. n. l.

Podělusy

Malá vesnice se 165 obyvateli je poprvé písemně zmíněna v r. 1284 „Thobias 
episc. bona episc. in Sepyer, Chlebow et Podeus Andreae de Kadeschebora vendit, ...“ 
a zřej mě patřila k Ostrovskému klášteru na řece Vltavě. V r. 1360 náleželo půl vsi 
ke hra du Kostelec nad Sázavou a nejpozději od této doby sdílely Podělusy stejné 
majitele jako nedaleký Týnec.

K místním pamětihodnostem patří duby u přívozu, které byly vysázeny už 
v roce 1848, tedy skoro před 160 lety. Zdejší starý mlýn od 19. století patříval a ny
ní opět patří rodině Kulíků (blíže v kapitole o živnostech). V r. 1908 byla poprvé 
spuštěna turbina, která mlýnu sloužila do roku 1942 jako zdroj elektrického prou-
du. Opuštěné turbiny se později ujal Miloš Rückl z Prahy. 24. 4. 1897 byla upro-
střed vsi vybudována zvonička, která se také používala jako umíráček a jako po-
plachový zvonec. V roce 1931 tu byl odhalen pomník padlým v I. světové válce 
a u pomníku zasazena lípa. Před 60 lety byly u pomníku a u zvoničky vysazeny 
další lípy. 

Z významných osobností, které v obci pobývaly, můžeme zmínit leteckého 
konstruktéra Františka Šimůnka, který tu žil a v roce 1966 zemřel (začal létat již 
v r. 1912). Přechodně zde žili houslista profesor Michal, malíř Panuška, význam
ný houslista Kawaciuk a na začátku 2. světové války se v obci ukrýval náčelník 
Čes ké obce sokolské Dr. Augustin Pechlát, popravený nacisty v r. 1941.
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V roce 1943 byla obec částečně vystěhována a zařazena do prostoru cvičiště 
jed notek SS. Němci v zabraných územích kromě jiného vybudovali několik beto-
nových bunkrů a 3 z nich v okolí Podělus dodnes připomínají okupaci. 

Po válce se do Podělus všichni vysídlení vrátili a 8 zemědělců začalo znovu 
hos podařit. 

Padesátá léta byla ve znamení socializace vesnice. Bylo založeno JZD. V rámci 
budovatelského úsilí se podařilo zřídit obecní rozhlas, postavit obecní prádelnu, 
žehlírnu, hasičskou zbrojnici, úřadovnu a jednací síň MNV a obecní knihovnu.

V šedesátých letech se obec Podělusy sloučila s Chářovicemi a s osadou Duná-
vičky. V obci se dařila výstavba rodinných domků. V roce 1965 se dostavěla 
autobu sová čekárna a v r. 1967 byla obec vyhlášena rekreační oblastí.

V sedmdesátých letech byl brigádnicky vybudován odvod vody z Dražského 
rybníka do vodní nádrže na návsi. V roce 1978 se rozšířily služby obyvatelstvu, 
např. rozvozu plynu jednou za 14 dní. Největší kamennou budovou byl bývalý 
mlýn, kde bylo skladiště obilí a řepky Výkupního závodu Benešov. Zemědělskou 
výrobou se zabývaly Velkovýkrmny Netvořice. Společenské organizace jako Svaz 
požární ochrany, Český svaz žen, dozorčí výbor Jednoty a Svazarm rozšiřovaly 
svoji činnost.

V r. 1979 se MNV Podělusy sloučil s MěNV Týnec nad Sázavou.
V roce 1981 se v obci budovala kanalizace povrchových vod. Veřejný vodovod 

v obci nebyl, jen vlastní studny. Vznikla obvodní volební komise a veřejné členské 
schůze občanů. V roce 1983 došlo k úpravě místního pohostinství, jež napomohla 
rozvoji kultury v obci (zábavy, zvyky, sportovní zajímavosti). V r. 1984 se podařilo 
dokončit úpravy skládky a chodníků. Koncem 80. let byla provedena meliorace 
čás tí polí, úprava terénu pro hřiště a oprava budovy občanského výboru (bývalý 
MNV).

Po r. 1989 došlo i v Podělusech k řadě změn. V roce 1992 se v obci začalo soukro
mě podnikat. Tak jako jinde, také bohužel zde začala upadat kultura. V r. 1994–
1995 byla realizována výstavba dalších nových domů a přístavby stávajících. Byla 
zřízena pečovatelská služba až do domu. Pro potřeby občanů byla zbudována te-
lefonní budka. V roce 1998 započala výstavba místní telefonní sítě.

V roce 2000 byly instalovány nové stožáry veřejného osvětlení. V roce 2002 
došlo k vybudování nové asfaltové cesty a chodníků, ale obec také byla postižena 
rozvodněním Sázavy. V roce 2003 proběhla oprava mostu z Týnce na Podělusy 
přes Janovický potok.

Zbořený kostelec

Vesnice s 260 obyvateli leží v krásné krajině ohraničené meandrem řeky Sáza-
vy, od severu chráněna zalesněnými svahy vrchu Čížov. Nad řekou se tyčí trosky 
gotického hradu ze 13. století. V době jeho největší slávy patřilo k hradu 23 vesnic. 
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V roce 1467 byl hrad českým králem Jiřím z Poděbrad podruhé dobyt a rozbořen. 
Rozvoj osady nastává s rozvojem textilní výroby v sousedních Brodcích po roce 
1842 a zejména pak po r. 1937 s přechodem továrny na strojírenskou výrobu. K. H. 
Mácha, který si oblíbil tento kraj, nakreslil hrad v r. 1832. 

Zřícenina hradu Kostelec kolem r. 1900 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)

Zbořený Kostelec ve 20. letech (sbírka F. Šípka)
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VZPOmíNky NA STARÝ TÝNEC

kde byl v Týnci „Plac“ 
Miroslav Doležal, Blanka Adámková (Moulíková), Eva Karásková,  

Radka Procházková a Eva Vaněčková

Následující vyprávění zpracovali zástupci starousedlíků, kteří se rozhodli za-
vzpomínat na doby téměř dávno minulé, a tedy značně pozapomenuté.

V každém městě nebo vesnici je náves nebo náměstí. V Týnci pod hradem 
(dnes nádvoří Adama Hodějovského) byl ve výše uvedené době „PLAC“. Chodilo 
se tedy do „Placu“ a bydlelo se v „Place“. Tento název se používal zhruba od vzni-
ku obce. Na nádvoří A. Hodějovského se oficiálně přejmenovalo v roce 1959. Údaj-
ně už v letech 1918–1920 se zde ležící pozemky a stojící domy z bývalého majetku 
Konopišťského panství prodávaly novým vlastníkům.

Nynější brána je vchod do hradního areálu. Stál tam památeční kaštan, který 
pamatoval ve starém Týnci dlouhou historii. V ulici za branou vpravo se nacházel 
domek, kde bydleli Beránkovi, p. Los, potom Maršíkovi, později byl přestavěn 
na rodinný dům Novotných čp. 63.

Dále je to jedna z nejkrásnějších a nejstarších budov v Týnci čp. 47, kde v těch-
to letech bydleli Pertlíkovi (hokynář Jaroslav Pertlík měl dřevěný krámek vpravo 
před branou). U hlavní cesty se nacházel výkup kůží a papíru. V tomto domě – tzv. 
zámečku hraběnky O´ Kellyové – dnes také bydlí členové rodiny Novotných. Dům, 
jehož kořeny sahají velmi hluboko do minulosti, je památkově chráněn. Vedle byl 
ještě malý domek p. Kříže.

Dům čp. 48 – dnešní muzeum s novou lípou – stav v roce 1972 (sbírka B. Moulíkové)
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V dnešním muzeu čp. 48 ve 20. letech 20. století žilo mnoho rodin. Vchodem 
od východu jste mohli navštívit Doležalovi, Adeltovi a dvě staré ženy – Fanynka 
Kolmanová (chodila prát a posluhovat) a Mařenka Kolmanová, jež spolu nebyly 
příbuzné.

Vchodem v přízemí jste zašli ke Škrétovým a Kalambovým. Ve vchodu od zá-
padu se šlo k Ševidovým, Konvičkovým („staří“) a Mravíkovým. Také zde bydlela 
stará paní Uriová. 

Okolo hradu, tzn. od dodnes zachované brány vedle bývalého zdravotního 
střediska, ale také před domem čp. 63 a 47 i níže od tohoto místa ležící dvoudomek 
čp. 59 a 49 až za druhou neúplnou branou na druhé straně hradu, tam všude byl 
„Plac“. „Plac“, jako místní název, se však neomezoval jen na prostranství mezi 
domy a hradem, ale používal se i pro celý hradní areál.

V čísle 59 bydleli Vajnerovi, Konvičkovi („mladí“), Rabiňákovi, Šípkovi, Mlejn-
ských a Válovi. Bydleli tu rovněž Karáskovi, kteří si postavili malý domeček čp. 77 
nad autobusovou zastávkou u staré školy.

V čísle 49 bydlely rodiny Dřízhalova a Adámkova. V „Place“ byly 2 velké krás-
né lípy a starý velký kaštan. Tyto stromy byly vykáceny a pan Adámek je nahradil 
novou lípou, která toto prostranství zdobí dodnes. V roce 1918 od Konopiště svůj 
dům odkoupili Blabolilovi.

Nyní zde stojí rodinná vila (původně čp. 
64), která se stavěla v roce 1937. Byla vlastně-
na p. Vaněčkem, který si vzal dceru Blabolilů. 
V přízemí se nacházela ordinace zubaře 
a v poschodí byty. Vedle ní stojí kropírna 
obilí, kde se kropilo obilí pro zdejší pivovar, 
nyní je z ní garáž. V přízemí je již řadu let 
Vinárna pod hradem s původní klenbou – 
dnes čp. 174, dříve se tam nacházela zámeč-
nická dílna p. Bažila. 

V oblasti „Placu“ nebyl vodovod, ten se 
zavedl až po 2. světové válce. V šichni tak no-
sili vodu od stojanu, pod schodištěm před 
Heřmanovým řeznictvím čp. 111 (bratr hos-
tinského Heřmana z čp. 16 dělal výborné 
uzeniny, po straně domu měl vetešnictví 
pan Pohůnek a taky tu měl osobní váhu, kde 
se za drobný poplatek mohl každý zvážit) 

na druhé straně dnešní Benešovské ulice. Tento přívod nechalo zavést Konopišť-
ské panství.

Když se kolem roku 1950 zaváděl nový vodovod od vodojemu u Bukovan, mu-
seli si zde všichni kvůli hlubokému příkopu osvětlenému pouze lampou dávat 
pozor.

Část „Placu“ před čp. 49 – vpravo první 
lípa, z druhé jsou vidět pouze větve, 30. léta 
20. století, na snímku je vidět i pí. Dřízha
lová a její vnuk Rudolf Adámek (sbírka  
B. Moulíkové)
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Na kopečku, 
v místě, kde dnes 
v čp. 51 bydlí No-
hejlovi a kde měli 
i galerii, provozo-
val truhlářskou 
živnost Emanuel 
Dvořák. Dále v uli-
ci je dům Havlo-
vých – v přízemí 
bývalo pekařství, 

kde p. Havel pekl skvělý chléb, v patře žila po-
rodní asistentka paní Havlíková, jež pomohla 
na svět mnoha dětem a pekařská rodina Havlo-
vých. Na konci ulice je t. č. zavřený hostinec 
u Heřmanů čp. 16, kde p. Heřman i bydlel. Ved-
le něj v čp. 67 měl p. Adelt zámečnickou dílnu, 
ale prodával a opravoval i jízdní kola. Vlevo od 
brány byla Kampelička a trafika.

Z „Placu“ v 50. letech 20. stol. většina uvede-
ných postupně odešla do svých nových domo-
vů. Dnes tu najdete už jen rodiny Novotných, 
Adámkových a Vaněčkových.

vzpomínky na Sázavu

Týnečtí občané milovali řeku Sázavu, která před 2. světovou válkou byla čistá, 
plná ryb a lákala k četným kratochvílím. Na pravém břehu v Náklí stálo pěkně 
upravené koupaliště a v oblouku řeky byste našli hezkou písčitou pláž.

Na udržovaný trávník podél řeky navazovaly dřevěné kabiny pro převlékání. 
V jejich čele pak stál rovněž dřevěný krámek pí. Militké, jež prodávala občerstvení. 
Odpoledne přijížděl na koupaliště cukrář Procházka na motorce s nádobami se 
zmrzlinou, kterou nabízel přítomným hojným návštěvníkům. Zpravidla se jedna-
lo o týnecké občany a letní hosty trávící v Týnci letní dovolenou. Hosté se ubyto-
vávali v hotelu nebo porůznu v domcích u místních.

Výhledu přes řeku dominovala prudká skála s týneckým hradem a rotundou. 
Dole pod nimi se pak podél řeky od Brodců vinula pěšina, po níž jste okolo mlýna 
mohli dojít k silničce, která se napojovala na silnici na Benešov. Ta vás po mírném 
stoupání dovedla až k hradní bráně.

Řeku pod hradem přehrazoval jez, jenž zadržoval vodu pro mlýn a turbínu. 
Vrata v něm sloužila nejen pro splavnost lodí a vorů, ale i ke krásnému koupání 
a skákání do vody z pilířů.

Návštěva u Adámkových z čp. 49 v 30. 
letech 20. století – zleva sedící p. Dří
zhal se ženou, vedle jejich dcera Marie 
provdaná Adámková. Zleva stojící dva 
mladí muži se ženou a zcela vpravo Ru
dolf Adámek. (sbírka B. Moulíkové)

Dvoudomek čp. 49 (vpravo) a 59 
(vlevo) v 30. letech 20. století 
(sbírka B. Moulíkové)
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Večer přišli k řece rybáři, usadili se na druhém (levém) břehu naproti koupali-
šti a zkoušeli, jak dnes berou. Lidé tu také měli uvázané loďky, s nimiž jezdili 
po Sázavě. Často je ozdobili lampiony a s nastávající tmou veslovali proti proudu 
k železničnímu mostu nebo až k brodeckému jezu. Byly to krásné večerní plavby, 
lidé se bavili mezi sebou a zpívali.

Na levém břehu bydleli rodiče pana Daňka. Ten vždy na léto přijížděl z Prahy 
a večer krásně hrával na trubku, takže se její líbezné tóny nesly po řece i po okolí.

V zimě Sázava zamrzla a proměnila se k zimním radovánkám. Led býval silný 
a po odhrnutí sněhu vzniklo velké kluziště. Chlapci si vzali hokejky a malí se dali 
do sáňkování. S blížícím se jarem počala voda stoupat a ledy s velkým hlukem 
praskaly, takže zimní kratochvíle skončily. Ledy se pohnuly a nastala dřenice. 
Voda hučela a přinášela s sebou vše, co na horním toku neodolalo její síle. Mezi 
dřívím a kládami tak někdy plavaly i králíkárny a chlívky. Nejhůře bylo po kruté 
zimě v roce 1941, kdy se velké kusy ledu navalily po celém Náklí. Dlouho tály, 
z čehož měly děti radost a rodiče starost.

Za okupace, kdy Němci kvůli cvičišti kontrolovali přechody přes řeku na mos-
tě u slévárny a na lávce podél železničního mostu, podobná zábava ustala. Nepo-
užívané koupaliště zpustlo a po osvobození se již tuto tradici nepodařilo obnovit. 

„Poslední“ ránu, přestože se zde Týnečáci koupali a koupou i v dalších desetiletích, 
přineslo v 50. letech 20. století napojení Želivky na vodovod pro Prahu. Sázava tím 
přišla o nezbytný počet kubíků vody, aby si sama dokázala udržet svou čistotu 
a krásu. To už je ovšem jiný příběh.

Koupání na jezu u mlýna v Týnci v 50. letech 20. stol. (sbírka J. Mlejnského)
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kozlovice

Zhruba mezi silnicí Týnec – Krusičany a ulicemi K. H. Máchy a Krusičanskou 
se nalézá oblast Kozlovic. Ve 20. a ještě začátkem 30. let minulého století byste tu 
našli zarostlou stráň svažující se k Janovickému potoku, kterou místní využívali 
jako pole a pastviny. Rodiny s malým hospodářstvím (v ulici K. H. Máchy žily jen 
zkraje rodiny Červenclových – čp. 80, Milerových, Pivných – čp. 102, včetně pí. Ří-
kovské, Haklovi, Šobíškovi, Göblovi a Zahrádkovi) tu pásly husy a kozy, po nichž 
i tento prostor dostal jméno Kozlovice.

V zimě se stávaly zasněženým rájem pro děti, které tu s radostí sáňkovaly. 
S ohledem na minimální provoz si tehdy mohly dovolit jezdit po silnici shora 
od křížku (kapličky) až k památnému dubu směrem na Krusičany. Druhá oblíbe-
ná „trasa“ vedla po cestě od „staré“ školy k mostu. Dnes už by se taková jízda 
neobešla bez vážných následků pro vášnivého sáňkaře, ale již téměř před sto lety 
bylo všechno jinak.

Pískovec  
Jiří Mlejnský  

 
Tato část Týnce se nachází v pěkném koutu za dnešním Společenským cent-

rem. Je to taková klidná část obce, korzo pro maminky s kočárky a dětmi, starší 
lidi s pejsky.

Je to místo téměř přesně situované na světové strany. Kulturní dům skoro se-
ver, les do Kozlovic skoro východ, cesta k Janovickému potoku na jih a Janečkova 
vila na západ. Domy na svahu k Janovickému potoku jsou na skalním podloží, 
které pokračuje až k západu. Kulturní dům je také na náhorní planině i les na vý-
chodě stojí na skalním podloží. Místo uprostřed je taková potokem vymletá „ha-
verna“, zaplněná pískem. Odtud rovněž původní název „V Pískovci“. Písek se tu 
začal těžit kolem roku 1920. V době, kdy jsem chodil do školy, tak jsme zde válčili 
s Chářováky. Vjezd do pískovny byl v místě, kde je cesta k potoku. V místech, kde 
jsou domy nejblíže k tzv. hotelové zahradě (dříve Hříbkovi a Husákovi), tedy u zdi 
Společenského centra, byla hloubka 8–10 m, až tam padaly ploty a nejen to. Bratr 
pana Jana Dvořáka pracoval u Juklů v pekárně a v sobotu sem chodil pro písek 
na cesty. Při hrabání se na něho stěna sesula, ale vyvázl jen se zraněním. Pak tam 
byla ještě jedna roklina mezi lesem a cestou do pískovny. Tam tekl potůček ze 
hřbitova a lesa do Janovického potoka. Přišel rok 1950 a pískovna se zavážela od-
padem pří rozšiřování slévárny, budoucího Metazu (nová slévárna, trafostanice, 
vlečka aj.). Vše se zavezlo a pozemek se mírně svažuje k Janovickému potoku. Ješ-
tě se upravovala stráň před kulturním domem, tam se vozily střepy (po výrobě 
kameniny) a zem a vznikl svah k západu.
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Vzniklá plocha za Společenským centrem se urovnala a osázela asi 25–30 stro-
my (třešně) na západ od cesty, podél její východní strany až k ulici Mírová byly 
vysazeny lípy. Výsadbu prováděli pan Lomoz, pan Havelka a paní Vajnerová. 
V roce 1954 zde bylo seřadiště 1. máje V té době se tu též konaly motocyklové zá-
vody „Brodecký terén“. O posvícení tu stávaly kolotoče a střelnice.

V roce 1967 se vše upravilo a rozdělilo na 5 stavebních parcel. Jednu z nich 
jsem koupil, neboť tento kout Týnce se mi zamlouval. V roce 1970 jsem se nastěho-
val. Stavbu nám doporučili spíše k cestě, aby dům byl na původním a ne na naváž-
ce. Země ze základů se vyvážela do strouhy přes cestu, kde má nyní truhlárnu 
pan Padevět. Tím se vše dorovnalo a je to celkem pěkný prostor. Je zde klid, máme 
výhled do lesa a přírodu blízko. Tolik vzpomínka na zašlé časy. Vše se tehdy jme-
novalo jinak a V Pískovci i Sad přátelství je už pouze historie.

PRVNí PíSEmNÁ ZmíNkA O TÝNCI
Václav Povolný 

Je konec dubna l. p. 1110. Do Týnce přijíždí Přemyslovci Vladislav I., nedávno 
zvolený kníže český a jeho bratranec Otta II, kníže olomoucký. Doprovází je znač-
ně početné ozbrojené družiny, jejichž velikost zvyšuje napětí. Již dvakrát se Otta 
vymluvil z pozvání ke společnému jednání s Vladislavem na svátky Velikonoční. 

V doprovodu Vladislava I. je i děkan praž-
ské hradní kapituly Kosmas. Ten Kosmas, 
který je znám jako autor latinsky psané 
Kroniky české. Ostatně se v ní o tomto se-
tkání v několika větách zmínil. Zřejmě se 
Vladislavovi podařilo rozptýlit sliby a pří-
sahami Ottovi obavy o svůj osud (ostatně 
oprávněnými – byl zajat a uvězněn Vladi-
slavem v polovině července téhož roku 
na sněmu v Sadské).

1. května 1110 proběhla jednání mezi 
oběma knížaty, na němž bylo diskutová-
no i vlastnictví moravského dvorce Sekyř 
Kostel, který Otta držel na protest proti 
snahám pražských biskupů o zrušení bis-
kupství Olomouckého.

Kopie textu Budyšínského rukopisu Kosmovy Kroniky 
České (ve spodní části horní poloviny vpravo glosa 
Na Hůrkách)
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Proč tolik obav a nedůvěry? Český stát procházel vážnou krizí. Stejně jako 
před necelými sto lety, po smrti Boleslava II. (r. 998). Jeho synové Boleslav III., Ja-
romír a Oldřich a jejich přívrženci svými spory a rozbroji zapříčinily zahraniční 
intervenci. Své spory řešili i přes německé císaře a ti je neváhali využít k pevnější-
mu připoutání českého státu k říši.

Po smrti prvního českého krále Vratislava II. (r. 1092) se k nárokům na knížecí 
stolec hlásili bratři Vratislav – Konrád I. Brněnský, Ota I. Olomoucký i jejich syno-
vé. Synové Vratislava II. – Břetislav II., Bořivoj II., Vladislav I. a Soběslav I., synové 
Konráda I. Brněnského, Oldřich a Litolt a synové Oty I. Olomouckého Svatopluk I. 
a Ota II. Od r. 1092 do roku 1110 se jich vystřídalo na knížecím stolci 5 (Ota Konrád, 
Břetislav, Bořivoj, Svatopluk a Vladislav). Tyto boje o knížecí stolec s použitím 
všech prostředků od věznění přes oslepení či kastraci nebyly specialitou Přemys-
lovců, po celé Evropě takto bojovali v nástupnických sporech synové s otci, bratři 
s bratry a strýci.

Nás však zajímá místo jednání mezi Vladislavem I. a Ottou II. tak, jak je popsal 
kronikář Kosmas. Který Týnec tehdy navštívili? Týnec nad Sázavou, či Týnec nad 
Labem nebo jiný z celkem 17 v Čechách a na Moravě.

Kosmova kronika existuje již pouze v opisech a ty se místy drobně liší. Např. 
v Budyšínském rukopisu je text místa jednání „villae Tinec sup. monticulos““. V ji-
ném opisu „civitatum Tynec monticulos sup.“ překládaném jako hrad Týnec. 
V nejstarším, Budyšínském rukopisu je však na okraji textu připsáno ke zmínce 
o Týnci „ na Hůrkách“. Výraz super je možné překládat nejen jako „nad“, ale i „na“. 
Na druhé straně výraz „civitas“ byl v té době používán pro označení „hradu – 
správního střediska“. (Velké dějiny zemí koruny české, Bláhová Frolík, Profantová 
1999, s. 440).

Viz kopii stránky z Kosmovy kroniky se zmínkou o schůzce v Týnci.

Zřejmě první zmínka o konkrétním určení místa schůzky obou knížat je 
v Kronice české Václava Hájka z Libočan z r. 1541 v českém jazyce.

Používá „překlad“ „ves Týnec“ s upřesněním nad Labe

 Hájkův text však obsahuje řadu nepřesností – Vladislava s Otou označuje nej-
dříve za bratry, pak za strýce a synovce.

Text Hájkovy verze v jeho Kronice
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Nemluvě o další tvořivosti a fantazii Hájka z Libočan při doplňování řady pří-
běhů českých dějin a umístěním dějů ze starých pověstí na konkrétní místa a např. 
i datum cesty poselstva Libuše do Stadic!!! Palacký si nebral servítky a měl pro 
Hájka výrazy typu „škůdce českého dějepisu“ a kroniku označoval za „veliké pás-
mo lží a klamů chytře ukrytých, za kteréžto my na místě spisovatelově styděti se 
musíme.“ Hájkovi současníci se o něm vyjadřovali že „Až příliš často se díval 
na dno číše.“ Někteří současní historici jej berou v ochranu, že šlo o vlastenecký 
čin, pak ale musí jeho výmysly jasně označit za uměleckou licenci a vyčistit histo-
rické materiály od jeho „vlastenecké“ fantazie a tvořivosti, protože i dnes je řada 
jeho „objevů“ brána jako fakt, například umístění místa setkání knížat Vladislava 
a Oty. Autoři vycházející z textu Hájka mluví o Týnci nad Vršky.

Ostatně má nějakou logiku označení obce jako nad vrškem, kopcem či horou? 
Stejně tak postrádá logiku zdůvodnění názvu Týnec nad Vršky blízkostí Želez-
ných Hor (Čáslavsko!.).

V době, o níž mluvíme, již byla dokončena v Týnci nad Sázavou románská 
rotunda (Břetislav I.? zemř.1055, či král Vratislav II.). Historici datují vznik paláce 
hradu do období okolo r. 1200. a věže 12. a 13 století. Navíc byl Týnec nad Sázavou 
i v předchozích letech významný svou polohou na jižním křídle přemyslovské 
domény mezi Lštěním a Tetínem (slovanské osídlení Pecerad 9. stol i dalších osad 
v okolí). Přítomnost rotundy dosvědčuje, že šlo o správní i kulturní centrum, stej-
ně tak rozsáhlé pohřebiště v okolí rotundy, odpovídající pohřbívání v 9. a 10. sto-
letí (A. Hejna). To dokládá i vznik vsi Krusvičany (dnes Krusičany) v prvé polovi-
ně 11 století, osídlené zřejmě obyvateli polské Kruszwice, přivedenými Břetislavem 
I. při jeho výboji do Polska (r. 1039), kdy se zmocnil ve Hnězdnu ostatků sv. Vojtě-
cha. Kruszwica leží nedaleko Hnězdna.

Funkci hradu přisvědčuje i pozdější přístavba hradní věže z přelomu 12. a 13. 
století a dva hradní areály (hypotéza Ing Arch. Glossové), dolní a horní hrad. 
Na místě horního hradu je dnes fara. Na důležitost i v pozdější době ukazují čtyři 
kostely; Týnec dva, Chrást a Kostelec (dnes zničený) – v nejbližším okolí dvou tří 
kilometrů, z toho tři gotické.

Co tedy hovoří ve prospěch Týnce nad Labem či Týnce nad Sázavou, či jiného 
Týnce, jako místa setkání obou knížat?

Pro Týnec nad Labem svědčí jediný faktor, leží na přímější cestě z Olomouce 
do Prahy. V blízkém okolí je však několik významnějších center – Kouřim, Kolín, 
Sadská, vhodných pro tak významné jednání počítaje v to i účast děkana hradní 
kapituly Kosmy. Důležitosti jednání vyhovuje více Týnec nad Sázavou se svými 
novými stavbami s hradním charakterem i s ohledem na početné doprovody 
a mohutným kostelem – rotundou nejvyšší z dochovaných rotund v Čechách 
i na Moravě! Rotunda i fara (horní hrad) stojí opravdu na skalnatých vyvýšeni-
nách (hůrkách) a v širokém okolí od Bukovan směrem k Týnci je hůrek i horek 
a horčiček téměř nespočetně. Sám hradní areál stojí na vysoké skále přímo nad 
řekou. Navíc, pomni, abys den sváteční světil – 1. květen 1110 byla neděle. Povinná 
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nedělní bohoslužba a kostel zvyšovaly váhu Vladislavových slibů. Proti tomu 
v okolí Týnce nad Labem je přehledná rovina, jen strmější výjezd od řeky připo-
míná, že tu mohl stát otýněný objekt. Místo předpokládaného stanoviště týniště 
leží již na rovině, bez známky vyvýšeniny z terénu (hůrky) Nejstarší dochovaný 
objekt v Týnci nad Labem je východněji položená tvrz z r. 1436. Na městečko byl 
prý Týnec n/L povýšen císařem Zikmundem r. 1437(?). Nejstarší kostel je barokní, 
na jeho místě stála gotická kaple z r. 1338(?) Někteří pozdější autoři spojují ony 

„hůrky“ se Železnými horami (Hlinsko – Chotěboř), které jsou však značně daleko. 
Z dalších Týnců připadají v úvahu dva: Hrochův Týnec a Smrkový Týnec oba po-
blíž Chrudimi, které leží na cestě z Olomouce do Prahy. Místní stavební památky 
ani archeologické nálezy však nedosvědčují existenci opevněného sídla v 11. až 12. 
století. Těžko je uvěřit, že by staří mniši nerozlišili hůrky od polabské roviny.

Z uvedených faktů vyplývá, že vývod Hájka z Libočan je nekvalifikovaný, ne-
podložený prameny či reálnou dedukcí.

Pro Týnec nad Sázavou hovoří glosa v Budyšínském rukopisu „na Hůrkách“ 
(Týnec), existence kostela – rotundy pro nedělní bohoslužbu, mimořádně monu-
mentální stavba nejvyšší rotundy v Čechách s hradním vzhledem a správní stře-
disko hustého okolního osídlení (civitas). Je prokazatelné, že faktů i dedukcí svěd-
čících pro místo setkání v Týnci nad Sázavou je násobně více, a mělo by být uznáno 
jako místo setkání, tedy i jako první písemná zmínka o Týnci nad Sázavou.

Podoba hradu v období budování rotundy, paláce a věže,  
archeologické průzkumy.

Ještě dnes, když procházíte po nedalekém okolí hradu a odmyslíte si zástavbu, 
zjeví se před Vámi monumentální mimořádně vysoká stavba rotundy a hradní 
věže, která je dominantou v širokém okolí, zejména pro všechny, kteří přicházeli 

Kresba Týneckého hradu od Karla Hynka Máchy
(vpravo dole barokní statek, který Mácha navštěvoval - Dr. Hertl, Mir. Ivanov)
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po březích Sázavy, od severu od Prahy, z jihovýchodu od Benešovska. Řada kre-
seb z 19. a začátku 20. století ukazují i s částečnou zástavbou monumentalitu stav-
by, např. vynikající kresba K. H. Máchy, Jansy, detailní kresby Bubeníčkovy pro 
Sedláčkovy Hrady a zámky. Výšku stavby opticky výrazně zvyšuje i skalnatá hůr-
ka. Sama výška rotundy je přes 14 metrů, zdiva necelých 12 m. V pramenech nale-
zena jediná vyšší rotunda v Mikulčicích, podle rozvalených kamenů prý s výškou 
16 m, dnes již zničená.

K době, o níž v předchozí kapitole mluvíme, patří i několik rekonstrukcí, jako 
předpokládaný vývoj týniště.

V levé části obrázku jsou uvedeny možnosti uspořádání hradiště před stavbou rotundy.  
V pravé části pravděpodobné uspořádání staveb po dostavbě rotundy, paláce a hradní věže

Přemyslovský hrad nad Netolicemi zmiňovala již Kosmova kronika, na fotografii 
novodobě rekonstruované dřevěné hradiště ranně středověkého typu
Podobně mohlo vypadat dřevěné hradiště ranně středověkého typu v Týnci n/S.
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Poslední uvedená rekonstrukce nedává přehled o jednotlivých etapách, ani 
o proporcích jednotlivých částí hradu. Opomíjí hypotézu Ing. Arch. Glosové: 
s ohledem na výrazně zranitelné místo v opevnění jihovýchodním směrem, dopl-
ňující hrazení horního hradu (v místě fary). Jak je vidět z půdorysů A. Sedláčka 
cesta do vstupu, brány, vedla od jižní strany po západním okraji na severní stranu, 
podle pravidla „je nutné vidět na pravé ruce přijíždějících“. V rekonstrukcích je 
vidět nižší apsida a vyšší loď s lucernou. Vychází ze změny vnějšího zdiva na apsi-
dě a domněnky, že byla dostavěna později. Stavební výzkum Ing. Arch. Glosové 
prokázal, že vnitřní plášť apsidy je až ke střeše neměnný, změna na vnějším plášti 
je omezená jen na opravu několika metrů zdiva. Ani existence lucerny na vrcholu 
lodě nebyla stavebně prokázána. Na rekonstrukcích rovněž chybí významný 
obranný prvek a to přemostění, lávka, vedoucí z patra paláce do prvního patra 
věže.

V průzkumu vedeného A. Hejnou v l. dokladují existenci osídlení v 9. století 
výskyt hrobů s prvky pohřbívání charakteristické pro 9. a 10. století. Pohřebiště 
bylo probádáno velmi omezeně, jen sektor mezi č. p. 45 a pozemkem na západ 
od něj (viz celkový plán archeologických výzkumů A. Hejny v letech 1969–73 
a 1976–77). Prokazatelně se nacházelo i značně východněji (na cestě od brány vý-
kop pro vodovod v 50. letech 20. století – 2 lidské kosterní pozůstatky. V. Povolný 
a výkop pařezu kaštanu vpravo před branou rovněž kosterní pozůstatky –  
A. Krch.)

Sám A. Hejna předpokládá rozsáhlé pokračování hrobů od hranice pozemků 
směrem na západ. Tedy pohřebiště značně rozsáhlé.

Rekonstrukce podle F. Záruby a Durdíka
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Celkový plán archeologických výzkumů A. Hejny v letech 1969–73 a 1976–77

Půdorys hradu v úrovni nižší části dle F. Záruby (1 – románské zdivo, 2 – román
ské zdivo z první poloviny 13. století, 3 – gotické zdivo, 4 – renesanční zdivo, 5 – 
barokní zdivo, 6 – klasicistní zdivo, 7 – zdivo z druhé poloviny 19. století a mladší, 
8 – zdivo kaplanky patrně ze 17. či 18. století.
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Půdorys přízemí budovy muzea, věže a rotundy dle F. Kašičky

Pohled od západu, 1. etapa budování
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Pohled od severovýchodu 2. etapa okolo r. 1200

Pohled od severovýchodu 3. etapa po roce 1200
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PrůMySl v Týnci a okolí

Týnecká kamenina 
Libuše Váňová

Koncem 18. století a v první polovině 19. století došlo k prudkému rozmachu 
keramického průmyslu po celé Evropě. Nejúspěšnějším výrobcem kameniny byl 
tehdy Josiah Wegwood v Anglii. Postupem doby se tato výroba rozšířila do dal-
ších evropských zemí, a tak se kamenina stala na přelomu 18. a 19. století nejvhod-
nější cenově dostupnou, esteticky a funkčně vyhovující náhradou za zdraví škod-
livý cín a cenově náročný porcelán.

V poslední čtvrtině 18. století probíhal v českých zemích proces osvícenského 
reformního hnutí. Jedním z jeho důsledků byla pozvolná změna životního stylu. 
V kulturních dějinách je toto období spojeno s nástupem klasicismu. Nový sloho-
vý názor se projevil také v nových požadavcích a nárocích na hmotnou kulturu 
pro daleko širší vrstvy obyvatel, než tomu bylo kdykoli v minulosti, zejména 
v předchozím období baroka. Obzvlášť markantní byly tyto tendence v oblasti by-
dlení, odívání a stolničení. A právě zde vznikl koncem 18. století oprávněný poža-
davek na lepší a bohatší vybavení domácností stolním nádobím. Nákladná 
a snadno rozbitelná fajáns, vyhrazená ještě v polovině 18. století jen nejvyšší aris-
tokracii, sloužila nižším společenským vrstvám a venkovu jen jednotlivými, více-
méně exkluzivními předměty. Ještě výlučnější záležitostí byl ve 2. polovině 18. sto-
letí pro obecné použití v domácnostech porcelán. Počátky novodobého stolničení 
je proto třeba vidět na konci 18. století, kdy v Čechách a na Moravě postupně vzni-
kala industrie měkké kameniny.

Kamenina je pojem, který má v české terminologii dvojí význam. Jednak ozna
čuje keramický střep, téměř slinutý a vysoko pálený při teplotě minimálně 1 300 °C 
pokrytý matnou solnou glazurou. Tato tvrdá kamenina (německy Steinzeug) se vy
ráběla od 15. století v Porýní a odtud se pak šířila do dalších oblastí. Tvrdá kame ni
na je materiálem, který s oblibou zpracovávají současní výtvarníci na celém světě. 

Kamenina je hmota, která se v technologické stupnici keramiky přibližuje její-
mu vrcholu – porcelánu. Střep má již málo průlinčitý, s nasákavostí asi 7 %. Oproti 
starším materiálům lehčí na váhu a pro svůj bělavý střep odolnější při poškození.

Hmota se připravuje z dokonale čištěných, proplavených, mastných, tvárných 
a hlavně uleželých jílů, mezi nimiž je mnoho odlišností v plasticitě či barvě, pří-
padně obsahu křemičitanu. K jílům se do kameninové hmoty mísí namísto písku, 
obvyklého u starších materiálů jako je majolika či fajáns, drcený, jemně rozemletý 
křemen a živec, případně i kaolin. Obsah vápenaté složky, bělícího elementu ve 
hmo tě, byl ovlivněn bohatstvím a skladbou místních zdrojů; tak například známá 
francouzská lehká hmota na dýmky byla sice pro svůj vápenatý obsah a přísady 
křídy bílá a lehká, ale zato méně trvanlivá. Kvalitnější byla velmi tvárná francouz-
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ská „terre de Lorraine“ s vysokým obsahem fosforečnanu vápenatého. Bělost kame-
niny v Itálii byla docilována příměsí rozemletého mramoru. Naproti tomu kao lin 
činí kromě bělosti střep také kvalitnější, tvrdší a zvučnější. Z dokonale připrave
né a uleželé hmoty se kameninové nádobí i plastika vytvářely několikerým způ-
sobem: zatáčením do forem na hrnčířském kruhu, tlačením a litím do hliněných 
a sád rových forem, formováním z volné ruky. Vypálená a glazovaná kamenina 
by la zdo bena buď plastickým dekorem, vzniklým již ve formě, nebo vytvářeným 
na přežahovaný materiál modelováním z volné ruky.

Po vypálení při teplotě zhruba 1 100–1 200°C se zchladlý přežah namáčel do 
glazury, která byla pro bělavost střepu transparentní, řídká, olovnatá. Vypálením 
glazované kameniny skončil u bílého výrobku výrobní proces. Dalšími procesy 
procházela už jen kamenina povrchově zdobená. Ke starším výzdobným techni-
kám patřil malovaný dekor. Mladší a hlavně v pozdějším období rozšířenější byl 
mechanický dekor tištěný. Jak již bylo výše uvedeno, nejúspěšnějším výrobcem 
kameniny se stal Angličan Josiah Wedgwood. Postupem doby se tato výroba roz-
šířila do dalších evropských zemí a také na naše území, kde vznikaly manufaktu-
ry na výrobu kameniny zejména v severních Čechách, a to z toho důvodu, že zde 
byl dostatek potřebných surovin. I když to nemuselo být vždy pravidlem, jak to 
ostatně dokazuje historie manufaktury v Týnci nad Sázavou.

Wrtbové vlastnili rozsáhlé panství Konopiště–Týnec–Benice od roku 1716. To 
tehdy získal nejvyšší purkrabí králov-
ství Českého Jan Josef z Wrtby (+ 1734). 
Jeho synovec František Václav (nar. 
1725) zemřel v roce 1762 a zanechal pět 
dětí; péči o sirotky převzal spolu s mat-
kou Jan Josef z Wrtby (1713–1782). 
V době, kdy se Marie Anna, rozená 
hraběnka z Klenového a Janovic, po-
druhé pro vdala za irského hraběte 
Jana o´ Kelly de Gallahg, dospíval jedi-
ný syn a dědic wrtbovského majetku 
František Josef z Wrtby (1759–1830). 
Správy majetku se ujal v roce 1785. Ob-
dobně jako jeho výše zmíněný strýc 
Jan Josef měl zálibu v krásných umě-
ních – především v hudbě a divadle. 
Tyto sklony pa trně alespoň do jisté 
míry stály u zro du myšlenky založit 
v Týnci nad Sázavou, daleko od suro-
vinových zdrojů, manufakturu na vý-
robu zboží z jemné kameniny. Stalo se 
tak nejspíše v roce 1791, byť bývá uvá-

František Josef z Wrtby (1759 – 1830), zakladatel 
manufaktury na kameninu v Týnci nad Sázavou na 
portrétu C. Caspara z r. 1800. Muzeum Podblanicka. 
Foto: archiv Muzea Podblanicka
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děn i rok 1793. J. Ty woniak ve své stati věnované historii továrny uvádí, že pro rok 
1793 svědčí údaj vyšetřovací komise krajského úřadu z roku 1796, který hovoří 
o tom, že majitel konopišťského panství hrabě František Josef z Wrtby věnoval na 
zařízení manufaktury od roku 1793 finanční obnos 9 000 zlatých. A rovněž i vyjá-
dření samotného majitele, který v žádosti guberniu z roku 1801 uvádí, že podnik 
založil téměř před deseti lety. První zápisy v matrice narozených týnecké fary 
o narození dětí zaměstnanců manufaktury pocházejí z roku 1794, což by opět 
svědčilo pro rok 1793. Ovšem již komise v roce 1801 výslovně konstatovala, že to-
várna byla založena již před deseti lety. Stejně i konopišťský vrchnostenský úřad 
v roce 1841 tvrdil, že manufaktura vznikla v roce 1791. K tomuto faktu se přiklání 
i současná odborná literatura. Dobu trvání týneckého podniku lze rámcově roz-
dělit na dvě období podle osob majitelů: 1791–1830 období wrtbovské, 1830–1866 
období lobkovické. Toto rozdělení je rovněž patrné v užití výrobních značek.

První provozovny nově založené manufaktury se nacházely v takzvaném sta-
rém zámku (čp. 47), někdejším vdovském sídle Marie Anny z Wrtby. Vedle román-

ské rotundy a hradní věže zde zůstalo 
ještě několik hospodářských stavení 
a starý pivovar. Z písemných pramenů 
je patrné, že hlavní budovou manufak-
tury byl starý zámek, kde se prováděla 
vlastní výroba a byly zde i dvě pece. 
Objekt na půdorysu 45 x 6 sáhů (vídeň-
ský sáh 1,89 m platný u nás v letech 
1764–1876) byl kamenný, krytý šindelo-
vou střechou. Další provozovny byly 
ještě ve třech menších staveních – v bý-
valém pivovaře o půdorysu 17 x 7 sá hů, 
v dílně o půdorysu 8 x 5 sáhů a v samos
tatné budově, v níž byla pec na vypalo-
vání rour a skladiště surovin. Tato 

stav ba na rozdíl od obou předchozích byla cihlová, hrázděná. K obytným účelům 
bylo využíváno především obydlí někdejšího sládka, malý domek přistavěný k pi-
vovaru, za věží situovaný domek zahradníkův, proti kapli nově vystavěný malý 
domek a vedle věže stavení nad starým pivovarským sklepem. V těchto prosto-
rách, obklo pených hradební zdí se rozvíjela výroba kameniny v nejstarším obdo-
bí. Ke zmíně ným provozům přibyly záhy ještě prostory v týneckém mlýně, kde 
byl roku 1798 zřízen stupník na drcení surovin.

Prvními odbornými pracovníky byli cizinci – dílenský mistr Martin Richter, 
točíř Martin Dienst a palič Jan Christ pocházeli z Flerchheimu u Mohuče, druhý 
palič Jan Heu z Beyreutska, modelér Josef Schlögel z Nizozemí. V roce 1801 bylo 
ze 16 odborných zaměstnanců 9 cizinců. Další odborné síly byly získávány přeplá-
cením z konkurenčního pražského podniku. Pražská manufaktura se proti tomu 

Fragment kameniny pro prvním pálení s detailem 
značky z let 1830 – 1850. Soukromý majetek. Foto: 
archiv autorky
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pochopitelně bouřila. Zachovala se stížnost podaná pražskou továrnou zemské-
mu guberniu, podle níž týnecká továrna odlákala z Prahy paliče Matěje Fialu (+ 13. 
3. 1816), který v Týnci působil v letech 1798–1810. Matěj Fiala se však sám dostavil 
k protokolárnímu výslechu, z něhož vyplynulo, že ho neodlákala inspekce týnec-
ká, ale že při svých sedmi dětech, s nimiž bydlel jako hrnčíř na Vyšehradě, se při 
panující drahotě rozhodl odejít na venkov, kde by mohl žít levněji. Dal tedy v Pra-
ze čtrnáctidenní výpověď, aby mohl být řádně propuštěn. Propouštěcí list však 
nedostal a bylo mu řečeno, že nesmí nastoupit do žádné jiné továrny. Bylo mu však 
ponecháno na vůli, zda se chce živit jako mistr hrnčíř. Žádal tedy o přijetí do Týn-
ce, kde ho však nepřijali, jelikož nemohl předložit propouštěcí list a list zachova-
losti. Tato vysvědčení mu však odmítli v Praze vydat a neakceptovali ani jeho žá-
dost o zpětné přijetí. Žádá tedy, aby mohl odejít do Týnce, kde se se svou početnou 
rodinou snáze uživí. Krajský úřad proto navrhl, aby byl Fiala ustanoven do Týnce, 
jelikož je s rodinou již čtrnáct dní bez chleba. V roce 1798 přišel z Prahy také palič 
František Vanka.  Dále formař Josef Preis, o něco později pak modelér Jan Votýpka; 
formař Johann Christian Krüger pocházel z Postupimi stejně jako hlinař Ondřej 
Šantl. Z manufaktury v Holíči přišel do Týnce malíř Nicolaus Germain.

Během celého provozu továrny ve specializovanějších profesích působili: ředi-
telé – 1796 Ignác Čadek, 1799–1801 Alois Unschuld, 1838–1839 Rudolf Vincenc Ha-
cker; mistr, dílovedoucí – 1792–1793 Karl Brandler, 1793–1796 Martin Richter, 
1794–1795 Bernhard Destoa, 1796–1798 Wilibald Insamb, 1798–1800 Alois Unschuld, 

Náhrobní deska Johanna Christiana Krügera (+ 1833) na severní zdi kostela sv. Šimona a Judy v Týnci nad 
Sázavou. Foto: archiv Muzea Podblanicka
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1800–1802 Wilibald Insamb, 1803–1833 Johann Christian Krüger, 1835–1855 Julius 
Krüger; kontrolor – 1800 Wilibald Insamb, 1802–1832 Jakub Senft (ve 30. letech sou-
časně obchodní ředitel), 1842–1866 Wilibald Senft (od roku 1838 skladník); točíř – 
1795–1796 Martin Dienst, 1800–1801 Jan Votýpka (zároveň modelér), 1805 Antonín 
Baláš, 1805–1845 Antonín Vrba; modelér – 1796 Josef Schlögel, 1800–1801 Jan Vo-
týpka, 1804–1821 Gottfried Oswald, 1835–1853 Felix Krüger, 1836 Claudius N …; 
palič 1796–1806 Jan Christ, 1796 Jan Heu, 1798–1800 František Vanka, 1798–1810 
Matěj Fiala, 1843–1854 Jakub Požárský; formař – 1796–1802 Josef Preis; malíř – 1804 
Nicolaus Germain, 1811–1814 Josef Gut, 1824–1866 Josef Germain, 1835–1860 Ferdi-
nand Germain, 1854 Vincenc Diviš, 1833 – František Rebetz (1781–1855) – pracoval 
ve vlastní dílně v Praze; rytec – 1835–1837 Emanuel Gruber, 40. léta 19. století Gus-
tav Jiří Schwöder. Dále pak odborní dělníci, jimž se říkalo fabrikanti – 1797 Wili-
bald Insamb (výše uváděn později jako kontrolor a mistr), 1798–1810 Ondřej Šantl, 
1799–1825 Tomáš Svoboda, 1801 Christian Dröhse (z Karlovarska), 1802–1809 Jan 
Nemlel, 1802 Vojtěch Chobotský, 1803 Josef Vázovský, 1804 Petr Faypel (z Luxem-
burgu), 1804–1830 Jan Šmakal, 1804–1818 František Šmakal, 1805–1837 František 
Fotr (Votr), 1805 Karel Hoeffner, 1805 Vojtěch Landa, 1814 Jan Dřízhal, 1820–1842 
Tomáš Svoboda (z Bukovan), 1821–1822 Jakub Pazdera, 1822–1834 Jan Stibůrek 
(z Krusičan), 1822–1856 Václav Stárka, 1824–1835 Jakub Šíma (z Chrástu), 1824–1844 
Jan Breburda, 1822–1833 František Turek (ze Zbořeného Kostelce), 1826 Julius Krü-
ger (později mistr), 1835 Valentin Ziebach, 1835–1837 Bohumír Vrba, 1835–1843 Jan 
Turek, 1835–1846 Jan Berzety, 1835 Friedrich Causy, 1835–1844 Josef Šmakal, 1835–
1860 Lambert Fotr, 1835 Pavel Radke, 1836 František Repáschi, 1836–1860 Josef Ší
ma, před r. 1839 František Stárka, 1842–1843 Raimund Stárka, 1843 Edvard Stárka, 
1843–1861 Karel Germain, 1843–1860 Václav Požárský, 1843 Josef Stibůrek, 1843 Au-
gustin Schulz, 1843 Jakub Šmakal, 1843–1852 Antonín Turek, 1843–1860 Matěj Va-
šák, 1851–1856 Jakub Havlíček (z Pecerad), 1854–1855 Václav Breburda (z Bukovan), 
1855 Josef Potůček (z Bukovan), 1855 František Stárka a 1860 Jan Požárský. 

I když manufaktura existovala již v 90. letech 18. století, podrobnější popis za-
řízení pochází až z roku 1801. Podle tohoto záznamu byly zdejší provozovny 
zaříze ny dostatečně. Existovaly zde 2 velké pece pro hrubé a 2 pro hladké pálení, 
velká samostatná pec, další velká pálicí pec ve zvláštní budově, 2 menší pece pro 
malované předměty a pec zkušební. Dále zde byly dvě šlapačky na zpracování 
hlíny, stoupa, 3 kotle k vaření surovin, anglický stroj na vytáčení koflíků, další 
vytáčecí stroj pro různé výrobky a rovněž velký lis; na Sázavě byla k dispozici stou-
pa s 5 stu pníky na přípravu materiálu pro polevu. Vlastní provozní prostory tvoři-
lo 16 prostorných dílen, k nim náležely ještě velké klenuté místnosti určené pro 
skladování výrobků a forem. Kromě bytu správce a písaře zde bylo i 13 příbytků pro 
ženaté děl níky. Odborných dělníků zde již tehdy bylo 16 a každý měl u sebe učně 
a nádeníka. 

O vlastním provozu nás informuje zpráva z roku 1831, v níž je popsán celý vý
robní postup. V čele výroby stál odborný dílovedoucí, který mimo jiné přejímal 
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všechny potřebné suroviny; podle jeho stvrzenek se dodávky vyrovnávaly. První 
surovinou byla ohnivzdorná hlína na výrobu cihel a kapslí (pouzdra, která chráni
la výrobky při vypalování). Ta se dovážela z černokosteleckého panství. Druhou 
surovinu představovala jemně pálená štukatérská sádra na sádrové formy zhoto-
vované odbornými modeléry. Ta byla přivážena z Vídně. Hlavní surovinou pro vý
robu kameniny byla hlína z Blšan u Žatce a Přelic u Smečna. Doplňkovou surovinu 
představoval křemen nebo pískovec dovážený z pražského Proseku. Dovezené hlí
ny byly v Týnci plaveny a sušeny, pak smíchány s pískem získaným z rozemletého 
pískovce. Dva nádeníci pak smísenou hmotu šlapali v kádi tak dlouho, až se všech
ny ingredience dokonale promísily. Hotová masa pak byla nechána, aby částečně 
proschla. Tu pak dílovedoucí rozdělil podle poměru kusů, jež měly být vyrobeny.

Pro přípravu polevy bylo třeba pěti surovin: minia – to se dováželo z Prahy, 
živ ce – z Andělské Hory u Karlových Varů, bílých skelných střepů – kupovány 
zčásti v mís tě a z části v Praze, písku a soli.

Masu zpracovávali odborní dělníci. Zpracování se dálo přesně podle příkazu 
vedoucího. Hotové kusy, tj. polotovary z formy nebo modelované, převzal od 
dělní ků kontrolor, potvrdil jim do pracovní knížky jejich počet, zúčtoval podle 
mzdové tabulky a v sobotu proplatil. Další postup představovalo vypalování. Pa-
lič převzal polotovary, vložil do pouzder a narovnal do pece. Poté otvor zazdil 
ohni vzdorný mi cihlami, zapálil oheň a udržoval v peci pokud možno stejnoměr-
ný žár po dobu 22–27 hodin, aby předměty získaly patřičnou tvrdost. Když pec 
vychladla, byl otvor otevřen, kusy vyňaty a řádně prohlédnuty. Vypálené a větši-
nou malbou zdobe né předměty převzal palič „na hladko“. Očištěné předměty 
byly ponořeny do glazury a v pouzdrech opět dány do pece. Vypalování trvalo 
13–17 hodin. Vybírání výrobků druhé pece se účastnil ředitel, dílovedoucí a mode-
lér. Všechny kusy byly spočítány 
a dány do třídírny; každý kus byl za-
psán do seznamu vypálených výrob ků 
a uložen ve skladě. 

Dopravu surovin, dřeva i vlastních 
výrobků obstarávali vozkové se třemi 
pod nikovými povozy a k dispozici se 
svými povozy za plat byli i poddaní ze 
tří okolních obcí. Většinu zaměstnanců 
– zejména učňů a pomocných sil – tvo-
řili vrtbovští pod daní. Ti také měli 
v budoucnu nahradit cizí odborníky. 
Mzdy byly na tehdejší do bu poměrně 
vysoké, a to i proto, že bylo počítáno 
s přeplácením zaměstnanců z jiných 
manufaktur. Odborníci si proto vydělali v průměru 15–16 zlatých týdně. Pro 50–60 
zaměstnanců, z nichž valná část měla rodinu, představovala továrna zdroj stálé 

Dezertní talíř, smetanová glazura, okraj zdoben pro
lamováním. Týnec nad Sázavou 1800–1810. Soukro-
mý majetek. Foto: archiv autorky
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obživy. To je konečně patrné i z výše uvedeného přehledu, podle něhož zde mnozí 
zaměstnanci působili i několik desítek let, případně sem nastupovali i další členo-
vé jejich rodin. Také poddaným z okolních vesnic skýtala manufaktura možnost 
příležitostného výdělku.

Kolem roku 1800 dosáhla týnecká kamenina takové dokonalosti, že mohla být 
prodávána bez obav před konkurencí zejména pražské továrny. Proto v srpnu 
ro ku 1801 požádal hrabě z Wrtby guber nium o udělení zemského oprávnění se 
všemi k němu náležejícími právy. Jednalo se především o právo zřizovat skla dy ve 
všech hlavních městech monarchie, používat ve štítě císařského orla a užívat ná-
zvu „c. k. privilegovaná továrna“. Při projednávání žádosti bylo konstatováno, že 
František Josef z Wrtby nejen že věnoval na zřízení manufaktury značný finanční 
obnos, ale sna žil se také přes všechny obtíže vybudovat významný podnik, který 
by dodával výrobky dříve dovážené pouze z ciziny. Oceněna byla i snaha zvýšit 
aktivní obchodní bilanci, snížit vývoz peněz do ciziny a zabezpečit poddaným na 
panství výdělek. Z toho důvodu bylo Wrtbovi dekretem z 28. října 1801 uděleno 
pro manufakturu v Týnci formální zemské oprávnění se všemi právy. Byly oceně-
ny jeho snahy o oživení domácího průmyslu a opatření výdělku obyvatelům pan-
ství. Manufaktura pak užívala názvu „K. k. priv. Graf. Fr. Wrtbysche Teinitzer 
Steingutfabrique.“ Pak už nic nebránilo úspěšnému rozvoji výroby.

Podle účetních knih z lobkowiczského majetku měla týnecká manufaktura 
v roce 1806 prodejní sklady v celé monarchii – kromě velkého skladu v Týnci, dále 
v Praze, ve Vídni, Linci, Bratislavě, Jihlavě, Německém Brodě, Brně, Plzni, Táboře, 
Klatovech, Kolíně, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Písku, Lemberku, 
Teplicích, Liberci, Chomutově, Litomyšli a Velvarech. Ze záznamů vyplývá, že ná-
klady na dopravu dané udržováním takto roztroušené obchodní sítě byly značné. 
Týkalo se to především provozu vozového parku, stavu koní a náročné obalové 
techniky. Za zajímavé lze považovat i údaje o technickém vybavení provozu. Již 
v roce 1806 k vybavení patřily měděné desky a další pomůcky pro tištěný dekor 
a sádrové modely. Na zmíněných měděných deskách se zachovala vyobrazení 
zám ků Konopiště, Žinkov, Křimic, hradů Zbořeného Kostelce a Týnce nad Sáza-
vou a města Benešova. Krom toho se zde zachovaly i údaje o malířích, kteří praco-
vali pro místní malírnu a dělili se v průměru o 350 zlatých měsíčně. Připomínán je 
již výše zmiňovaný Nicolaus Germain a František Rebetz a dále pak pouze příjme
ními Moser, Zappe (v úvahu by přicházel Ignác Zappe, který je připomínán v le-
tech 1758–1807) a Fronek.

Jak je patrné z písemných dokladů, týnecká manufaktura neustále vzrůstala 
a její výrobky si získávaly uznání a obdiv znalců. J. Tywoniak zveřejnil svědectví 
anonymního umělce, který v roce 1804 v denním tisku nadšeně vyzdvihoval 
vyso kou úroveň výrobků zdejší továrny. Tyto měl možnost shlédnout při svých 
cestách po Čechách. Ocenil především barvu, jakost a čisté a vkusné provedení 
výrobků, které se téměř rovnaly zboží anglickému. Zajímavá byla i poznámka, že 
v podniku již pracují i dělníci, pocházející z řad Wrtbových poddaných. 
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Vzhledem k tomu, že továrna prosperovala, uvažoval majitel o jejím rozšíře
ní. Vhodná doba se naskytla v období kontinentální blokády, která vylučovala 
anglickou konkurenci. Nová budova byla vystavěna, jak vyplývá ze záznamů ko-
nopišťského vrchnostenského úřadu, v roce 1812. Jednalo se o rozsáhlou jedno-
patrovou budovu obdélného půdorysu o rozměrech 18,25 x 81,70 m. Vstup do bu-
dovy byl v ose průčelí. Průjezd dělil přízemí do dvou částí. V pravé polovině byla 
původně jedna velká a šest menších místností – nejspíše sklad a kanceláře; v levé 
části tři velké válcové pálicí pece a tři větší místnosti. Vlastní modelérská a točíř-
ská výroba byla soustředěna do prvního patra, kde byly dva velké sály a tři menší 
místnosti. Bylo tu dost místa pro 20 točířských stolic a pro jednoho modeléra. Pů-
vodní provozovny v týneckém hradě, zejména pece, však byly používány i nadále. 
Výroba v nové budově zpočátku rychle rostla. Původní stupník u mlýna nestačil 
posléze pro přípravu surovin, a tak byl v roce 1815 mlýn zakoupen pro potřeby 
továrny.

Raná týnecká kamenina byla ušlechtile tva-
rována s patrnými rokokovými dozvuky 
a ovliv něna anglickou produkcí (je to patrné 
i na tvarech konvic, které převzaly továrny 
v Týn ci a Pra ze v počátcích výroby) – zejména 
z Leed su – a zdobena kromě malby jemným re-
liéfním dekorem. Velký úspěch sklízely před-
měty (například jídelní a kávové soubory, vázy) 
zdobené tiskem (tiskací lis, jak již by lo výše 
uvedeno, je doložen již k roku 1801). Pro ně se 
dochovaly v lobkowiczském ma jetku měděné 
desky s rytinami výše zmiňovaných objektů.

Obdobně jako v pražské továrně i zde se 
zhotovovaly teriny oválné i kruhové s reliéfně 
pojednaným povrchem, talíře a mísy se zoubko-
vaným okrajem, konvičky a cukřenky s plochý-
mi propletenými uchy, připevněnými k tělu ná-
dobky větvičkami a rozetami, šálky s podšálky 
zdobené malbou s antickými motivy. Malířský 
dekor se postupně vyvíjel – zpočátku se omezo-

val na kytice, jemné vlysy ovoce, rohy hojnosti a květiny. Postupně však vznikaly 
i malířské práce, které výrazně vynikly nad evropský průměr – sem patří napří-
klad vázička s podobiznou císaře Františka I. (1768–1835), koflík zobrazující smrt 
generála Moreaua (tématika napoleonských válek), koflíky a konvičky s napoleon-
skými vojáky, mísa se zobrazením vojenské přehlídky, konané Františkem Josefem 
z Wrtby s Konopištěm v po zadí. A konečně talíř s mistrně malovaným obrazem 
v muflových barvách s vý jevem Venuše a Marta podle Francoise Bouchera. V tom-
to období produkovala továrna především jídelní a kávové soubory, ovlivněné tva-

Konvice na kávu, smetanová glazura. 
Tý nec nad Sázavou kolem roku 1800. 
Soukromý majetek. Foto: ar chiv autorky
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ry vídeňského empíru. 
Obdobně jako v Praze 
byly zdobeny figurálními, 
pastelově provedenými 
žán ry idy lek v přírodě; 
naopak typické pouze pro 
Týnec byly grizajové nebo 
barevné mytologické scé-
ny (jak to ostatně dokládá 
i vyobrazený šálek s pod-
šálkem), komponované 
buď volně na čelních stě-
nách nádob ne bo ve zko-

sených rámečcích. Nejčastěji se však na kávových či čajových souborech vyskyto-
valy dvoubarevné nebo pestrobarevné krajinky s hradní zříceninou a vodním 
tokem. Vedle klasických jídelních, kávových a čajových souprav však manufaktu-
ra produkovala i práce figurální. Patří sem především busta neznámého muže, 
menší busty hraběte z Wrtby, postavy z antické mytologie – Meleagros a Pomona 
– posta vy Adama a Evy. Lze se domnívat, že za těmito pracemi stál modelér Josef 
Schlögel, byť on sám Týnec záhy opustil.

V tomto období, jak vyplývá z textu, zaujala týnecká továrna přední místo 
mezi manufakturami na kameninu v rámci Čech. Vyráběla tehdy všechny druhy 
nádobí, bílé, modré, pozlacené i zdobené malbou (reprezentativní kusy byly ma-
lovány ve vlastní malírně v Praze), ze všech druhů kameniny. Rozsah výroby do-
kládají i údaje z roku 1821. Tehdy manufaktura ročně zpracovávala 300 strychů 
kvalitní hlíny z Blšan a 300 strychů z Přelic na nádobí a 520 strychů méně kvalit-
ní hlíny z Mělnicka na pouzdra pro vypalování. O dva roky později dosahovala 
hod nota výrobků 28 000 zlatých.

Tato situace byla jistě jedním z důvodů, proč továrna dosáhla velkého úspěchu 
na průmyslové výstavě v Praze v roce 1829. Manufaktura se prezentovala rozma-
nitým kameninovým nádobím, jež se podle výstavního katalogu vyznačovalo 

„zvláštní bílou a hladkou polevou (psací náčiní), čistým měditiskem pod polevou 
a krásnou malbou (talíř na ovoce s modrým tiskem)“. Proto byla vyznamenána 
zvláštním čestným uznáním na rozdíl od Novotného podniku ve Staré Roli, kte
rý obdržel pouze uznání; další manufaktura pak jenom zmínku. 

František Josef z Wrtby zemřel v roce 1830 bez potomků a manufakturu, spolu 
s veškerým majetkem, odkázal Janu Karlovi knížeti z Lobkowicz. Ten musel po-
žádat o nové výrobní oprávnění a oficiální název od té doby zněl „K. K. privilegier
te fürstliche Johann von Lobkowicz – Wrtbische Teinitzer Steingutfabrik“. Ve tři-
cátých letech produkce továrny mírně stoupala a spolu se Starou Rolí produkoval 
Týnec téměř třetinu výroby všech devíti kameninových továren v zemi. O úspě-
ších a kvalitě výrobků svědčí i účast na průmyslových výstavách v Praze 1831, 

Šálek s podšálkem, smetanová glazura, malované antické motivy. Tý
nec nad Sázavou 1800–1810. Soukromý majetek. Foto: archiv autorky
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1833, 1836 a Vídni 1839, 1845. Na zmíněné pražské výstavě v roce 1836 byly výrobky 
týnecké manufaktury oceněny bronzovou medailí a na výstavách ve Vídni v roce 
1839 a 1845 získaly čestné uznání.

Velký úspěch sklízely výrobky z týnecké kameniny zdobené tiskem. Vedle již 
zmíněných vedut hradů a zámků patřících oběma rodům to byly alegorie a myto-
logické náměty a později i ilustrace k historickým a literárním námětům. Nejoblí-
benější však byly kobaltové tisky ze 30. a 40. let s bohatou květinovou bordurou. 
Autory předloh byli nejspíše malíři František Rebetz a Josef Germain. Takto zdo-
bené soubory byly tvarovány co nejjednodušeji, aby co nejvíce vynikla romantic-
ká krajina s řekou, mostem, antikizujícím altánem či hradní zříceninou a drobnou 
figurální stafáží. Kobaltově byly tištěny i dekory sestávající z drobných kvítků, 
motýlů, hmyzu či ptactva. Vedle již zmíněné modré barvy bylo od roku 1838 pou-
žíváno i barvy zelené a hnědé. 

Rozkvět týneckého tisku však netrval dlouho, byť zjednal továrně dobrou 
pověst a jeho výrobky takto zdobené byly údajně nejzdařilejší v Čechách. Již 
v roce 1836 se lze setkat s názorem, že odbyt výrobků s kobaltovým potiskem 
klesá. Ke zvýšení zájmu došlo až v roce 1839. Stoupající poptávka byla příčinou 
technických opatření, jejichž cílem bylo zefektivnit výrobu a zvýšit produkci. 
Přesto se však již tehdy začínají ozývat stížnosti na překážky, které brzdí výrobu 
a snižují výnos. Především to byla nákladná doprava surovin, stoupající cena 
dřeva a v neposlední řadě i problémy dopravní. Týnec totiž neměl přímé silniční 
spojení s Prahou.

Rychlý úpadek pak nastal na počátku 50. let 19. století. Tehdy bylo navrženo, 
aby zaměstnanci nedostávali již pevné platy, ale pouze procenta z prodeje. Na 
konci roku 1851 jsou pak doložena jednání se státní správou o prodeji týnecké to-
várny. Měl tu být zřízen ústav pro duševně choré, případně pobočka pražské 
trestnice pro ženy. K dohodě však nedošlo. Proto se posléze sami zaměstnanci 
poku sili o záchranu provozu. Zintenzívnili vedlejší výrobu – především výrobu 
drenážních trubek, dlaždic a cihel a dále pálení a drcení kostí na spodium pro 
konopišťský cukrovar. Provoz se skutečně zlepšil a v roce 1856 už byla celková 
bilance (právě díky vedlejší výrobě) aktivní. Toto zlepšení však bylo pouze dočas-
né a trvalo něco málo přes pět let. V roce 1865 pak bylo definitivně rozhodnuto 
o ukončení výroby. V březnu byl prodán tovární mlýn a v listopadu povolen lici-
tační prodej zásob vyrobené kameniny. V dubnu 1866 byla firma vymazána 
v soudním rejstříku a od 1. července přestala právně existovat.

Pokud budeme sledovat vývoj týnecké kameniny z hlediska estetické nároč-
nosti, lze konstatovat, že od počátku byl v rámci výroby sledován vývoj forem 
i de koru. V mnoha směrech zaujímala její produkce čelní postavení, a to přede-
vším v rámci výzdobných technik – ať už se jednalo o malbu, či o brzké zavedení 
měditisku, v němž si továrna zachovávala velmi dobrou úroveň i později. Vysoká 
estetická náročnost výroby byla nejspíše dána osobou zakladatele, který měl zá-
libu v krásných uměních. 
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Zpočátku vycházela týnecká kamenina z anglických vzorů – zejména z Leed-
su a bez povšimnutí nezůstávaly ani klasicistní a empírové vzory evropských 
porcelánek – především míšeňské a vídeňské. Vazba na tyto podněty snad souvi-
sela s Wrtbovou snahou zavést i výrobu porcelánu. K výrobkům, které vznikly 
ještě před rokem 1800 patří nejspíše masivní oválná terina (ve sbírkách Českého 
muzea stříbra v Kutné Hoře) se značkou W:T:. Je nezdobená, poleva je nažloutlá; 
výraznější prvek představují pouze masivní ucha, splétaná ze dvou profilovaných 
provazců, ukončených třemi plastickými lístky, a vystupující profilovaný okraj. 
Dále pak obdobně značená, již výše zmíněná, váza s portrétem císaře Františka I. 
(v soukromém majetku), datovaná do let 1793–1800. Lze sem zařadit i talíř se znač-
kou WR:IN.TE:, zdobený květy hvozdíku.

Z doby po roce 1800 se zachovalo daleko větší množství výrobků. Jedná se 
vesměs o konvice, ať již míšeňského či vídeňského typu, kávové, čajové i jídelní 
soubory a mnohé další. Byly zdobeny většinou malbou na glazuře. Jak je patrné 
na jednotlivých výrobcích, její úroveň byla poměrně vysoká. Uplatňovaly se pře-
devším pestře malované galantní scény, náměty z antické mytologie, lovecké scé-
ny, samostatné krajinky. Můžeme se setkat i se souborem zdobeným poprsími 
světců. Barevně malované krajinné motivy se uplatňovaly v produkci týnecké 
manufaktu ry téměř po celou dobu jejího trvání, a to i v méně náročné barevné 
škále, případně monochromní.

Velmi vysoké úrovně dosahovalo od počátku zdobení tiskem. Jak již bylo výše 
uvedeno, tiskařský lis je uveden v soupisu vybavení továrny již k roku 1801. Z toho-

Váza s podstavcem, smetanová glazura, černě tištěný 
dekor, veduta Týnce nad Sázavou (nahoře), pohled na 
Benešov od západu (dole). Týnec nad Sázavou 1800–
1810. Soukromý majetek. Foto: archiv Muzea Podbla
nicka.

Detail výzdoby vázy – pohled na Benešov od západu. 
Foto: archiv Muzea Podblanicka
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to období pochází například dvouuchá váza s vedutou Křimic a na podstavci s vy-
obrazením Benešova (soukromý majetek) z doby kolem roku 1810, mísa s vedutou 
Konopiště (Národní muzeum Praha) ze stejného časového období nebo talíř s po-
hledem na Benešov od západu (Národní muzeum Praha). Tisky jsou provedeny čer-

ně a hnědě a svědčí jak o dobré kresebné předloze, tak i o erudici rytce, který tyto 
převáděl na měděné desky. Ostatně tisk zůstal oblíbenou výzdobnou technikou i ve 
30.–40. letech 19. století – tedy v období lobkowiczském. Tehdy převládal kobaltový 
tisk (i když se dály pokusy i o tisk zelený a hnědý) s romantickými motivy (krajina 
s vodopádem, antický chrámek, hradní zřícenina, vila s loubím). Dalšími tištěnými 
dekory byly obdélné štítky navzájem se překrývajících quodlibetů (quodlibet – 
směs, všehochuť) obvykle ve fialové barvě. V hnědém tisku byly provedeny dekory 

Talíř zdobený kobaltovým tiskem, romantická kra
jina. Týnec nad Sázavou 1830–1840. Soukromý ma
jetek. Foto: archiv autorky

Fragment kameniny po prvním pálení s černě pro
vedeným tiskem romantické krajiny. Týnec nad Sá
zavou 1830–1850. Soukromý majetek. Foto: archiv 
autorky

Šálek s podšálkem, smetanová glazura, okraje zdobeny 
květinovým motivem. Týnec nad Sázavou 30.–40. léta 
19.století. Soukromý majetek. Foto: ar chiv autorky

Konvice, smetanová glazura, okraj zdoben modrými linkami.  
Týnec nad Sázavou 30.–40. léta 19.století. Soukromý majetek. Foto: archiv autorky
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skládající po nádobách lovecké výjevy. Vícebarevných tisků se mno ho nezachovalo. 
K nejzajímavějším náleží dětský talířek s drobnými obrázky a pís meny abecedy.

Pochopitelně, že největší skupina nádobí byla zdobena podstatně jednodušeji – 
většinou nenáročným květinovým nebo ornamentálním dekorem. Je pochopitel-
né, že některé typy se objevují častěji. Jsou to především květy hvozdíků, pomně-
nek, růží, pivoněk. Do ornamentálních pásů sestavené listy vinné révy – zde stojí 
za pozornost zejména jídelní servis pro dvanáct osob ze 40. let 19. století ze sbírek 
Městského muzea v Týnci nad Sázavou. Méně často se vyskytoval geometrický 
dekor ať už v podobě užších či širších modrých linek – kruhová mísa s vyšším 
okrajem, zdobeným šesti, vždy po dvou k sobě řazenými úzkými linkami, da
tovaná do let 1830–1850; konvička s okrajem zdobeným jednou širokou a jednou 
úzkou modrou linkou, ze stejného časového období – nebo motiv kombinující 
úzké modré linky, tečky formované do trojic a krátké čárky skládané do pyramid 
– oválná mísa, rovněž z let 1830–1850. Nicméně i tyto vcelku jednoduše zdobené 
předmě ty působily svou nepopiratelnou estetickou kvalitou. Ta spočívala právě 
v jednodu chých tvarech, zdůrazněných stejně jednoduchými linkami v kontrast-
ní barvě.

Umělecky velmi hodnotnou a esteticky náročnou linii výroby představují do-
chované volné plastiky a reliéfy. Je nesporným faktem, že zmíněná volná plastika 
byla manufakturou pěstována od samých počátků. Dokládají to jak dochované 
artefakty, tak i osoby modelérů, doložené písemnými prameny. S osobou, již výše 

Týnec nad Sázavou po polovině 19. století. Autor předlohy Edv. Herold  (1820–1895). Soukromý majetek. 
Foto: archiv autorky
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uvedeného, modeléra Josefa Schlögela jsou spojovány plastiky Meleagra a Pomo-
ny a dvojice Adama a Evy. Dále je připomínán Gottfried Oswald, švagr Krügerův, 
který zemřel v Týnci v roce 1821. Plastika sv. Jana Nepomuckého je připisována 
Janu Votýpkovi. Ten zhotovil obdobnou plastiku i pro pražskou továrnu, odkud 
do Týnce přišel zlákán lepším výdělkem. Vynikající úrovně dosahují i busty ne-
známého muže a F. J. z Wrtby. I tato tvorba trvala i později, jak to dokládá kalamář 
v podobě psa s košíkem z doby kolem roku 1849 (ve sbírkách Sládečkova vlasti-
vědného muzea Kladno), nebo věčné světlo s reliéfně ztvárněnými biblickými mo-
tivy (Městské muzeum Týnec nad Sázavou).

Jednoduchý plastický dekor se poměrně často uplatňoval i na běžně vyrábě-
ných servisech a dalších užitkových předmětech. 
Náročnější, který svým charakterem patří spíše 
k volné plastice, představují ucha nočních váz 
v podobě lvích hlav, hlavy kozlů jako ucha květi-
náčů, či zdařile modelované hlavičky u omáční-
ku ze sbírek Městského muzea v Netvořících, dr-
žadlo u soupravy na ocet a olej ve tva ru hlavy 
dravého ptáka (Národní muzeum Praha). K jed-
nodušším náleží například ouška koflíků, tvaro-
vaná do podoby stonku s okvětními lístky ze 
30.–40. let 19. století (soukromý majetek). Drobné 
reliéfní výstupky (perličky, řetězec, rýhovaná vl-
novka) formované do bordur zdobily především 
talíře po celé období. Pro wrtbovské období bylo 
charakteristické použití motivu javorového lis-
tu a ovocných plodů plasticky vystupujících 
z plochy. Mnohé takto zdobené kusy byly polé
vány typickou tmavozelenou glazurou.

Vedle produkce kameniny se však v Týnci 
dály i pokusy o výrobu porcelánu, protože někte-
ré z těchto modelů se zachovaly i v biskvitu. Do 
této kategorie nejspíše patří zlacené svícny ze sbí-
rek Národního muzea v Praze a některé figurální 
práce. Rovněž výroba kameniny barvené ve hmo-
tě po vzoru Wedgwoodu nebyla v Týnci tak 
úspěšná jako ve Vranově, protože modrobílý 
jasper je známý z jedné dózičky ze sbírek Národ-
ního muzea. Kolem poloviny 19. století se i zde 
začalo pro jevovat estetické cítění druhého rokoka. 
To spočívalo zejména v reliéfně ztvárňovaném po-
vrchu. Dna talířků a mis byla zdobena zátišími 
plasticky vystupujícího ovoce, květin a listů. Po- Přehled značek týnecké kameniny
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kud se týká formy, dezertní talířky byly tvarovány jako lis ty, vznikaly náročně pro-
vedené nádoby na květiny a takzvaná zahradní keramika.

Tak jako v ostatních továrnách, i v Týnci byla kamenina značena vtlačením 
kovového razidla na dno nevypáleného předmětu. K nejstarším značkám náležejí 
iniciály W T nebo skupina WR: IN TE v rámečku (Wrtby in Teinitz). Po roce 1800 
se vyskytoval vavřínový věneček svázaný pentlí uvnitř s iniciálami WT; nebo 
vavřínový věneček dole svázaný pentlí, nahoře s hraběcí korunkou a textem WRT-
BY IN TEINITZ. V lobkovickém období po roce 1830 byla hraběcí korunka nahra-
zena knížecí a vavřínový věnec vyplňovaly buď iniciály L.W.T nebo F.L.W. IN TEI-
NITZ. Razidlo této značky se nachází ve sbírkách Městského muzea v Netvořících. 
V posledním období, po roce 1850, se lze setkat také se značkou, kdy na plášti 
s knížecí korunkou jsou iniciály F J L (Fürst Johann Lobkowicz). Některé další 
značky, na nichž jsou ještě iniciály (např. W, K), lze podle J. Tywoniaka spojovat 
s osobami modelérů, dílovedoucích či kontrolorů. Pokud se zde vyskytují číslice, 
je možné je s největší pravděpodobností vztáhnout na typové označení vyráběné-
ho předmětu.

Expozice týnecké kameniny v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Foto: archiv Muzea Podblanicka
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Variabilita týnecké kameniny byla během se dm desátileté existence továrny 
tak velká, že nebylo možné všechny varianty, jak ve tvarech tak ve výzdobě, v tom
 to přehledu postihnout. O její estetické úrovni svědčí mimo jiné i to, že již v 19. sto-
letí (tedy záhy po zániku továrny) se stala vyhledávaným sběratelským artiklem. 
A to jak soukromníky, tak i oficiálními muzejními institucemi. S rozsáhlými sbír-
kami se můžeme setkat v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Národním 
muzeu, kte ré vděčí za svůj soubor sběratelským aktivitám MUDr. Hornova. V rám-
ci regio nál ních sbírek je největší soubor uložen v Městském muzeu v Netvořících. 
Zajíma vý, byť menší soubor, vlastní i Městské muzeum v Týnci nad Sázavou a za-
jímavé ar te fakty, zdobené především kobaltovým tiskem, vlastní i Muzeum Pod-
blanicka.

V závěru nelze nezmínit osudy alespoň některých výše zmíněných 
zaměstnanců manufaktury. Zde můžeme čerpat údaje z Matriky narozených, 
oddaných a zemřelých římskokatolické farnosti v Týnci nad Sázavou z let 1785–
1862. Dozvídáme se z ní celou řadu údajů týkajících se nejenom narození, svateb 
a úmrtí, ale i o určité uzavřenosti komunity spojené s továrnou – zejména 
v prvních letech po jejím založení – vůči okolí (ostatně obdobná situace vzniká 
i v souvislosti se založením přádelny v Brodcích). Uzavírané sňatky se totiž 
ve velké míře dály mezi jednotlivými příslušníky rodin vázaných pracovními 

Plastika sv. Jana Nepomuckého. Modelér Jan 
Votýpka. Týnec nad Sázavou kolem r. 1800. 
Městské muzeum Netvořice. Foto: M. Jantač

Busta Františka Josefa z Wrtby, biskvit. 
Týnec nad Sázavou kolem roku 1810. 
Soukromý majetek. Foto: M. Jantač
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povinnostmi na výše zmiňovanou manufakturu. Tak například malíř Josef Gut 
uzavřel sňatek s Annou, dcerou hlinaře Ondřeje Šantla, který do Týnce přišel 
z Postupimi; manželka Johanna Christiana Krügera pocházela z rodiny Tomáše 
Oswalda, z níž vzešel i modelér Gottfried Oswald. Felix Krüger, syn již zmíněného 
J. Ch. Krügera, vstoupil do manželství s Annou, dcerou fabrikanta Františka 
Turka.

Jako svědci při křtech a svatbách v hojné míře figurovali především ti, kdož 
stáli v čele manufaktury. Zejména Alois Unschuld, Jakub a Vilibald Senftové, J. 
Ch. Krüger a jejich manželky. Z místní honorace v tomto postavení figuruje 
především učitel František Vopička a jeho manželka.

Matriky však pro budoucnost uchovávají i nestandartní počínání našich 
předků v oblasti sexuálního života. Byť tehdejší morálka v souladu s křesťanskou 
věroukou doporučovala plození děti až v řádně uzavřeném manželství, přesto se 
zde vyskytují údaje o zrození dětí mimo lože manželské. Teprve mnohem později, 
někdy i po letech, byla tato zrození legalizována sňatkem, přičemž ženich obvykle 
zdůrazňoval, že je otcem daného dítěte. Také hranice zletilosti byla v té době 
daleko vyšší než dnes. Podle všeobecného zákoníku občanského z roku 1811 byly 
osoby považovány za zletilé, pokud dosáhly věku dvaceti čtyř let. Pokud byl věk 
snoubenců nižší, museli o souhlas se sňatkem žádat rodiče.

Vedle v podstatě klasických záznamů o křtech, svatbách a pohřbech lze získat 
i další poznatky. Například o nemocech, na něž se umíralo. Byly to především 
souchotiny (tuberkulóza), hlavnička (hemoragická horečka), psotník (tetanické 
křeče spojené s bezvědomím zapříčiněné nedostatkem vápníku a hořčíku), spála. 
Setkáváme se však i se záznamy o nešťastných náhodách a nehodách. Jako příklad 
může sloužit utonutí roční dcerky Jakuba Senfta Lidmily Barbory, k němuž došlo 
1. 8. 1819.

Přehled dat z Matriky narozených, oddaných a zemřelých římskokatolické 
farnosti v Týnci nad Sázavou z let 1785–1862 (sign. Týnec n. Sáz. M1 16/3, Soa 
Praha)

 
johan christian krüger,  
dílovedoucí, ředitel

manž. Terezie, dcera Tomáše 
oswalda, sestra Gottfrieda oswalda

nar. 1771 (?)  + 2. 1. 1833
Antonia – nar. 1797
Anna – nar. 1. 4. 1805  + 4. 2. 1806
Julius – nar. 25. 12. 1806 sňatek 8. 1. 1837
Felix – nar. 1808 (?) sňatek 29. 10. 1843
Terezie – nar. 25. 5. 1810
Anastazie Julie  
– nar. 17. 5. 1812  + 7. 5. 1814
Marie Anna – nar. 2. 11. 1814 sňatek 20. 10. 1836
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Konvička s víčkem, smetanová glazura. Týnec 
nad Sázavou kolem roku 1800. Soukromý 
majetek. Foto: M. Jantač

Terina, smetanová glazura, zdobená motivy vinných 
listů. Týnec nad Sázavou 30.–40. léta 

julius krüger, dílovedoucí, mistr manž. antonie Hüblova
nar. 25. 12. 1806 sňatek 8. 1. 1837
Emanuel – nar. 1839(?)  + 13. 7. 1845
Julius – nar. 1841(?)  + 24. 6. 1845
Ignác Karel – nar. 1. 2. 1849  + 1850

Felix krüger, modelér manž. anna Turkova
nar. 1808(?) sňatek 29. 10. 1843
Martin  + 6. 11. 1843
Anastazie  + 17. 5. 1853
Marie Terezie – nar. 23. 3. 1850

jakub Senft, kontrolor manž. anna, rozená kunz
Vilibald – nar. 21. 1. 1802 sňatek 26. 12. 1835
Adalbert Eduard – nar. leden 1803 
 + 26. 7. 1803
Josef Mauricius – nar. 20. 3. 1804  
 + 8. 11. 1804
Tekla Marie – nar. 11. 9. 1805
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josef Gut, malíř manž. anna, dcera ondřeje šantla
nar. 1787 K. Šenov  + 8. 3. 1814 sňatek 2. 9. 1813
Anna – nar. 2. 1. 1811
Antonie – nar. 12. 5. 1812
Karolina – nar. 11. 2. 1814  
 + 7. 3. 1815

vilibald Senft, kontrolor manž. Marie, rozená babor
nar. 21. 1. 1802 sňatek 26. 12. 1835
František – nar. 1835(?)  + 7. 8. 1842
František Jakub Josef Kalasánský 
– nar. 10. 3. 1836
Anna Marie Josefa – nar. 13. 2. 1838
Emanuel – nar. 1840 + 10. 7. 1840
Herman František de Paula  
– nar. 2. 4. 1841
Ludovika Barbora – nar. 25. 8. 1844
Johanna Františka Antonie  
– nar. 16. 5. 1847  + 3. 2. 1849
Antonín Vilibald – nar. 20. 10. 1850
František Matěj – nar. 24. 9. 1852
Alois Jan – nar. 3. 5. 1854

Anna – nar. 23. 2. 1807
Evaristus – nar. 26. 10. 1808  
 + 25. 11. 1811
Ferdinand – nar. 26. 10. 1808
Ludovika – nar. 1810 (?) sňatek 11. 10. 1829; manž. Jan Ryba
Marie Ludovika – nar. 24. 2. 1811
Antonín Herman – nar. 8. 4. 1812
Barbora Lidmila – nar. 1818  
 + 1. 8. 1819; utonula
Prokop – nar. 10. 11. 1819  
 + 19. 11. 1819
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Talíř mělký, smetanová glazura, malba dívky s 
kytarou. Týnec nad Sázavou 1800–1810. Soukromý 
majetek. Foto: M. Jantač

Mísa zdobená zeleným tiskem, romantická krajina. 
Týnec nad Sázavou 1830–1840. Muzeum Podbla
nicka. Foto: M. Jantač

josef Germain, malíř manž. Mariana, dcera j. bučiny
nar. 1800 sňatek 3. 2. 1825

Kateřina – nar. 1823
22. 2. 1841 porodila nemanž. dceru 
Josefku; sňatek 7. 2. 1853; ženich Jakub 
Svoboda

Antonia – nar. 7. 3. 1825 sňatek 19. 5. 1857; ženich Jan Požárský
Karel – nar. 28. 1. 1827 sňatek 28. 5. 1857
Josefa – nar. 1833 sňatek 29. 10. 1855; ženich Jan Strnad

Juliana – nar. 13. 5. 1836
2. 8. 1856 porodila V. Bylinovi nemanž. 
dceru Annu; sňatek 22. 6. 1858; ženich 
V. Bylina

Jan Evangelista – nar. 19. 8. 1838

nicolaus Germain, malíř manž. alžběta rozená Zlámal, dcera 
Ferdinanda Zlámala z Holíče, malíře

nar. 1769(?)  + 13. 5. 1840 nar. 1776(?)  + 12. 4. 1838
Josef – nar. 1800

Kateřina – nar. 1801 sňatek – 24. 10. 1836;  
ženich Václav Brejcha

František – nar. 27. 3. 1803  
+ 19. 8. 1804
Marie Magdalena – nar. 23. 6. 1806
Ferdinand – nar. 1813(?)
Anna
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Přádelna bavlny v brodcích
Dagmar Hájková

Na osamělém místě u Sázavy, v Brodcích, kde stál pouze špatně prosperující 
mlýn mlynáře Vávry a selský statek, se v roce 1839 židovský podnikatel Jakub 
Šimon Wahle rozhodl postavit strojní přádelnu bavlny. K dispozici měl nekvalifi
kovanou pracovní sílu, dostatek paliva z lesů a především řeku, dodávající ne-
zbytnou vodu, umožňující snadný odvod splašků a poskytující energii potřeb-
nou k pohonu strojů. Továrna sama byla vystavěna na místě bývalého mlýna 
a posléze pohltila i budovu statku. Původní budova byla čtyřpatrová, z větší 
části dřevěná. Vedle továrny byla vystavěna budova pro společné ubytování za-
městnanců. Výroba byla soustředěna jak v budově podniku, kde byla výroba již 
zmechanizovaná, tak se provozovala stále podomácky na ručních jednoduchých 
strojích a posléze odváděla do továrny. Závod, který byl v provozu od roku 1842, 
měl již roku 1843 čtyřicet sedm jemných přadláckých strojů s 10 200 vřeteny, roč-
ně vyráběl 73 680 liber příze a zaměstnával 157 stálých dělníků. Výroba se mo-
dernizovala, a tak o dva roky později zde bylo v provozu 14 000 vřeten a zaměst-
nání tu nalezlo 200 lidí. Od borníci přicházeli ze severních Čech, místní 
obyvatelé vykonávali pouze jednoduché manuální práce a náročnější práci 

Ferdinand Germain, malíř 1. manž. anna, dcera jana vodičky; 
sňatek 3. 6. 1839; + 15. 4. 1857

nar. 1813 2. manž. kateřina, vdova po o. 
Pešanovi; sňatek 15. 2. 1858

Josef – nar. 19. 12. 1837
Jan – nar. 19. 12. 1839
Marie – nar. 6. 9. 1841
Karel – nar. 14. 2. 1842
Anna – nar. 11. 1. 1845  + 19. 5. 1846
Ferdinand – nar. 11. 7. 1846
Anton – nar. 10. 7. 1847  + 11. 8. 1849
Alois – nar. 1. 11. 1858

karel Germain, fabrikant manž. Helena Hermanova
nar. 28. 1. 1827 sňatek 25. 8. 1857
Antonie – nar. 28. 3. 1856  
– + 29. 9. 1860
Bohuslav – nar. I. 1861  
– + 19. 12. 1861
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s textilními stroji se museli teprve naučit. Zkušení přadláci byli většinou Němci; 
ještě ve 20. století se udržely v profesní mlu vě přadláků německé názvy pro stro-
je, úkony či nástroje.

Práce v přádelně byla namáhavá; denní pracovní doba byla 15 hodin (od 5 do 
12 a od 13 do 21 hodin). Dělník s plným platem dostával 35 krejcarů denně, děl-
ník, jenž se teprve zaučoval, obdržel 14 krejcarů. Práce žen a dětí byla hodnoce-
na méně. Podnik dával mnohdy obživu celé rodině, a aby matky nepřicházely 
o výdělek, brávaly s sebou na pracoviště i malé děti, dokonce i kojence. V přádel-
ně se využívalo ve značné míře levné dětské práce, dělníků v dětském věku bylo 

více než 27 % (v roce 1851 bylo zaměstnáno celkem 185 dělníků, z toho 45 mužů, 
90 žen a 50 dětí pod čtrnáct let). Je nasnadě, že v přádelně docházelo k častým 
úrazům a že prašné a hlučné prostředí ovlivňovalo zdraví pracovníků. Ve 40. 
letech si brodečtí přadláci sami založili podpůrný spolek Arbeiter Kasseverein, 
z jehož fondu měli být podporováni členové v případě nemoci či pracovní ne-
schopnosti. Do spolku se zapojili i dělníci z týnecké keramičky, ale protože se 
dělníci z Brodců a Týnce neshodli v otázce spolkových stanov, byla v srpnu 1845 
podpůrná organizace zrušena.

Další rozvoj podniku si vyžádal úpravy vodní regulace – musel být zvýšen 
jez. Proti tomuto zásahu se v roce 1854 ohradili obyvatelé vesnice Zbořený Kos-

Brodecká přádelna před požárem v r. 1893 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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telec a žá dali náhradu 10 zlatých ročně za „uškození na gruntech“, které byly 
polože ny u řeky a byly díky regulaci zaplavovány. Jejich požadavek byl uznán 
za oprávně ný a firma jim odškodné vyplácela. Koncem 50. let se Wahlům přesta-
lo dařit. V roce 1859, kdy byl postaven nový jez, přišla povodeň a stavbu strhla. 
Majitelé museli jez nechat znovu postavit. 

Počátek následujícího desetiletí byl již ve znamení úpadku firmy. V důsled-
ku občanské války v USA byly radikálně sníženy dodávky bavlny. Následovalo 
omezení výroby, propouštění zaměstnanců a nakonec se majitelé rozhodli pod-
nik prodat. Dne 27. srpna 1864 továrna přešla do vlastnictví amsterodamské 
společnosti Böninger, Kramer and Company, jež byla i v předcházejícím období 
hlavním dodavatelem bavlny do Brodců. Ale ani 70. léta 19. století nebyla pro 
textilní výrobu příznivá – krach na vídeňské burze v roce 1873 těžce dolehl na 
tradiční textilní oblasti v severních a severovýchodních Čechách a také na Pod-
blanicku zanikla řada podniků. Brodecká továrna se udržela; svou roli zde zřej-
mě sehrálo moderní vybavení továrny a zahraniční vlastník se širším zázemím 
úspěšněji čelící krizi. Holandská firma vlastnila brodecký podnik téměř dvacet 
let; v roce 1882 jej prodala společníkům Viktoru Kufferovi z Vídně a bývalému 
účetnímu firmy Karlu Reichlovi. O šest let později přenechal Reichl svůj podíl 
podnikavějšímu Kufferovi, ale až do počátku 20. století se firma nazývala Ku-
ffer u. Reichel, mechanische Baumwollspinnerei in Brodetz.     

Továrna u brodeckého jezu, akvarel, Ladislav Žížala
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Kuffer se osvědčil jako zdatný podnikatel a rozhodl se pro další modernizaci 
podniku. V roce 1892 podal žádost, aby mohl zřídit novou barvírnu, která by měla 
moderní odvodní systém odpadních vod. Odpad z barvírny neměl být vypouštěn 
přímo do řeky, ale procházet čistícími jámami s filtry. Přádelna byla vylepšena 
i v otázce osvětlení. V roce 1891 byly olejové lampy nahrazeny elektrickým svět-
lem. V roce 1890 byl nedaleko továrny postaven velký obytný dům, tzv. dělnický 
dům, kde se mohlo ubytovat na šedesát rodin a kde se nacházel i hostinec. Každá 
dělnická rodina bydlela v jedné místnosti, dílovedoucí pak měli dvě místnosti. 
Rozkvět továrny přinesl i lepší pracovní a sociální podmínky pro zaměstnance. 
Byly zvýšeny mzdy. Nastrkovači dostávali 25–30 krejcarů denně, mladší přisunko-
vači 35 krejcarů, starší přisunkovači 50 krejcarů, přadláci jednu zlatku. Nekvalifi-
kovaní dělníci, kteří pracovali venku si za 14 dní vydělali 7 zlatých, nekvalifikova-
ná dělnice 4, kvalifikovaná 6 zlatých za 14 dní. K výhodám zaměstnanců patřilo 
levnější ubytování v dělnickém domě a sleva na uhlí.

Přes zlepšení pracovních podmínek nebyla situace dělníků zdaleka vyhovují-
cí. V 80. letech zaměstnanci několikrát stávkovali za zvýšení platů a snížení pra-
covní doby, jednou dokonce stávkovaly pouze děti. Výsledkem bylo nepatrné zvý-
šení mezd a snížení pracovní doby na 12 hodin (pracovní doba byla od 6 do 
19 hodin s hodinovou přestávkou na oběd). Ve zkrácené pracovní době se však 
vyžadoval podobný objem práce jako dříve, a tak zvýšené tempo práce vedlo 
i k většímu pracovnímu vypětí a vyšší úrazovosti. V roce 1890 se brodečtí přadlá-
ci (v té době mě la přádelna 250 zaměstnanců) rozhodli, že se zúčastní oslav 1. máje. 
Ředitel přádelny Reichel upozorňoval okresního hejtmana na možnost zastavení 
práce, mezi dělníky dokonce probíhalo vyšetřování a byla vyslána četnická patro-
la. K prvomájovým demonstracím nakonec nedošlo v tomto roku ani v letech ná-
sledujících. Vedení podniku slíbilo dělníkům mimořádnou odměnu – 3. května 
dostali prémii ve výši půldenní mzdy a 2 hektolitry piva.

Roku 1893 vstoupila do života dělníků i přádelny tragická událost – 13. červ
na vypukl velký požár továrny. Oheň v krátkosti zachvátil většinu budov, jejichž 
vnitřní zařízení bylo převážně dřevěné. Hoření napomáhaly zásoby bavlny a pří-
ze. Hasičům se sice podařilo zachránit kotelnu, barvírnu a dělnickou ubytovnu, 
ale ostatní části továrny lehly popelem. V srpnu téhož roku dala firma žádost, aby 
mohla znovu postavit přádelnu, 6. listopadu bylo její žádosti vyhověno a ještě té-
hož roku se začalo se stavbou nové, větší a modernější továrny. Již následujícího 
roku byla budova dokončena, v roce 1895 začala montáž nových strojů a téhož 
ro ku začala výroba. O rok později se zřídil nový splav na jezu. 

Na obnovení činnosti čekaly desítky zaměstnanců, kteří v důsledku požáru 
přišli o práci a byli nuceni si hledat obživu jinde. Před požárem, v roce 1891, bylo 
v přádelně zaměstnáno 250 zaměstnanců, v roce 1895 to bylo 340. Počet zaměst-
nanců se stále zvyšoval, v roce 1906 to bylo již 500 pracovníků a tento počet zůstal 
nezměněn zhruba do počátku první světové války. V roce 1896 byl přijat Pracovní 
řád pro přádelnu bavlny v Brodcích, ve kterém jsou vyjmenovány všechny dělnic-
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ké profese přádelny: dělníci pro čistění bavlny, brusiči, dělníci pro čistění bubnů 
a k obsluze česacích strojů, předpřednice, přádníci, přisunovači, nastrkávači, vá-
lečkáři, motáčky, mazači transmisí, kováři, zámečníci, truhláři, tesaři, baliči, topi-
či, strojvedoucí, dělníci k obsluze dynamoelektrického stroje, dělníci pro barev-
nu a nádeníci. Definitivně byla zakázána práci dětí mladších 14 let, ženám 
a mladším pracovníkům byly zakázány noční směny a měli vykonávat pouze leh-
čí práci. Pracovalo se ve všechny všední dny 11 hodin (od 6 do 12, od 13 do 18 ve 
dne a v noci od 19 do 6 s hodinovou přestávkou). Denní a noční směny se měly 
střídat po týdnu a výplata byla každých 14 dní vždy v sobotu. Z výplaty se sráže-
ly položky na nemocenskou pokladnu, činži, tresty za chybnou práci apod. Kva-
lifikovaní dělníci vydělali za čtrnáct dní 15–18 zlatých, přadláci, kteří dělali barev-
né příze měli plat dokonce vyšší. Za přestoupení stanov pracovního řádu byl 
dělník nejprve napome nut, dalším trestem byla pokuta až do výše poloviční den-
ní mzdy a nakonec následovala výpověď. Řádná výpověď byla čtrnáctidenní. 
O práci mohl dělník přijít, pokud byl dozorcem označen za nezpůsobilého k dané 
práci, když ztratil důvěru továrníka, po čtyřech týdnech nezaviněné neschopnos-
ti, opustilli bez povolení pracoviště, dopustilli se hrubé urážky dozorce, nabá-
dalli k nemravnému životu či trpělli „odpuzující nemocí“. 

Přádelna v Brodcích kolem r. 1900 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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Dělníci z opačného břehu řeky využívali k přepravě týnecký přívoz. V roce 
1914 bylo dáno povolení ke zřízení dalšího přívozu přímo v Brodcích. Do života 
Posázaví i továrny zasáhla na konci 19. století stavba železnice, která umožnila 
další rozvoj podniku a usnadnila i dopravu uvnitř továrního areálu. Suroviny se 
odvážely z dráhy a přivážely do podniku pomocí úzkokolejné dráhy. Vlak byl 
tažen zpočátku koněm. Vlečka byla používána po celou dobu trvání přádelny.

Na počátku 20. století byla brodecká přádelna moderním podnikem. Výkon
ná síla parních strojů a turbín dohromady čítala 1500 HP (v prvním desetiletí byly 
instalovány tři nové parní stroje s výkonem 100, 360 a 180 HP) a v továrně bylo 
35 830 vřeten. Přádelna vyráběla několik druhů příze a její specialitou byla kvalit-
ní barvená příze, jež byla vyvážena na Balkán, do Skandinávie, Japonska i Jižní 
Ameriky. V roce 1906 byla vybudována nová barvírna a továrna získala povolení, 
že smí zvýšit odtok odpadních vod do Sázavy ze 120 na 150 m3 za den.

Stavební ruch probíhal i v nedalekém Zbořeném Kostelci, kde stavitel L. Štross 
začal stavět dělnické domky (největší stavební ruch byl zhruba v letech 1907–1911), 
patřily pod správu přádelny, jež také vybírala nájemné. Mistři či vrátný nemuseli 
platit nájemné. Ve třicátých letech 20. století, když se domky rozprodávaly, jich 
by lo 27. Jeden domek obývaly 2–3 rodiny. Nájemníci dostali povolení k chovu do-
mácího zvířectva. V roce 1905 dostal továrník Kuffer povolení k provozování hos-
tinské a výčepnické živnosti a stal se také prvním starostou dobrovolného hasič-
ského sboru založeného roku 1899, jemuž věnoval hasičskou výzbroj. Sbor, 
zahrnující oblast Týnce, Brodců a Podělus kromě likvidace požárů vyvíjel i osvě-
tovou činnost. V roce 1902 se brodečtí hasiči osamostatnili a vznikly dva sbory, tý-
necký a bro decký. 

Dívky z Brodců a Zbořeného Kostelce ve 20. letech 20. století (sbírka D. Hájkové)
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Podstatným zdrojem rozptýlení byly pro zaměstnance přádelny poutě, taneč-
ní zábavy či procesí. Až do vypuknutí první světové války byly pořádány velké 
poutě na Brodcích. Průvod s družičkami provolával slávu továrníku Kufferovi 
a ten děti obdarovával cukrovím. Pamatoval i na dospělé účastníky poutě – dělní-
ci dostávali známky na pivo, svobodní na půl litru, ženatí na jeden litr. Kuffer 
pořádal i vlastivědné výlety do okolí, kde byli účastníci seznamováni s historický-
mi památkami a dostali i občerstvení. Před Vánocemi zaměstnanci dostávali bez-
platně ryby a děti dostaly vánoční nadílku.

S tímto až idylickým popisem kontrastují požadavky stávkujících přadláků 
z jara 1905: k trvalým požadavkům na zvýšení mezd a úpravu pracovní doby se 
přidaly požadavky slušného zacházení s dělníky, zákazu šikany a zbudování vy-
hovujících hygienických zařízení. Stávka, v průběhu které ze 425 zaměstnanců 
nepracovalo 318, trvala od 5. do 10. dubna a mnohé z nároků byly akceptovány. 
Ni kdo ze stávkujících nebyl propuštěn, pracovní doba byla snížena na 11,5 hodin, 
platy byly zvýšeny a byl zaveden i nový příplatek za čistění strojů.

V roce 1905 založili textilní dělníci z Brodců, Zbořeného Kostelce a Chrástu 
sociálně demokratickou stranu, jež měla 15 zakládajících členů. O rok později si 
místní sociální demokraté nechali zhotovit rudý prapor, který nosili na všechna 
shromáždění a demonstrace. Poté, co byla v roce 1907 na Brodcích ustavena odbo-
rová organizace hlásící se k sociálně demokratickému Svazu textilních dělníků se 
sídlem v Brně, bylo na prapor vyšito heslo „Vědomí moc – organizace síla“.

V roce 1912 byla továrna začleněna do koncernu Vereinigte Österreichische 
Textilwerke, jenž začal postupně zkupovat pozemky a nemovitosti v katastru 
pece radské obce. 

První světová válka poškodila výrobu v brodecké továrně. Odchod mužů na 
frontu zapříčinil nedostatek pracovních sil, jenž byl jen částečně nahrazen ženami. 
Nedostatek surovin těžce dolehl na bavlnářský průmysl, jenž závisel na dodáv-
kách bavlny z USA, Egypta a Indie. Bavlna byla nahrazena papírem, který se dová
žel ze Švédska. Z kotoučů papíru se řezaly úzké papírové proužky, jež se vlhčily 
a zkrucovaly na spřádacích strojích tak, aby se co nejvíce přiblížily bavlněné přízi. 

Strojní zařízení přádelny ve 20. letech – Samopředy, Prstencové stroje (sbírka D. Hájkové)
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Z tohoto materiály se vyráběly slamníky, pytlovina, motouz, pracovní obleky, vo-
jenské pokrývky apod. I takto komplikovaná výroba musela být omezována, zkra
covala se pracovní doba, až nakonec byla v roce 1918 továrna zcela zastavena.  

Sociální situace bývalých zaměstnanců byla velmi tíživá. Bohužel se nezlepši-
la ještě delší dobu po válce, kdy se bavlnářský průmysl potýkal s velkým nedostat-
kem surovin; první dodávky bavlny přišly do Československa až na podzim 1919 
a ještě dlouho nebyly postačující. Dalším problémem byla malá konkurenceschop-
nost domácího průmyslu, zvyklého na zajištěná odbytiště v rámci habsburské mo-
narchie, jenž se s námahou vyrovnával s pronikáním anglických, italských a ně-
meckých výrobků. V roce 1920 československá textilní výroba nedosáhla hladiny 
z roku 1913 a pozvolné zlepšování situace bylo zastaveno první poválečnou krizí 
let 1921–23. 

Kupní smlouvou z 10. června 1920 koupil koncern Österreichische Textilwerke 
A. G. vormals Isaac Mautner u. Solm brodeckou přádelnu. Tato firma, jejíž ústředí 
bylo ve Vídni, byla před válkou největším podnikem v bavlnářském odvětví v Ra-
kouskoUhersku a vlastnila pobočné závody v různých částech monarchie 
a v Evropě. Podle nostrifikačního zákona z roku 1919 se muselo zahraniční ředi-
telství přemístit na území Československa. S tímto opatřením souvisela ještě repa-
triace akcií, jejich majoritní část si zakoupila Živnobanka. Brodecká přádelna byla 
začleněna do Textilních Mautnerových závodů a. s. Smíchov.

Firma Mautner převzala podnik v dost neutěšeném stavu. Strojní zařízení by
lo zastaralé, tovární objekty válečnou dobou zchátralé a neudržované. Vzhledem 
k nedostatečným dodávkám bavlny se poválečná výroba rozbíhala pomalu a to-
várna zaměstnávala pouze část bývalých zaměstnanců, a tak sociální situace v ob-
cích, jejichž obyvatelstvo záviselo na výdělcích z přádelny, byla kritická a napjatá. 
V říjnu 1919 požádal majitel týneckého mlýna J. Micka o četnickou ochranu, pro-
tože se dozvěděl, že dělníci ze Zbořeného Kostelce si chtějí do mlýna dojít pro 
mouku a pokud ji nedostanou, jsou připraveni si ji vzít třeba násilím.

Postupně, díky širšímu zázemí Mautnerových podniků, se situace stabilizova-
la, a tak v roce 1921 podnik pracoval naplno a práce bylo tolik, že se zavedla i dru-
há směna. Tato prosperita byla záhy přerušena první poválečnou hospodářskou 
krizí. Na Brodcích souvisela s protesty proti zdražování a výši mezd. Prostřednic-
tvím sociálně demokratického Svazu textilních dělníků v Praze podalo v listopadu 
1921 460 zaměstnanců přádelny následující požadavky: zvýšení platu o 15 %, vá-
noční přídavek 500 Kč pro ženaté a 200 Kč pro svobodné. V této souvislosti posí lila 
okresní politická správa týneckou četnickou stanici o dva muže; práce v továrně 
však nebyla přerušena a mzdová vyjednávání se vedla se Svazem průmyslníků. 
Výsledkem bylo uzavření kolektivní smlouvy, jež byla v podstatě pro dělníky ne-
výhodná (v některých kategoriích byl plat dokonce snížen). Následujícího roku 
v důsledku trvající hospodářské krize došlo dokonce k propouštění. 

Navzdory tomu počítalo vedení podniku nejen s další existencí, ale i moder-
nizací továrny. Budovy byly přestavovány, opravovaly se stroje a jez a byly insta-
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lovány nové turbíny. V dubnu 1923 byly opravy dokončeny a „k nemalé radosti 
veškerého dělnictva se začalo opět pracovat“. Nejprve firma zaměstnala 117 dělní-
ků a dělnic, kteří byli potřební pro další rozšiřování výroby. Vyhlídky byly slibné 
a následující léta 1924–29, provázená vzmáhající se výrobou a investicemi, je po-
tvrdila. Ozval se však i kritický hlas ředitele brodecké přádelny F. Štrose, že se 
výroba nevyplácí a měla by se zastavit. Toto brzké varování bylo přehlušeno léty 
prosperity. Přestože se zdála situace nadějná, hrozivé bylo, že se přes obecnou 
konjunkturu hromadily ve skladech zásoby neprodejného zboží. Vedení podniku 
proto zavřelo malé přádelny ve Františkově a Děčíně a převedlo výrobu do tech-
nicky dokonalejších továren v Náchodě a Brodcích.

V Brodcích se v roce 1924 pracovalo na dvě směny a až do roku 1930 podnik 
dával obživu přibližně 600 pracovníkům. Pracovní doba byla od 6 do 14 a od 14 do 
22 hodin. V roce 1926 byl schválen investiční program, jenž zahrnoval další strojní 
zařízení, zvýšení počtu vřeten, novou parní turbínu a výstavbu čtyř dělnických 
domků. To vše v celkové hodnotě 10 678 000 Kč. Modernizovala se i barvírna. 
Z dů vodu zjednodušení a centralizace výroby byly z náchodské továrny na Brod-
ce přemístěny moderní barvicí kádě. Právě díky barvírně, jež nabízela širokou 
škálu barev, byla přádelna známá a ceněná. Tvrdilo se, že svou roli hrála i sá-
zavská voda. V roce 1928 byly v provozu tři barvicí stroje systému Obermaier, od-
středivka, bělící kádě a sušárna typu Schild a nová, výkonnější turbína. Denně se 
obarvilo při množství 111 m3 1 800 kg bavlny.

Zaměstnanci přádelny v Brodcích kolem r. 1925 (sbírka F. Šípka)
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V roce 1929 se v Brodcích utkalo 1 257 159 kg režné i barevné příze. Toto zboží 
našlo odbyt v Polsku, Německu, Norsku, Argentině, Švédsku, Jugoslávii, Rumun-
sku, Rakousku, Maďarsku, Urugwayi, Dánsku, Litevsku, Lotyšsku, Švýcarsku, 
Turecku, Nizozemí, Finsku a Bulharsku. Největšími odběrateli byli Němci 
(93 350 kg) a Jugoslávie (121 330 kg). Spřádací stroje v Brodcích čítaly dohromady 
37 000 vřeten (další továrna koncernu v Ružomberoku měla 155 000 vřeten, všech-
ny přádelny v republice měly 3 673 000 vřeten). Na počátku velké hospodářské 
krize, která vypukla v roce 1929, byly Brodce na dobré úrovni v otázce zaměstna-
nosti a výroby. Vedení podniku hodnotilo výrobu v Brodcích jako levnou a vyho-
vující a chtělo ji posílit náchodskými specialisty.

Podle východočeské kolektivní smlouvy, která platila také pro Brodce, dostá-
vali přadláci hodinovou mzdu 2,53–3,84 Kč, sulačky, snovačky a navaděčky od 2,38 
do 2,65 Kč, řemeslníci 4,08 Kč a nádeníci 1,31 Kč za hodinu. Tarify této smlouvy 
poskytovaly ty nejnižší mzdy. V roce 1923 stál v Týnci 1 kg hovězího masa 16 Kč, 
1 kg sádla 20 Kč, mužské šaty 500–700 Kč a bochník chleba vážící 2,5 kg 5 Kč. Nízké 
platy neodpovídaly vyčerpávající práci v továrně, náročné na hbitost a pečlivost. 
Prašné prostředí a nedostatečná výživa měly za následek časté onemocnění tuber-
kulózou. Nemocenské pojištění měla na starosti okresní nemocenská poklad na 
v Benešově, ale od roku 1928 byl ještě zřízen podpůrný fond dělnictva v Brodcích. 
Úkolem fondu byla podpora dělníků a dělnic ve zvláštních nezaviněných neho-
dách, v nemoci a při úmrtí. Každý dělník při výplatě odevzdal zbývající haléře ze 
své výplaty, a to 1–9 haléřů. Pokud člen fondu odevzdal nejméně 26 příspěvků, 
dostal v nemoci podporu 60–80 Kč. V případě úmrtí obdrželi pozůstalí částku 
200 Kč. V případě nezaviněného vyřazení z práce měl dělník nárok na podporu 
nejvíce po dobu šesti měsíců. Stejnou částkou jako dělníci přispívala do tohoto 
svépomocného, tzv. haléřového fondu správa závodu.

Povolání přadláka nebylo učebním oborem, ve kterém by bylo možno získat 
učební list. Učedníci, či lépe řečeno noví dělníci, získávali odborné znalosti u star-
ších zkušenějších kolegů, kteří jim předávali své poznatky. Zaučovaní dostávali 
podstatně nižší mzdu a zhruba po roce zácviku mohli být již považováni za samo-
statné dělníky. V případě, když pracovník neprokázal dostatek zručnosti, byl pře-
řazen k nádenické práci.

Koncem dvacátých let se zdálo, že Brodce budou nadále považovány na per-
spektivní část firmy Mautner a vydrží nápor hospodářské krize, která těžce zasáh-
la především textilní průmysl. Firma však byla nucena omezovat výroby a tato 
opatření měla dopad i v Brodcích. V březnu 1930 nastalo první propouštění 
zaměst nanců, v roce 1931 už v továrně pracovalo 250 lidí, tedy méně než polovina 
původního počtu. Výrazně se snížil objem vyrobené příze; celkově byly Mautne-
rovy tex tilní závody využity pouze z 57,12 %. Týnecký obecní úřad reagoval na 
prudké zvýšení nezaměstnanosti již v květnu 1930, kdy nabídl firmě Sellier a Bel-
lot, která uvažovala o odchodu z Prahy, aby přemístila svůj podnik do Týnce. Přes 
nabízené výhody se firma nakonec rozhodla pro Vlašim.
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V květnu 1932 byl vzhledem k úsporným opatřením zrušen drahotní příspě-
vek a dělníkům tak byl snížen plat. K těžké situaci se přidružila pětiměsíční epi
demie tyfu (listopad 1930–duben 1931), který se rozmohl ve Zbořeném Kostelci. 
Onemocnělo na třicet lidí, z čehož čtyři zemřeli. Eduard Vaněček, autor článků 
o brodecké přádelně, si kladl otázky: „Bude brzy na Brodcích lépe? Najdou neza-
městnaní práci? Bude se zase dívat brodecká továrna rozpálenýma očima do širé-
ho kraje dlouho do noci? Jez smutně hučí …“ Tíživou sociální situaci zmírňovali 
stravovací akce pro chudé a nouzové práce. V první polovině třicátých let byla 
postavena řada silnic (Týnec–Chrást, Týnec–Čakovice, Týnec–Krusičany) a při je-
jich budování našli obživu někteří nezaměstnaní, stejně jako v nově vznikající 
slévárně Zbrojovky Ing. F. Janeček v Týnci. Vysoká míra nezaměstnanosti měla 
vliv i na stagnaci živností a řemesel v Týnci, důležitým zdrojem obživy se stalo 
pronajímání pokojů pro letní hosty.

I když ještě v roce 1934 měla brodecká přádelna 21,1 % vřeten všech mautne-
rovských továren, byla její výroba hodnocena jako ztrátová. Za každý kilogram 
příze byla vykazována ztráta zhruba 2 Kč. Další nevýhodou byla samotná poloha 
Brodců; platily se velké výlohy za dovoz surovin a rozvoz výrobků, protože se 
v bližším okolí nenalézaly tkalcovny či pletárny. I vyhlášená barvírna se mohla 
udržet pouze stěží (ve Frýdlantě se 1 kg bavlny barvil za 2 Kč, kdežto v Brodcích 
za 3,60–4 Kč.) V roce 1935 se ředitelství podniku rozhodlo, že v Brodcích, kde pra-
covalo 266 zaměstnanců se musí výroba zrušit, aby mohl být zachráněn náchod-
ský závod s 12 104 pracovníky.

Na počátku roku 1936 měly Mautnerovy textilní závody 7 900 zaměstnanců 
a vlastnily 15 % všech vřeten, která byla tenkrát v ČSR v provozu. Náchodská 
továr na byla využita pouze z 44 % a Brodce z 55, 75 %. Mautnerovy závody trpěly 
roztříš těností výroby, nízkou úrovní specializace a značnou vzdáleností továren. 
Kromě Brodců byla zavřena továrna ve Františkově a výroba se koncentrovala 
pouze do Náchoda a Rybárpole. 

Poslední říjnový den roku 1936 bylo vydáno nařízení o trvalém zastavení přá-
delny; provoz byl definitivně zastaven 31. prosince 1936, použitelné stroje a zaříze-

Strojní zařízení přádelny ve 20. letech - Křídlovky, Mykací stroje (sbírka D. Hájkové)
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ní byly převezeny do zbývajících, dosud pracujících podniků koncernu. O objekty 
bývalé přádelny, které byly inzerovány v Národních listech pod značkou „jedineč
ná poloha 335“ projevilo zájem několik podnikatelů, převážně papírenských pod-
niků. Nejvážnějším zájemcem se stala firma Fingerhut a spol. v Podmoklech, spe-
cializující se na výrobu krepu a krajek.

Cena továrny byla stanovena na 4 250 000 Kč, po jednání byla cena snížena 
a kupní smlouva na 2 750 000 Kč byla podepsána v květnu 1937. Podepsaná smlou-
va byla nakonec zrušena. Kupující firma si stěžovala, že ta prodávající nedodržela 
podmínky (např. turbíny, které byly prodávány jako funkční, nebyly v pořádku). 
Nakonec ji ještě téhož roku koupil za 2 000 000 Kč Ing. Janeček. Nemovitosti mu-
sely být odevzdány jako dluhu prosté a Mautnerovy závody utrpěly při tomto 
prodeji celkovou ztrátu 1 675 613, 91 Kč.

V roce 1937 přišlo o práci zbývajících 250 zaměstnanců, celkově asi 600 lidí. 
Úředníci a zkušení dělníci byli převedeni do jiných továren, ale většina byla pro-
puštěna. Za zmínku stojí, že 50–60 pracovníků zapracovaných v barvírně (byla 
demontována a odvezena) spolu s rodinami Mautner přestěhoval do Náchoda, 
kde se usídlili v místech zvaných Na Pejše a Na Závisti. Další přadláci si našli za-
městnání v týnecké Janečkově továrně. Zároveň se prodávaly domky z dělnické 
kolonie, celkem bylo prodáno 27 domků a sedm pozemků. Málokdy si ale koupili 
domek ti, kteří v něm bydleli. Firmě Mautner se platilo nájemné 1,20–5,60 Kč týd-

Pracovní knížka Františka Berky, který pracoval v přádelně před 1. sv. válkou (sbírka D. Hájkové)
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ně, noví majitelé žádali mnohonásobně více (160 až 900 Kč ročně). Mnozí se dosta-
li do obtížně řešitelné situace, jak ostatně dokládá množství dopisů adresovaných 
vedení Mautnerových podniků se žádostí o podporu. Částečně zmírňovaly zlou 
situaci rodin propuštěných dělníků podpůrné akce (státní stravovací akce, sbírky 
na děti nemajetných rodičů, spolkové sbírky apod.) 

V roce 1937 přestala továrna existovat. Na jejím zániku se především podepsa-
la hospodářská krize a izolovanost od ostatních textilních středisek. 

Slévárna v Týnci nad Sázavou
Daniel Povolný

Přítomnost Ing. Františka Janečka v Týnci je poprvé doložena v létě r. 1925, kdy 
ho pravděpodobně navštívil jako jeden z mnoha letních hostů a zakoupil zde po-
zemky na levém břehu řeky Sázavy na tzv. „Korbelově vrchu”, aby tady posléze 
nechal postavit svojí přepychově zařízenou vilu s kruhovým půdorysem a okras-
nou zahradou.

O necelý rok později, 5. 3. 1926 došlo v Praze v Truhlářské ulici při převozu 
ručních granátů vz. 21 Janeček k výbuchu. Na místě zahynuli dva vojáci zajišťující 
transport granátů a následně i jeden z kolemjdoucích občanů. Celé události se do-

Pracovní knížka Františka Berky, který pracoval v přádelně před 1. sv. válkou (sbírka D. Hájkové)
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stalo značné popularity, která mohla mít velmi nežádoucí dopad na podnikání 
Ing. Janečka v Praze.

Když totiž Janeček na jaře r. 1922 kupoval pozemky v Nuslích Na Zelené lišce, 
probíhalo zrovna na pražském magistrátu jednání o novém regulačním plánu. Po 
jeho skončení nepochybně s nevolí v listopadu zjistil, že na 3/4 rozlohy jeho půdy 
se s jeho rozestavěnou továrnou nepočítá (později bylo rozhodnuto postavit tam 
4–5 podlažní činžovní domy). Magistrát hl. m. Prahy mu udělil desetileté provizo-
rium, tzn., že by v r. 1933 musel v případě neprodloužení provizoria všechny po-
stavené budovy bez náhrady zbourat. Proto měly stavby rostoucí zbrojovky dře-
věnou nebo kovovou, proti zimě zabezpečenou konstrukci a strojní vybavení bylo 
značně opotřebované. Zmíněný výbuch tak nastolil naléhavou otázku, co se stane, 
když magistrát v r. 1933 provizorium neprodlouží, nebo ho pod dojmem nedáv-
ných událostí rovnou zruší? Janeček si tedy okamžitě podal žádost, aby mu Státní 
pozemkový úřad v Praze přidělil drobný příděl o rozloze 18 ha z velkostatku 
Kono piště, který podléhal pozemkové reformě. Eminetní zájem měl samozřejmě 
o velmi dobře u vody i u dráhy situovaný pozemek v Týnci. Pro kladné a rychlé 
vyříze ní své žádosti si dokázal zajistit skutečně všestrannou podporu.

Dopisem z 15. 4. 1926 se za přidělení pozemků u pozemkového úřadu přimlu-
vilo MNO, konkrétně generál Kroutil. „Na těchto pozemcích zamýšlí (Janeček – pozn. 
aut.) zříditi brzo zbrojovku velkého rozsahu, aby mohl dodávati i zahraničním interesen
tům, kteří jeví o jeho výrobky značný zájem. V rámci této zbrojovky projektuje podzemní 
střelnici netto 1 000 metrů dlouhou na zkoušení a nastřelování 2cm protiletadl. kulometů 
svého systému, který hodlá vyráběti.

Jelikož jeho zbrojovka „Na Zelené lišce“ jest úřady povolena jako továrna provisorní, 
kteréžto provisorium již po 7mi létech vyprší, musí se včas starati o vhodné pozemky pro 
vybudování podniku nového, aby jeho zapracované dělnictvo a úřednictvo neztratilo exis
tenci a získané zkušenosti nepřišly nazmar, což by znamenalo značnou národohospodář
skou škodu.

Pozemky výše uvedené hodí se jak svou výhodnou strategickou polohou, tak i tím, že 
nacházejí se bezprostředně u železniční trati, neobyčejně výhodně k vybudování průmyslo
vého podniku vojenského.

MNO. děl. a zbroj. odbor má eminentní zájem na tom, aby získané zkušenosti byly pro 
obranu země co nejlépe využitkovány a žádá proto státní pozemkový úřad, aby svrchu uve-
dené důvody vzaty byly v úvahu a žádosti jmenovaného bylo lask. vyhověno.”

Pozadu nezůstala ani strana čsl. socialistů. 23. 4. měl její hlavní tajemník v Pra-
ze, senátor Šťastný a závodní výbor zbrojovky navštívit pozemkový úřad a inter-
venovat, aby Janeček dostal přednost před žádostí spolku „Humanita”, který chtěl 
na pozemcích postavit ozdravovnu.

O svém úmyslu zřídit v Týnci „podnik velkého slohu” informoval Janeček 
tamní obecní úřad písemně 21. 4. V případě, že mu pozemkový úřad půdu přidělí, 
nabízel obci 15 000 Kč na stavbu silnice Týnec–Chrást a příspěvek 50 000 Kč na 
zpracování regulačního plánu města, drobní zájemci měli být uspokojeni jinak. 
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23. 4. se na debatu o Janečkově návrhu dostavili zástupci okresu: předseda Pešata, 
právní rada JUDr. Borovička, člen okres. správní komise Svášek a p. Brejla, kteří 
tlumočili přání vyhovět Janečkově žádosti. Za obec se pro jednání s Ing. Janečkem 
vyslovili J. Micka a V. Heřman.

Přes získanou širokou podporu žádost uvázla na Státním pozemkovém úřadu 
a Janeček koupil přidělených 16 ha 87 a 67 m2 za 79 680 Kč teprve 24. 10. 1929. Me-
zitím v Sázavě „uteklo” hodně vody a mnohé se změnilo. Aby dosud získané, ale 
ladem ležící pozemky přinesly alespoň nějaký zisk, Janeček se je rozhodl na jaře 
1927 propachtovat. Zároveň podnikal další kroky pro získání obecné podpory pro 
realizaci svých velkolepých plánů. Nový regulační plán, na který se zavázal při-
spět 50 000 Kč měl stanovit další urbanistický rozvoj města, které Janeček pravdě-
podobně už tehdy začal považovat za své. Snil o tom, že zde vybuduje druhý Zlín. 
Janeček „... chtěl být stále samostatný a chtěl také založit silnou rodinu podobně jako Baťa.”

27. 6. 1927 bylo na schůzi obecního zastupitelstva v Týnci „… usneseno jednohlas-
ně na návrh obecní rady a finanční komise zadati reguleční plán obce Týnec/S. p. inž. Bedř. 
Fürstovi v Benešově za obnos 54 000 Kč, …” 16. 9. Janeček ohlásil, že stavba závodu 
na pravém břehu Sázavy brzy započne a žádal, aby byl na 10 let zproštěn veške-
rých dávek a komunální práce zajistila obec, ale 26. 10. bylo na schůzi obce usne-
seno, že požadované slevy jsou zákonem nepřípustné a žádost byla zamítnuta. 
Mnohem vážnější trhlinu však dostal jeho plán, když mu generální štáb sdělil, že 
od něj přestane nakupovat těžké kulomety Schwarzlose.

Proto Janeček neprodleně korigoval své záměry a 13. 1. 1928 v žádosti pro Ře-
ditelství státních lesů a statků o příděl půdy napsal: „Zamýšlím založiti v obci Týnci 
nad Sázavou továrnu na šicí stroje, ve které by se současně pro případ války vyráběly raci
onelně předměty vojenské výzbroje.” „Projektovaná továrna po své plné výstavbě má vyrá
běti 10 000 šicích strojů denně, tj. asi šestý díl světového konsumu.” Závod měl mít asi 
10 000 zaměstnanců, s odhadovanými 2 a 1/2 rodinnými příslušníky na pracov
níka by se počet obyvatel Týnce a okolí zvýšil přibližně o 35 000. To by si také 
vyžádalo velkorysou výstavbu bytů, aby zaměstnanci bydleli zdravě, pohodlně, 
komfortně a byli spolehliví. Janeček potřeboval pozemky dopředu, aby zamezil 
spekulacím, až se o tom dozví veřejnost, i když předpokládal, že zhruba polovina 
rodin se ubytuje v okolních obcích, 5 000 rodin musí zůstat v Týnci. Na jednu ro-
dinu počítal Janeček s 800 m2, v této rozloze byla také zahrnuta plocha potřebná 
k zřízení ulic, náměstí, veřejných sadů atd. Janeček měl v úmyslu získat přibližně 
400 ha, a proto od ředitelství chtěl, aby mu odprodalo za přiměřenou cenu pozem-
ky tvořící dvůr Týnec nad Sázavou, jakož i lesní revír Taranku a vybíhající část 
revíru Dolní Požáry v této výměře. Hodlal na nich postavit vše, bez čeho se mo-
derní město s 15–20 000 obyvateli neobejde. Navíc počítal s tím, že 95 % šicích stro-
jů, kterých ročně vyrobí v hodnotě 1–1 1/2 mld korun, vyveze do zahraničí.

Na konstrukci šicího stroje se ve Zbrojovce pracovalo v letech 1927–28, ale na-
konec byla dána v r. 1929 přednost motocyklům. Jejich produkcí pak později zdů-
vodňoval své rozhodnutí postavit v Týnci slévárnu. „… byla založena hlavně z důvo
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dů soběstačnosti odlitků z hliníku, bronze a šedé litiny, při výrobě motocyklů potřebných.” 
„Při zahájení výroby motocyklů jsme nejvíce byli zdržováni nevčasnými a vadnými dodáv
kami výše jmenovaných odlitků od našich dodavatelů, kteréžto obtíže byly pro závod spoje
ny se značnými časovými a tím i finančními ztrátami. Odlitky jsou totiž nejdůležitějším 
polotovarem při výrobě vozidel a také nejchoulostivějším, neboť jejich vady jsou patrny 
často až při konečných výrobních operacích a stávalo se často, že čekáním na kusy náhrad
ní zmeškali jsme značnou část prodejní saisony.”

Janečkovo zdůvodnění nás však trochu zavádí. Bezpochyby potřeboval kvalit-
ní odlitky pro své výrobky, proč se ale neobrátil na své dosavadní dodavatele 
materiálů na výrobu zbraní, pokud by byl spokojen s kvalitou jejich produkce? 
Skutečným motivem Janečkova rozhodnutí bylo, ve světle následující vývoje jeho 
podnikání, vyrábět si vše sám. Celé jeho snažení od konce 20. let směřovalo k vy-
tvoření řetězu vzájemně na sebe navazujících činností, počínajících vytěžením 
rudy a základních surovin a končících sítí vlastních prodejen a opraven hotového 
výrobku. Tato vize navíc zcela odpovídala jeho snaze o nezávislost a svobodu 
podnikání bez poručníkování bank, cenového diktátu kartelových dohod a ome-
zujících zásahů státu.

Se stavbou na čerstvě získaném pozemku nemohl Janeček dlouho otálet, pro-
tože jej dostal pod podmínkou, že s výstavbou začne do konce r. 1930, proto již 
23. 4. 1930 předložil projekt a 21. 5. mu Okresní úřad v Benešově povolil stavbu 
slévárny elektronu a šedé litiny, kovárny, kotelny a transformační stanice. Na po-
volení ke stavbě nestačil zaschnout podpis, když se ještě v květnu začalo stavět. Fa. 
Jindřicha Pollerta se činila a na podzim byla hotová hrubá stavba, v červenci 1931 
byla slévárna dokončena úplně. Celkem se zastavělo 3 650 m2, na hlavní budovy 

Janečkova slévárna na konci 30. let (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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z toho připadlo 3 000 m2, na kotelnu a skladiště uhlí 450 m2 a 200 m2 na transfor-
mační stanici. Komplex postavených budov představoval jen 1/6 z jejich předpo-
kládané a slévárna 1/2 z plánované velikosti. Uprostřed stála slévárenská hala, 
v 1. patře byly dílny s obráběcími stroji a vlevo dole skladiště a přípravna písku. 
V přilehlých křídlech byla mechanická dílna a kanceláře. Podle hospodářských 
poměrů v republice se měl závod dále rozšiřovat a přistavovat.

Základní vybavení slévárny sestávalo ze 4 naftových a jedné elektrické pece. 
Pro naftové pece byly v r. 1931 vybudovány 4 podzemní nádrže na naftu po 5 000 lit
rech, z kterých el. čerpadlo palivo přečerpávalo nahoru do nádržky a odtud teklo 
samospádem do pece. Předpokládala se výroba slitin hořčíku, mědi a hliníku na 
součástky pro motocykly, automobily, letadla, textilní stroje, kinematografická 
a zvu ková kinematografická zařízení.

Začátkem září Janeček oznámil OkÚ v Benešově, že v Týnci zřídil pobočku 
své ho pražského závodu a 1. 3. 1932 byla slévárna zapsána do obchodního rejst-
říku u krajského soudu v Táboře. V témže roce byly také instalovány kelímkové 
grafitové pece vytápěné koksem. V r. 1934 se výrobní zařízení slévárny rozrostlo 
o první indukční kelímkovou pec v ČSR, 100kg indukční bezjadernou tavící pec 
německé firmy Siemens s 2 kelímky.

Bouřlivý růst dosvědčuje i popis z konce r. 1935. „Odštěpný závod v Týnci n. Sáz. 
pozůstává ze 3 továrních objektů. V hlavním z nich jest umístněna slévárna lehkých kovů, 
ocele a specielních slitin, dále pak pomocná oddělení, v druhé budově nacházejí se mecha
nická dílna, elektrická centrála a skladiště. Třetí budova určena jest pro opravnu zboží 
a pro skladiště odlitků. V tomto závodě používá se asi 60 elektrických motorů, 50 obráběcích 
strojů, většího počtu elektrických tavících pecí, formovacích a třídících strojů a strojů su
šárenských.”

V r. 1936 bylo zřízeno samostatné oddělení pro hořčíkové slitiny (elektron), 
elektronová slévárna s 3 el. tavícími pecemi. Naftové (též olejové – pozn. aut.) pe ce 
byly vyměněny za dokonalejší elektrické. „Od r. 1934 byla pro výrobu magnetických 
slitin k výrobě magneticky trvalých odlitků v provozu již zmíněná 100kg indukční tavící 
pec Siemens; tato pec velmi zlepšila kvalitu tavení, přesnost dodržování předepsaného che
mického složení a podstatně snížila námahu taviče oproti dřívější technologii tavení v ke
límkových koksových pecích za použití aluminotermického efektu.” V provozu dále byly 
2 vanové a 2 kelímkové elektrické pece k tavení hliníkových slitin s automatickou 
regulací teploty, pec na tavení bronzu (až 1 400 °C), vanová el. pec pro tepelné 
zpracování hliníkových odlitků ze speciálních slitin, žíhací pec na žíhání ocelo-
vých odlitků a výrobků z magnetické oceli, el. sušárna jader a forem, automatická 
přípravna písku. Skutečnou perlou ve vybavení slévárny oceli se v r. 1936 stala 1t 
indukční pec ASEA, která byla i první pecí, kterou tato stejnojmenná proslulá 
švédská firma vyvezla do zahraničí (pracovala až do počátku 80. let).

V r. 1937 se realizovala 1 patrová přístavba dílen. V přízemí budovy s železo-
betonovou kostrou a cihlovou výplní „nalezla azyl” cídírna ocelových odlitků 
a zámečnická dílna, do 1. patra se z Prahy přestěhovalo pásové oddělení (výroba 
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kulometných pásů) a vešla se tam i vý-
roba kovových modelů se skladem 
dřevěných a kovových modelů. V létě 
téhož roku byl také instalován přístroj 
na prozařování odlitků rentgenovými 
paprsky s napětím 250 000V, v ČSR teh-
dy byly v provozu 3–4 takové přístroje 
a jednalo se o defektoskopii, díky které 
se daly odhalit skryté vady materiálu 
dříve nezjistitelné. V tomto roce byla 
zbudována i zápustková kovárna oceli 
pro zpracování menších výkovků.

Na přelomu let 1937–38 doplnila 
slévárna v Týnci své kontrolní přístro-
je o stroje pro trhací a vrubové zkouš-
ky a o magnetoelektrické zařízení pro 
zkoušení povrchových vad, které se 
po užívalo hlavně na kontrolu únavo-
vých lomů u tyčové oceli.

V r. 1939 slévárna oceli a litin dispo
novala již zmíněnými pecemi (jednotu
nová indukční vysokofrekvenční pec 

ASEA s 2 kelímky, 100kg pec s 2 kelímky od Siemense) a jednou 50kg vlastní výro-
by. Výroba se prováděla ve třech halách. První byla pro lehké odlitky z hořčíku, 
druhá pro hliníkové slitiny a třetí pro litinu a ocel. Hořčíkové slitiny se tavily a od
lévaly z železných kelímků o obsahu cca 50 kg, hliníkové slitiny a slitiny mědi pak 
v grafitových kelímcích vesměs zapuštěných do podlahy slévárny, které pojaly až 
50 kg tekutého kovu, pro tavení hliníku se používaly i již zmíněné vanové el. pece. 
Celý průběh tavby se kontroloval el. teploměry a chemickými přísadami se dosa-
hovalo žádané čistoty. U hotového odlitku se pomocí chemických, mechanických, 
mikroskopických, rentgenových a elektromagnetických zkoušek a měření kontro-
lovaly rozměry a jakost. Neúspěšně se zkoušelo na svou dobu unikátní (dnes běž-
né) protiběžné kovací zařízení – jeden z posledních nápadů Ing. Janečka.

Nyní je na místě přiblížit si celý široký sortiment výrobků slévárny. Vyrábělo 
se zde totiž prakticky vše, se týkalo slitin železa, hliníku, hořčíku, magnetických 
slitin a mnoha dalších chemických prvků, které slitinám dodávaly požadované 
vlastnosti, a také všechno, co se z těchto slitin v 30. letech vyrábělo.

Ještě před začátkem výstavby dostala slévárna do vínku licenci na elektron. Tu 
koupil Janeček od známé německé IG Farbenindustrie, která byla jeho hlavním 
světovým výrobcem. Smlouvu Janeček uzavřel 9. 1. 1930 a za období 1. 1. 1930–
31. 12. 1931 zaplatil 5000 zlatých marek, v následujících letech byla licence prodlu-
žována a slévárna byla závislá na dodávkách základních surovin z Německa.

Pece ve slévárně na konci 30. let (Městské muzeum 
Týnec nad Sázavou)
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Hlavní vlastností elektronu byla lehkost a tvrdost, proto se stal vyhledáva-
ným všude tam, kde bylo třeba ušetřit každý gram. Letectví a motorová vozidla se 
bez něj záhy neobešla. Janeček přemýšlel o tom, jak jeho použití u svých motocy-
klů a automobilů rozšířit, a vážně uvažoval o výrobě motoru z elektronu, který by 
byl podstatně lehčí než motor hliníkový, který se používá dodnes, a o litých ko-
lech u motocyklů, která už tehdy nebyla úplně původní (litá kola měl např. moto-
cykl Böhmerland; Čechie – pozn. aut.).

V r. 1932 se Janeček rozhodl získat pro slévárnu další monopol v ČSR. Perma-
nentní kované magnety se v té době v ČSR nevyráběly a draze se dovážely kované 
magnety z kobaltové oceli. Janeček uvažoval o výrobě levnějších kovaných mag-
netů z wolframové oceli, ale dovoz surovin by jejich výrobu tak prodražil, že 
ceno vě nemohly přímo dovezeným magnetům konkurovat. Janeček se však myš-
lenky na vlastní výrobu magnetických materiálů nevzdal a koupil licenci na lité 
trvalé magnety od fy. R. Bosch.

V r. 1932 totiž Japonci T. Mishima a Honda objevili, že slitina velmi čistého 
železa s niklem a hliníkem se po silném zmagnetizování sama stává trvalým 
magnetem. Tento objev proběhl odborným tiskem a Janeček, kterému se zamlou-
vala nižší hmotnost potřebného odlitku (tzn. úspora materiálu) i celého magnetic-
kého zapalování oproti kovanému magnetu, proto ihned koupil licenci od nosite-
le patentových práv pro Evropu – již zmíněné fy. Bosch.

Možná se také chtěl “vyřádit” na nutných zkouškách, protože lité AlNi mag-
nety přes znalost základního postupu jejich výroby v sobě skrývaly mnoho ne-
známých, které se Janečkovým podřízeným dařilo překonávat jen s nejvyšším na
sazením. Prvním problémem bylo, že se zvlášť tavilo železo s niklem (niklová 
ocel – pozn. aut.) a zvlášť hliník. Po jejich vzájemném slití dochází k tzv. alumino-
termické reakci, kdy se teplota slitiny zvýší a dochází k propalu hliníku, celá ope-
race je pochopitelně velmi náročná na obsluhu a přesnost její práce. Již odlité kusy 
jsou poté tepelně zpracovávány v magnetickém poli. Po zahřátí na určenou teplo-
tu je řízeným chladnutím v magnet. poli dosaženo požadovaného molekulárního 
usměrnění magnetické energie.

Odstranit různý propal hliníku a rozdílné chladnutí v magnet. poli se pracov-
níkům slévárny podařilo v průběhu r. 1933, zároveň se zkoušely různé poměry 
a přísady a nakupovaly se dokonalejší přístroje jak pro zajištění stejných výrob-
ních podmínek u stejného vzorku, tak pro jeho přesný rozbor a kontrolu. Zlepšení 
kvalit magnetu bylo dosaženo přidáním mědi. První hromadně vyráběný magnet 
týnecké slévárny nesl tovární označení AN a obsahoval 22,5 % niklu, 10 % mědi 
a 16 % hliníku, zbytek tvořilo železo.

Zbrojovka je vystavovala na podzimním veletrhu v r. 1933 a sklidila velký zá-
jem v odborných kruzích. Obchodní úspěch však příliš velký nebyl, protože kon-
kurence šířila fámy, že magnety svůj velký výkon ztratí. Budoucnost dala Janečko-
vi plně za pravdu. Původní slitina pro lité trvalé magnety „… na bázi Al-Ni byla 
postupně dále zlepšována až její magnetická energie koncem 40. let vzrostla 10x, což umož
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ňovalo pro žádaný magnet. výkon násobně snížit hmotnost odlitku. Toto zvýšení magnet. 
výkonu bylo umožněno zvyšováním obsahu kobaltu s eventuální příměsí titanu a také 
změ něnou technologií při následném tepelném zpracování.”

Janečkova zbrojovka proto jejich výrobu dále zdokonalovala a do r. 1936 téměř 
ovládla domácí spotřebu magnetů pro ampliony, které dodávala jako broušené 
kroužky nebo úplně smontované s pólovými nástavci, a značnou část také vyvá-
žela. Sama je používala do magdynam Jawy 175 a 250. Provedenou standardizaci 
tvarů – kroužek (tvar válce s menší výškou než průměrem – pozn. aut.) a rozměrů 
převzali domácí odběratelé a téměř beze změny i konkurence „.. takže jsme položili 
základ k evropské standardisaci typů amplionových magnetů.”

Jejich odběrateli byla např. fa. Microphona Br. Knotkové, Praha, Philips a. s., 
Hloubětín, Telegrafia, Pardubice a Sonnaphon M. Gottlieb, Vídeň. Pro jubilejní 
X. všesokolský slet v Praze v r. 1938 zhotovila slévárna neobvykle velké skládané 
kroužkové magnety pro ampliony na sletišti.

Magnetické slitiny se tavily v peci Siemens, zatímco nízkolegované konstrukč-
ní manganové oceli, částečně středně a vysokolegované oceli a litiny v peci ASEA.

Ve slévárně se vyrábělo velmi široké spektrum odlitků z nejrůznějších slitin 
podle přání zákazníka. Např. nástrojové oceli, konstrukční oceli legované manga-
nem, konstrukční chromoniklová ocelolitina, cementační chromoniklová 
oceloli tina, manganová ocelolitina, 3 druhy rychlořezných ocelí legovaných 
wolframem a molybdenem podle vlastního patentu, žáruvzdorné oceli s příměsí 
chromu a niklu, austenitická litina, z perlitické šedé litiny se odlévaly válce pro 

Automobil Jawa 700 (limuzína z 2. serie, r. 1936), které se montovaly ve slévárně (Městské muzeum Týnec 
nad Sázavou)
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motocykly a bloky pro automobily. Na 20 druhů hliníkových slitin, 6 druhů hořčí-
kových (elektronových) slitin – u hliníkových i horčíkových slitin se jednalo 
o všechny v tehdejší době známé druhy, slitiny na bázi mědi, antikorozní slitiny, 
všechny druhy mosazí a bronzové slitiny legované hliníkem s maximálními 
pevnostní mi vlastnostmi. Na hlavy válců se používala hliníková slitina silumino-
vého typu s 12% obsahem křemíku. Celkem se ve slévárně vyrábělo přes 100 růz-
ných druhů materiálů.

Od r. 1934 se v Týnci montovaly automobily Jawa a podobně jako výroba ku-
lometných pásů sem byla přesunuta i výroba elektrotechnická. Ještě před válkou 
začal přesun veškeré produkce, která přímo nesouvisela se slévárenstvím do bý-
valé přádelny v nedalekých Brodcích, a definitivně skončil na počátku r. 1941.

Janečkova slévárna v Týnci díky svému širokému výrobnímu programu zís-
kala brzy velkou proslulost v odborných kruzích a ve své době byla nejmoderněj-
ším závodem tohoto typu v ČSR. Její techničtí zaměstnanci měli možnost postup-
ně se seznámit se všemi výrobními postupy a pokud z ní odešli, byli pro ostatní 
podniky velkým přínosem pro své komplexní praktické zkušenosti. Do povědomí 
hutnické veřejnosti se zapsala jako “slévárenská universita”.

Odvrácenou stránkou bylo poměrně malé vyrobené množství od jednotlivých 
druhů slitin a přehnané investice do staveb a strojů, které Janeček sám veřejně 
přiznal.

Přestože slévárna nepřinesla okamžitý zisk, byla investicí do budoucnosti, 
která však Janečkovi (zemřel 4. 6. 1941 – pozn. aut.), ani jeho dědicům příliš naklo-
něna nebyla.

janečkova továrna v brodcích
Daniel Povolný

 Na podzim 1937 se do prodeje bývalé přádelny fy. Mautner vložil Ing. Janeček, 
který až dosud předstíral nezájem, ale pro předpokládaný přesun svých závodů 
do Týnce si ji určitě už dávno vyhlédnul. K neoficiálnímu ujednání o prodeji za 
2mil Kč došlo již 21. 10. 1937. Podle „nedatované“ smlouvy z tohoto období jeho 
Zbrojovka koupila všechny pozemky mezi řekou Sázavou a silnicí do Zbořeného 
Kostelce a železničním náspem se „... všemi budovami na těchto pozemcích se nalézají
cími, se všemi vodními právy, s parní turbinou a generátorem u této turbiny, se třemi kot
ly a dvěma vodními turbinami, ovšem bez jiného příslušenství, ...“. Smlouva vstoupila 
v platnost ihned a převod se uskutečnil po složení pěněz tzn. po 15. 12. 1937. Zbro-
jovka se zavázala uhradit opravu turbin, kterou fa. Mautner objednala u fy. Jos. 
Prokop a synové, Pardubice a 30 000 Kč železnicím za opravu vlečky. Do 31. 12. 1937 
si fa. Mautner měla odvézt všechny své věci (použitelné stroje byly odvezeny do 
Náchoda, zbytek do šmelce). Zbrojovka dále od Mautnerů koupila topení, výtahy, 
transmise, vozíky pro dráhu, jeřáb aj. za 25 000 Kč a všechny elektromotory, stroje, 
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nářadí a zařízení pro dílny za 10 000 Kč. Na koupi brodecké přádelny upozornilo 
i listopadové číslo továrního časopisu Jawa doma z r. 1937, podle kterého mělo být 
využito místností a energie přádelny pro automobilovou výrobu a skladování ho-
tových aut, po Novém roce se tam měla nastěhovat některá oddělení ze slévárny.

Oficiálně však Janeček koupil nemovitosti zapsané na vložce č. 64–66 kat. úze-
mí Pecerady (přádelna) od Mautnerových textilních závodů a spol., Praha na zá-
kladě trhové smlouvy z 18. 7. 1938 za 2 000 000 Kč. A v témže roce se na Brodce 
stěhovala ze slévárny montáž automobilů a speciální mechanické oddělení, upra-
vovaly se pomocné místnosti, hlavně kotelny a elektrárny, modernizovalo a opra-
vovalo se strojní zařízení a další nezbytné práce. Koncem r. 1940 bylo rozhodnuto 
všechny výrobní mechanické dílny a kanceláře přesunout ze slévárny na Brodce 
a 28. 2. 1941 se tak skutečně stalo. Po silnici z Týnce do Brodců jezdilo jedno ná-
kladní auto za druhým a převážené stroje byly ihned usazovány na určená místa. 
Pro učedníky byla zřízena pokračovací škola a dílna, pro ubytování zaměstnanců 
Zbrojovka Ing. F. Janeček najala na 20 let místní hotel a zajistila v něm pro ně i lev-
né stravování.

V září 1938 z popudu MNO se 
v Brodcích začala budovat drátovna 
speciálních slitin a v listopadu Zbro-
jovka objednala u Škodových závo dů 
v Plzni malou válcovnu oceli pro 
slévár nu za 1 413 000Kč. Drátotažna 
byla dokončena v průběhu r. 1939 
a 24. 1. 1940 Zbrojovka získala živnos-
tenský list na výrobu drátu. Na kon ci 
května 1940 se už v drátotažně vyrábě-
lo 500–1 000 kg železných, svářecích 
a pozin kovaných drátů pro potřeby 
Zbrojovky v Týnci a v Praze i pro jiné 
firmy, jako např. ČKD, Aero, Rott, Phi-
lips a Ruja (RUdolf JAneček byl mladším bratrem Ing. F. Janečka). Pracovalo tam 
necelých 40 dělníků.

Stavba válcovny se protáhla až do konce r. 1940. Její existence, stejně jako drá-
totažna byla dalším bodem v Janečkově touze po samostatnosti a soběstačnosti. 
Údajně se plánovala již několik let a měla ušetřit peníze za válcování mimo slévár-
nu. Odporové a ocelové dráty byly určeny pro vlastní spotřebu (např. na paprsky 
do kol motocyklů) a pro prodej mimo Janečkovy podniky. Po jeho smrti ale oba 
nerentabilní projekty skončily. 17. 11. 1944 se jeho děti Dagmar a Marcel (v zastou-
pení poručníky) vzdaly živnostenského listu opravňujícího je k provozování výše 
zmíněné válcovny a drátotažny.

Po válce už k obnovení provozu těchto zařízení nedošlo a Zbrojovka tak byla 
nucena tyto výrobní materiály nakupovat jinde. 

Janečkova továrna v Brodcích – bývalá přádelna na 
konci 30. let (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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Jan Lomoz

Když v roce 1931 založil továrník Ing. František Janeček svou společ-
nost v Týnci nad Sázavou, zahájil tak tradici výroby odlitků v tomto čes-
kém městě. Firma nesla název ZBROJOVKA Ing. František Janeček, SLÉ-
VÁRNA. Jejím hlavním výrobním programem byly metalurgické 
polotovary určené pro motocykly, později pro osobní automobily JAWA.

V počátečním období vyráběla slévárna hlavně odlitky z hliníkových 
slitin. V roce 1934 byla uvedena do provozu první kelímková indukční pec 

v Československu, na které byla zahájena také výroba litých magnetů. O dva roky 
později byla navýšena výroba odlitků ze slitin železa uvedením do provozu další in-
dukční středofrekvenční kelímkové pece. Tato pec sloužila převážně k výrobě odlitků 
z nízkolegovaných ocelí.

První léta slévárny byla charakteristická velkým množstvím odlévaných slitin, 
vyráběné objemy však byly malé.

V průběhu 2. světové války byla produkce zaměřena na válečnou výrobu.
Po jejím skončení se výroba ve slévárně postupně vrátila k tuzemskému nevojen-

skému sortimentu. Janečkova Zbrojovka byla v roce 1945 znárodněna a v roce 1946 
začleněna do skupiny továren pod názvem Zbrojovka Brno. Již v roce 1948 převýšila 
docílená výroba hodnotu výroby před rokem 1945.

K 1. lednu 1950 se závod osamostatnil a získal nový název 
Metalurgické závody n. p. Týnec nad Sázavou, ve zkrácené po-
době Metaz. Metaz se tak stává významnou metalurgickou zá-
kladnou pro československý automobilový průmysl. S rozvo-
jem závodu rostla od roku 1949 i bytová výstavba ve městě, kde 
byla zahájena výstavba moderního sídliště.

V roce 1951 pokračovala stavba železniční vlečky z týneckého nádraží do tovární-
ho objektu.

V roce 1952 k podniku patřily vedle týneckého závodu i provozy v Jiříkově, v Pra-
zeStrašnicích, v Průhonicích, v Hradci Králové a v Trmicích. Pro další rozvoj podniku 
a výstavbu administrativní budovy byly vykoupeny dva domy stojící před továrnou, 
domek Josefa Topiče a Žižkova hospoda.

V roce 1953 bylo rozhodnuto o umístění nové teplárny na pozemku za nádražím 
vedle řeky Sázavy v Náklí.

V roce 1954 pokračoval další rozvoj sídliště, pro Metaz se postavilo dalších pět 
bytových domů. V Metazu byla dokončena stavba nové trafostanice a pokračovalo se 
ve výstavbě nové ocelárny, vodárny, laboratoří a kotelny.

V roce 1955 byla uvedena do provozu nová slévárna oceli, vodárna a dokončena  
I. etapa výstavby teplárny. Upravená voda z Janovického potoka sloužila hlavně pro 
chlazení pecních agregátů v nové ocelárně a ve slévárně speciálních ocelí. V té době 
znovu od první republiky vstoupila továrna do povědomí československých sléváren-
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ských odborníků jako „Slévárenská univerzita“, nejen z důvodu dobré kvality odlit-
ků, ale i uskutečňovanou výzkumnou činností. Zaměstnanec závodu Ing. Josef Dědek 
za vývoj a užití trvalých magnetů ze slitin AlNi a AlNiCo dokonce obdržel vyzname-
nání. Celkový objem výroby ocelových i hliníkových odlitků rychle rostl. Dřívější ši-
roká škála vyráběných slitin a používaných technologií se postupně snížila na přijatel-
ný rozsah. Některé výroby se převedly do pobočných závodů v rámci národního 
podniku Metaz. Uvolněné výrobní prostory posloužily k rozšiřování dvou hlavních 
výrobních cechů, slévárny oceli a slévárny lehkých kovů. Vyráběly se tu díly nejen pro 
automobilový průmysl, ale i letecký průmysl, elektrotechniku a zemědělství.

V roce 1959 podnik pokračoval v rozsáhlé výstavbě týneckého závodu, do provo-
zu byla předána nová budova laboratoří, pokračovala stavba teplárny a byla zahájena 
stavba administrativní budovy. Dne 19. března 1959 převzal podnik od místního ná-
rodního výboru do své správy budovu státního hotelu čp. 2 (bývalá továrna na kame-
ninu). Současně bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu na kulturní dům. Podnik 
opět zaznamenal výrazný úspěch ve vývoji trvalých magnetů. Vyrobily se ve velmi 
krátké době permanentní magnety pro reproduktory tranzistorových přijímačů, které 
se plně vyrovnaly světovým parametrům v tomto oboru. V polovině roku 1962 byla 
dokončena čtyřpodlažní administrativní budova.

Závod pokračoval v úpravách budovy hotelu, do objektu byl zaveden teplovod 
vedený pod mostovkou mostu přes řeku Sázavu. Na střeše byla instalována věžička 
s hodinami, ciferník hodin má průměr 1,5 m. Koncem roku 1963 byl slavnostně ote-
vřen velký a malý společenský sál nového kulturního domu.

V tomto období byla výroba odlitků z neželezných kovů čtyřiapůlkrát a výroba 
odlitků z oceli dokonce devětkrát vyšší než výroba před osvobozením. V roce 1964 měl 
základní závod cca 1300 pracovníků. Od října 1966 byla zavedena zkrácená pracovní 
doba a každá druhá sobota se stala volným dnem. Slévárny oceli pracovaly ve tří-
směnném provozu, slévárna hliníku a kovomodelárna ve dvousměnném provozu, 
ostatní provozy v jedné směně.

V Metazu se vyráběly veškeré prototypové odlitky pro soutěžní motocykly JAWA 
používané pro šestidenní soutěže, silniční a motokrosové motocykly JAWA a ČZ, plo-
chodrážní motocykly ESO a JAWA. Pro automobilové soutěže byly vyráběny vývojové 
odlitky pro Ústav pro vývoj motorových vozidel (ÚVMV) a pro AZNP Mladá Boleslav 
(dnešní ŠKODA). Dovednost a um metazáckých techniků, modelářů a slévačů byly 
vždy oceňovány konstruktéry motorů, ale i samotnými jezdci.

V roce 1967 bylo vybudováno v areálu teplárny Vývojové a konstrukční středisko 
pístů (VKSP). Toto středisko zajišťovalo vývoj a konstrukci pístů pro závody Trmice 
a Hradec Králové a malosériovou výrobu pístů pro automobilové a motocyklové sou-
těže.

V roce 1968 byla dokončena stavba dílny technické obsluhy výroby (TOV). V roce 
1970 byla předána do užívání stavba truhlárny a řezárny tyčového materiálu.

V roce 1973 byla dokončena výstavba čtyř věžových domů, z nichž jeden byl po-
staven pro zaměstnance Metazu. V roce 1976 byla dokončena rekonstrukce haly slé-
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várny speciálních ocelí (SSO), v roce 1977 byla předána do užívání stavba mateřské 
školky v sídlišti, tuto stavbu zajišťoval a financoval Metaz. V témže roce byla dokon-
čena tzv. nástavba kanceláří na slévárně hliníku. V nových prostorech našli uplatně-
ní technickohospodářští pracovníci technického rozvoje, slévárny hliníku a mode-
lárny.

Dne 1. května 1978 byl slavnostně otevřen nový fotbalový stadion v Náklí. Stav-
ba byla realizována za významné finanční a materiálové pomoci pracovníků Meta-
zu. V témže roce byl dokončen panelový dům v Benešově.

Rok 1983 byl počátkem nového rozvoje Metazu. Pro zvýšení výkonů nákladních 
automobilů (Tatra, Liaz a Avia) a traktorů Zetor bylo třeba vyrábět tzv. přeplňované 
motory vybavené turbodmychadly. Pro tento účel se koupila licence od anglické fir-
my Sterling Metalls na výrobu dmychadlových kol z hliníkových slitin litých do sád-
rových forem. Výkonnost technologie byla pouze pro potřeby československého au-
tomobilového průmyslu tj. cca 100 000 kusů za rok. Odlitky se dodávaly do ČZ 
Strakonice, divize Turbo, jako konečného výrobce turbodmychadel.

V témže roce byla dokončena stavba rekreační chaty v Janově a zahájena výroba 
malých vodních elektráren (dva základní typy MT3 a MT5). Vedle Československa se 
turbíny dodávaly do Polska, Rakouska, Německa, Jugoslávie, ale i Kanady a Kuby. 
Jejich výroba v Metazu skončila v roce 1998.

Koncem roku 1984 byla uvedena do provozu nová hala tepelného zpracování 
hliníkových odlitků. V roce 1985 byla dokončena výstavba obrobny, která zajišťovala 
opracování a následné dělení odstředivě litých rour na zálitky do pístů, tzv. nosiče 
pístních kroužků z materiálu nirezist.

V návaznosti na rok 1983 probíhala rozsáhlá investiční výstavba v letech 1984–
1987. V tomto období byla vystavěna nová vstupní trafostanice R 110 kV, nová budova 
centrálního skladu, přístavba pro slévárnu odstředivého lití a dvojhala sléváren. 
V první hale byla slévárna oběžných kol turbodmychadel. Odlitky se odlévaly 
z niklové slitiny Inconel do keramických forem. Technologie byla opět zakoupena 
v Anglii s obdobnou výkonností výroby cca 100 000 kusů ročně. Odebírala je rovněž 
divize Turbo z ČZ. Pro poměrně nízkou produktivitu výroba skončila v roce 2006. 
V druhé hale byla slévárna pro výrobu hliníkových hlav válců pro osobní vozy Ško-
da Favorit. Roční produkci až 170 000 odlitků hlav válců v třísměnném provozu pro-
bíhala na čtyřpolohovém karuselu italské firmy Fataaluminium. Výrobu si postupně 
zajišťovala Škoda ve své slévárně, takže v Mezatu skončila v roce 1997.

V letech 1987–1989 měl základní závod v Týnci nad Sázavou 1450 zaměstnanců 
a šest pobočných závodů (Nejdek, Krásná u Aše, Průhonice, Hradec Králové, Trmice 
a Malá Morávka) s více jak 1500 zaměstnanci.

V roce 1990 byla stavebně dokončena hala, původně určená pro výrobu kovo-
vých licích forem a jaderníků. Z tohoto záměru však sešlo a v této hale byla zřízena 
slévárna autokol litých z hliníkových slitin, technologií nízkotlakého lití. Protože 
Metaz nebyl finálním dodavatelem autokol (neprováděl opracování a lakování kol) 
výroba se stávala nerentabilní a postupně byla v roce 2000 ukončena.
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Po roce 1989 dochází k první vlně podstatného poklesu zakázek a prakticky 
stoprocentní obměně sortimentu. Tuzemské zakázky jsou na minimu a začíná boj 
o získání zahraničních zákazníků. Všechny pobočné závody se osamostatnily.

V roce 1992 je Metaz privatizován v první vlně kuponové privatizace. Vlastní-
kem se stává několik investičních privatizačních fondů a z něj vzniká akciová spo-
lečnost MeTaZ a.s.

V letech 1992–1993 probíhá rozsáhlá obměna staré slévárny oceli na slévárnu 
hliníkových odlitků sacích potrubí pro osobní automobily. V letech 1993–1995 je 
investováno do osmi sklápěcích licích strojů, na nichž je realizována výroba cca 
200 000 odlitků sacího potrubí pro Škodu Mladá Boleslav. Další záměry s firmou 
GM Opel a Audi nebyly dotaženy do plně sériové výroby. V roce 1995 je továrna 
plně plynofikována, největší investiční činnost probíhala v tavírně hliníkových 
slitin, kde byly nahrazeny pece na lehký topný olej pecemi na zemní plyn.

V roce 1992 byla rovněž uvedena do provozu nová plynová kotelna s kogene-
rací. V roce 1997 je založena samostatná společnost Teplárna Týnec s.r.o. s majorit-
ním podílem Metazu.

V roce 1996 se mění majoritní majitel, privatizační fondy poskytují majoritu 
fyzické osobě. Změna majoritního vlastníka proběhla ještě v letech 1999 a 2009. 
V tomto nepříznivém období dochází k několika vlnám poklesu zakázkové náplně 
a následnému propouštění. I přes to se do výroby investuje – např. trojrozměrné 
měřící zařízení Galika, sedm nízkotlakých strojů Kovopol a v neposlední řadě dvě 
CNC frézy od firmy DMG.

Po roce 2003 tvoří vývoz do zahraničí více jak 60 % produkce. Mezi významné 
odběratele v Evropě patří zejména Německo, Anglie, Itálie, Rakousko a Belgie. 
Z mimoevropských států je to USA a Kanada.

Od roku 1994 má závod potřebnou výrobní kapacitu pro moderní výrobu ko-
vových forem a jaderníků, ale i složitých modelů. Konstrukce je prováděna meto-
dou CAD/CAM (Pro Enginner), následné obrábění je zajišťováno na CNC frézách.

V oblasti řízení jakosti je trvale prováděna kontrola vstupních surovin. Labo-
ratoře a zkušebny jsou vybaveny přístroji a zařízeními pro kontrolu chemického 
složení slitin, mechanických vlastností odlitků, metalografie a nedestruktivních 
metod Rtg a ultrazvukové kontroly, je používána i magnetická polévací metoda. 
Od roku 1999 je Metaz certifikován firmou RW TÜV dle norem ISO 9002, QS 9000 
a VDA 6.1, od roku 2009 dle norem ISO/TS 16 949 ISO 9001.

V roce 2010 má Metaz jen 400 zaměstnanců a začátkem roku 2011 zůstává pou-
ze existenční minimum 200 pracovníků. Dne 19. května 2011 je Metaz prodán 
v konkurzním řízení. Od 1. července 2011 je novým majitelem firma Oldocian a.s., 
která se ihned přejmenovává na Metaz Týnec a.s. se sídlem Praha 9, Vysočany, 
Poděbradská 173/5.
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PrůMySl, obcHod a řeMeSla v roce 2017
Ladislav Žížala

Co se událo podstatného v posledních třinácti letech od prvého vydání knihy 
o Týnci ve dvou v minulosti největších, na české poměry rozhodně ne malých, 
průmyslových podnicích?

 
Začneme prvním závodem slévárnou Metaz, a.s., postaveným ještě Ing. Janeč-

kem v r. 1931. Bývalé pracovníky slévárny jistě potěší, že na továrně pořád visí její 
dřívější název Metaz, i když vlastníci se střídali. I za současného majitele podniku 
(od r. 2014) Martina Hubíka MBA, odvolává se firma ve své propagaci na vynika-
jící postavení slévárny už v dávné minulosti, o níž se tradovalo, že je „universitou 
slévárenství“. O současném dění ve firmě jsme hovořili s jejím obchodním mana-
žerem Stanislavem Kytkou. Přestože byl podnik v roce 2011 v konkurzu, došlo 
za nového majitele k jeho značnému rozvoji. Výrobní kapacita bývalé slévárny 
oceli je už dnes překročena o více než 10 % a firma hledá cesty k jejímu dalšímu 
rozšíření, zejména pak k automatizaci práce. Je připravena investice ve výši 197 
mil. Kč na vybudování automatické formovací linky oceli. Podstatnou část nákla-
dů 97 mil. Kč pokryje evropská dotace. Zvyšuje se i opracování odlitků na nových 
CNC obráběcích strojích. U odlitků hliníku je situace opačná, stále je k dispozici 
asi 50 % kapacity. Pracovaloli v roce 2016 v závodě 153 lidí, činí současný celkový 
stav 256 zaměstnanců. Je třeba říci, že k tomuto zvýšení mohlo dojít pouze přije-
tím zahraničních pracovníků, zejména z Ukrajiny, Bulharska a dokonce až z Mon-
golska, u českých pracovníků zájem o práci ve slévárně není. Největšími odběra-
teli produkce jsou automobilový průmysl a výroba železničních vozidel. 
Na celkovém ročním obratu ve výši okolo 200 mil. Kč se podílí vývoz 30–40 %.

Druhou továrnou z doby průmyslového vládnutí Ing. F. Janečka je v Brodcích 
(místní části Týnce) společnost JAWA Moto spol. s.r.o. Prvním jednatelem firmy je 
Ing. Jiří Gerle, který z pozice majoritního vlastníka, Jihostroje a. s. Velešín, řídí 
strategický rozvoj JAWY. Druhým jednatelem a současně výkonným ředitelem 
firmy je od roku 2008 František Hruška, s nímž jsme také hovořili o dění ve firmě 
v posledních 13 létech.

V zásadě se dá říci, že v JAWĚ je naplňována strategie daná privatizačním 
projektem. V něm se Jihostroj a. s. zavázal zachovat v JAWĚ výrobu motocyklů, 
neprodat značku JAWA do zahraničí a realizovat revitalizační projekt firmy.

Období na počátku tohoto tisíciletí bylo výrazně poznamenáno válkou v Irá-
ku s následnou ztrátou blízkovýchodních trhů. JAWA v té době dodávala do toho-
to teritoria téměř 5000 motocyklů ročně. Tato skutečnost znamenala snížení stavu 
zaměstnanců až na cca 100 osob a tento stav trvá dodnes. Nosným výrobkem je 
stále motocykl JAWA 350, typ 640, který je exportován především do zemí Jižní 
Ameriky. Od roku 2005 byly v menších sériích vyráběny motocykly o zdvihovém 
objemu 650 ccm s motory Rotax, než byly později z důvodu neplnění emisních li-
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mitů nahrazeny italskými motory Minarelli 660 
ccm. V současné době je produkce zaměřena 
na nový motocykl JAWA 350 OHC a finalizuje se 
příprava výroby a nového motocyklu JAWA 
s motorem 1000 ccm vlastní konstrukce, na je-
hož výrobě se vedle brodeckého závodu bude 
podílet mateřská společnost Jihostroj a. s.

Revitalizace firmy byla zahájena na konci 
roku 2012 demolicí budov bývalé přádelny, které 
již nevyhovovaly jak z hlediska stavebně technic-
kého, tak potřebě budoucích výrobních ploch. 
Následně byla zahájena generální rekonstrukce 
budov a prostor určených k dalšímu rozvoji.

V současné době probíhá třetí etapa vybavo-
vání firmy novou technologií, na níž bude vyrá-

běn nový motocykl JAWA 1000. Buduje se nová moderní zkušebna, vybavená jak 
na zkoušení motorů, tak i podvozků a ostatních součástí motocyklů. Finální stav 
revitalizace je koncipován na výrobu cca deseti tisíc motocyklů ročně a z toho vy-
plývající stav zaměstnanců na úrovni 250 osob, jak o rozvoji brodeckého závodu 
hovořil její první jednatel a předseda správní rady společnosti Jihostroje Velešín 
Ing. Jiří Gerle 15. srpna 2017 na slavnostním otevření muzea motocyklů a aut, vy-
ráběných pod zn. JAWA. JAWA nezapomíná ani na sociální program, v nové mo-
derní jídelně se stravují nejen současní zaměstnanci, ale za stejně výhodných pod-
mínek i její bývalí zaměstnanci – důchodci.

Ze starých budov bývalé přádelny, využívaných firmou JAWA, zůstaly zacho-
vány budova s turbinami (v soukromém 
vlastnictví), trafostanice a přízemní objekt 
mezi halou a bývalou vrátnicí, kde sídlí fir-
ma ALUMETALL CZ s.r.o.

V roce 1994 zahájila na půdě týnecké 
obce, přesněji řečeno několik metrů od bu-
dovy městského úřadu, ve zcela nových 
prostorách svoji obchodní činnost firma 
STASTO Automation s.r.o. Zeptali jsme se 
ředitele a prokuristy firmy pana Ing. Tomá-
še Jahna, jakých bylo těch třiadvacet let a zejména, co se změnilo od prvého vydá-
ní knihy o Týnci, kdy jsme se poprvé o firmě zmínili. Zaujala nás informace 
o vzniku názvu firmy, kterou v roce 1974 v Rakousku založili pánové Staudacher 
a Stockerer. Ten vznikl z prvních tří písmen obou příjmení. Týnečtí si určitě vzpo-
menou na obdobný původ názvu JAWA z dvou počátečních písmen podnikatele 
Ing. Janečka a firmy Wanderer, od níž koupil licenci na svůj první motocykl. Podle 

Výrobní hala v novém kabátě

Vstupní část muzea motocyklů a automobilů 
JAWA
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hodnocení ředitele se řadí STASTO v posledních 20 letech mezi úspěšné a stabilní 
firmy na českém trhu s automatizačními prvky. Zaměstnává celkem 18 pracovní-
ků, z nichž 6 pracuje jako obchodně – techničtí zástupci v jednotlivých regionech 
republiky. V Týnci sídlí vedení firmy, obchodní a technické oddělení a dobře zá-
sobený sklad. Roční obrat firmy se v posledních létech pohybuje nad hranicí 120 
mil. Kč. Objekt prošel dvěma přestavbami, v roce 2002 došlo ke zvětšení kancelář-
ských ploch a skladovací kapacity a v roce 2015 ve spolupráci s Ing. Terezou Tejka-
lovou z pražského ateliéru AI design Evy Jiřičné s cílem zlepšit v administrativní 
části budovy prostředí pro zaměstnance, ale i zákazníky. Výrazným počinem byl 
nový design průčelí budovy, charakterizující její technické poslání a obohacující 
Týnec o výjimečnou moderní stavbu. Týnecký historik umění Filip Šenk o této 
budově řekl: Byla postavena v 90. letech v postmoderním stylu, který se u nás ma-
sivně rozmohl se změnou politického zřízení a sázel na hravé až kulisovité zachá-
zení s tradičními architektonickými prvky. Nebál se výrazných barevných kombi-
nací (zde to byla žlutá a modrá). Současná úprava kompletně změnila výraz stavby: 
barevnost byla potlačena tlumenou šedou barvou a zdůrazněním skla a kovových 
prvků na fasádě. To jsou materiály typické pro techniku oslavující neomodernu 
ateliéru AI design. 

Po přejetí mostu přes Janovický potok na pravé straně ve směru na Podělusy 
se nachází vjezd do areálu společnosti, dříve Rock Media, dnes Rock Robots. 
Po automatickém otevření kovových vrat sjíždíme dolů na nábřeží mezi moderní 
tovární objekty, v nichž ještě v roce 2015 pracovaly tiskařské stroje a zaměstnávaly 
zde asi 50 lidí. V rozhovoru s panem Antonínem Herbeckem, majitelem firmy 
a současně ředitelem společnosti, nám byl vysvětlen důvod změny názvu firmy 
i zastavení tisku časopisů po třinácti létech úspěšné práce v polygrafii. V posled-

Průčelí firmy STASTO po poslední přestavbě
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ních létech docházelo v časopisech ke značnému úbytku placené inzerce ve pro-
spěch digitálních médií – televize a internetu. Z tohoto důvodu Antonín Herbeck 
nejprve v roce 2012 převedl své vydavatelství Stratosféra do německé firmy Bauer 
Media a po třech letech dalšího provozu tiskárny byl tiskařský provoz ukončen 
a stroje prodány jiným tiskárnám. Novou výrobní náplň určil životní zájem vlast-
níka firmy o motosport a závodní auta. Jedná se o design a výrobu dílů z karbonu, 
kevlaru, hliníku a oceli a jejich opracování. V hale jsou už umístěny moderní pě-
tiosé obráběcí stroje a nákladná zařízení na měření funkčnosti jednotlivých kom-
ponentů. V současné době má firma 10 zaměstnanců. Cíle jsou vysoké, a jak sám 
majitel firmy říká, je to i cesta hledání, dlouhá a plná překážek. A to je na ní to 
nejvíce vzrušující!

 O nových ulicích mezi Týncem a Chrástem jsme už psali v kapitole o rozvoji 
města. Ale je třeba se zmínit, že s postupující rodinnou zástavbou zde zakotvily 
i nové prodejny a služby. Velkou plochu zabírají dvě rekonstruované prodejny 
Dandylandu (zahradnictví včetně stavebních materiálů, drogerie, laky a další 
drobné zboží), dále v jeho sousedství nedávno otevřená prodejna stavebnin a blí-
že k Týnci pneuservis s umývárnou aut.

Zákon nabídky a poptávky také reguluje přirozenou cestou služby a počty 
maloobchodních prodejen. V týneckém sídlišti zmizela řada butiků s obnošeným 
textilem a prodejna zeleniny v budově Jednoty. Na obchodním domě přibylo nové 
podlaží s provozem kulečníku. V ulici Pěší byla uzavřena prodejna řemeslnických 
potřeb a vznikla zde nová s rybářským vybavením.

Mezi živnosti patří i lékařské povolání. Do důchodu odešel dlouholetý týnec-
ký lékař MUDr. Jiří Pašek a jeho ordinaci v domě s pečovatelskou službou převzal 
MUDr. Tomáš Macháček z Krhanic. Střídá se s lékařkou MUDr. Terezou Dvořáko-
vou a s oběma lékaři pak slouží sestra Marie Matějovská.

Vítězné poháry pana Herbecka z automobilových závodů
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Ukazuje se rovněž, která místa v Týnci jsou pro životnost obchodních provo-
zoven nejvýhodnější. Rozhodně to bude nová ulice Pěší, obchodní dům a prostory 
u parkoviště na Družstevní ulici. A vůbec neztratil na významu prostor za koleje-
mi před bývalou vrátnicí a jídelnou Metazu. Už v době socialismu se stal místem 
střetávání, když převzal toto poslání za původní místo setkávání Týnečáků 
a přespolních na historických místech mezi kostelem a hradní bránou. Přestože je 
toto místo a jeho okolí, dá se říci přeplněno obchody a službami, usídlila se zde 
po zrušené prodejně bot lékárna U Mostu (původně Pod hradem, která se nachá-
zela v bývalém zdravotním středisku). Zbouráním nevhodně umístěné prodejny 
novin a kancelářských potřeb se uvolnila plocha pro vybudování odpočinkového 

„malého náměstíčka“ se stromy a lavičkami. Na protější straně ulice v bývalé vrát-
nici Metazu jsou dva nové obchůdky – s pečivem a zmrzlinou. Za mostem v ulici 
Pod Hradištěm byla uzavřena historická a jedna z prvých, Trojánkova prodejna 
masa a uzenin. Řada strávníků naopak ocenila samoobslužnou Staročeskou jídel-
nu vedle zaniklého obchodu. V Benešovské ulici ukončila prodej pobočka bene-
šovské optiky (své služby v malé míře poskytuje v budově domu s pečovatelskou 
službou, kde ordinuje oční lékař). Zanikla i hospoda U Heřmanů.

Ke značnému vzestupu služeb a řemesel došlo v posledních létech i v míst-
ních částech města. K provozování slouží velice často rodinné domy, bývalé země-
dělské usedlosti nebo budovy po bývalých Jednotných zemědělských družstvech. 
Držitelů živnostenských oprávnění je v týnecké obci více než stovka, ale získat 
seznam jednotlivců z oprávněného živnostenského úřadu v Benešově podle plat-
ných vyhlášek nelze. A vůbec by dnes, v době internetu, nemělo smyslu zveřejňo-
vat jejich seznam, když každý živnostník propaguje svoje podnikání na webo-
vých stránkách. Uvádíme jenom několik příkladů, jak jsou využívány vhodné 
prostory k jejich podnikání. V Peceradech jsou dvě bývalé hospodářské usedlosti, 

Peceradská hospoda „Na statku“
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ležící vedle sebe přes ulici proti peceradské zvoničce. V popisném čísle 10, původ-
ně podle rychty peceradské Janovský grunt (okolo roku 1600), nakonec statek Če-
likovských, poskytuje hospodské služby již řadu let „Hospoda na statku“. V sou-
sedním popisném čísle 21 v rychtě nazývaném Potůčkův grunt, v minulosti řadu 
let v držení rodu Novákových, sídlí ve zbylých hospodářských objektech tři živ-
nosti. V budově bývalého JZD v tzv. „slepičárně“ se nachází truhlárna. V jiné 
místní části Týnce v Hrusicích v bývalých zemědělských budovách z doby socia-
lizmu našly pro své podnikání firmy zabývající se např. výrobou krbů, dřevěných 
palet a obalů, produkcí kachen a kuřat a v Hrusicích je i prodejna krmiva a potřeb 
pro domácí zvířata a firma zabývající se balonovými lety.

  Hospodařením na zemědělské půdě v okolí Týnce a jeho místních částí se 
zabývají po roce 1989 nově vzniklé zemědělské společnosti nebo soukromníci hos-
podařící většinou na pronajaté půdě od potomků bývalých vlastníků. Ornou půdu 
a louky o výměře okolo 900 ha nacházející se převážně u obcí Krhanice, Chrást, 
Krňany a částečně na západě Týnce obhospodařuje soukromý zemědělec Franti-
šek Mikoláš z bývalého velkostatku v Dolních Požárech (zásobujícího za první 
republiky mléčnými výrobky bývalou tuberkulózní léčebnu v Prosečnici). Vzhle-
dem k vysokému počtu chovaných kusů hovězího skotu má i vlastní výrobu 
mléčných produktů. Pozemky v okolí Pecerad a Zbořeného Kostelce má v proná-
jmu Agro Poříčí s.r.o. (člen a.s. Rabbit Trhový Štěpánov) a soukromý zemědělec 
Petr Vaništa z Ledců. Na zemědělských pozemcích v okolí Krusičan provozuje 
zemědělské práce AGROPRIM Netvořice a BIOM Žabovřesky. Soukromým hos-
podářem v Krusičanech na 44 ha je MVDr. Ludvík Paleček. Specializuje se na chov 
býků na žír. Pozemky v katastru Čakovic obhospodařují zemědělci František Mi-
koláš a Petr Vaništa. Chovem ovcí se v této vesnici zabývá Antonín Malý.

 

Z farmy MVDr. Luďka Palečka v Krusičanech
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Přívoz přes Sázavu, patrová budova vlevo je Korbelova hospoda

řeMeSla, živnoSTi
Prvá část, František Šípek a Ladislav Žížala

levobřežní čáST Týnce

Začínáme u Sázavy

• Převoznictví – Přívoz přes řeku Sázavu byl zřízen po stržení prvého dře-
věného mostu při velké povodni roku 1797 od břehu pod Korbelovou hospodou 
k břehu u dnešního parkoviště před městským úřadem, později jen pár metrů pro-
ti proudu nad dnešním mostem. Posledními převozníky byli J. Bažil s rodinou 
a po něm převozník Škvor z čp. 7. Převoznictví bylo ukončeno v roce 1920 po za-
hájení provozu na novém mostu T. G. Masaryka. Právo k provozování tohoto pří-
vozu pomocí lana měl od 9. 12. 1912 velkostatek Konopiště a 30. 4. 1921 se jej, tehdy 
již státní statek, vzdal.

Pod Hradištěm

• korbelova hospoda čp. 3 a její historie – První známý záznam o hospodě 
u řeky je z roku 1654 v berní rule „… bývalá hospoda v Tejnici, nyní pustý domek u řeky, 
který dříve býval pronajat židovskému koželuhovi...“ Berní rula byla soupisem vrch-
nostenského majetku a výše uvedený zápis říkal, že tu hospoda před rokem 1654 
již byla, ale také, že před tímto letopočtem bylo v Týnci provozováno koželužství. 
Jako hospodští byli vedeni: 1682 – Martin Jokl, 1732 – Jan Jokl, 1758 – Josef Jokl. 
K převodu majetku v roce 1758 je v pozemkové knize č. 50 uvedeno: „Léta Páně 1758 
dne 24. Aprilis odevzdal jest dobrovolně při dobrém ještě zdraví a rozumu Jan Jokl tu ve vsi 
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Týnecký mlýn č. p. 4 a 6

Tejnice mající vlastní chalupu a hospodu svému synovi Josefu Joklovi se vším k ní patřícím 
příslušenstvím, jak s rolema, stavením, nářadím a párem volů za 83 kop.“ V roce 1824 se 
stal hospodským Jan Bučina, který vedle hostinské živnosti provozoval i řeznic-
tví. Vypráví se, že vedl bujný život a ve svých padesáti letech se ženil podruhé 
s mladičkou dvacetiletou Marií Hovorkovou, dědičkou Kolandovského mlýna 
v Kru sičanech. Majetek neudržel a rodina mlýn v Krusičanech prodala knížeti 
Janu z Lob kovic a Konopiště. Od roku 1840 je uváděna jako majitelka hospody 
Marie Bučinová. Posledním vlastníkem od roku 1895 byla rodina Františka Korbe-
la. Hospoda byla rozšířena, posezení u vody zpříjemnila zahrada, kuželník a ob-
čas i hudba. Zejména však vznikl v 1. patře v té době v Týnci jediný velký sál. 
Hospoda se tak stala střediskem společenského života. Život této slavné týnecké 
restaurace ukončil rok 1948. Poté sloužila jako školní jídelna a sídlil zde propagač-
ní útvar n. p. Jawa. Po roce 1989 ji rodina Korbelových dostala zpět.

• Týnecký mlýn čp. 4 a čp. 6 – V berní rule z r. 1654 se uvádí: „… mlýn pod 
týneckým hradem byl z kamene a měl dvoje složení: 4 stoupy a byla u něho pila... Prkna se 
vozila po řece na prodej do Prahy.“ Do 4. října 1760 je uváděn jako majitel hrabě Fran-

tišek Václav z Vrtby. Po tomto datu jej vlastnil mlynář Tomáš Stárka, který jej kou-
pil za 900 zlatých. V roce 1793 uzavřela týnecká továrna na kameninu s mlýnem 
smlouvu na mletí surovin pro výrobu kameninového zboží. Ale to bylo již s no-
vým mlynářem Josefem Práškem. Od roku 1793 do roku 1880 se ve mlýně vy-
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střídala řada jmen: Václav Bylina, šenkýř z Nespek, opět rodina Práškových, Jan 
a Karla Svobodovi, Jan Habl, v roce 1815 znovu v majetku hraběte z Vrtby, dále 
Karel Stárka, od roku 1865 je mlýn majetkem rodiny Mickových. Poslední mlynář 
z rodu Micků Jindřich jej vlastnil (mlýn a dům mlynáře spojoval dřevěný most, 
v létě se vedle ve stodole na mlátičce mlátilo obilí) do roku 1930, kdy pro zadluže-
nost mlýna došlo 3. října k dražbě, v níž jej koupil Bohumil Dolejš. Ten mlel, do-
kud řeka nezamrzla (při silných mrazech až do hloubky 1 m). Led se pak sekal 
nad jezem a rozvážel do lednic řezníkům, hospodským i cukráři. Při tání led 
s velkým rámusem praskal a velké kry během tzv. dřenice ničily, co jim stálo 
v cestě. Činnost mlýna ukončilo v roce 1948 uvalení národní správy. Následně 
sloužil především jako skladiště. Dnes je v soukromých rukou.

• Trojánkovo řeznictví čp. 72 – Dům postaven v roce 1926. Po Aloisu Tro-
jánkovi provozoval řeznictví syn Václav. Po roce 1948 byl dům vyvlastněn, ob-
chodní a výrobní prostory řeznictví a uzenářství převzal n. p. Masna. K navrácení 
domu došlo v roce 1968 a prodejny až po sametové revoluci v roce 1989.

• kovář jukl čp. 15 – Dne 20. listopadu 1846 Antonín Jukl, mistr kovářský 
z Chotýšan, žádal vrchnost na Konopišti o souhlas s postavením kovárny na vrch-

Trojánkovo řeznictví a uzenářství

Dnes již zbouraná kůlna na uhlí pro Juklovu pekárnu při Benešovské ulici
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nostenském pozemku v Týnci nad Sázavou. Jako důvod uváděl: „V obci je 1 panský 
mlýn, 2 panské dvory (Tejnice a Požáry), továrna na přízi a kováři v Peceradech a Krhani
cích již nestačí...“ Kovárna byla skutečně postavena na místě, kde dnes stojí Juklův 
dům. Okolo roku 1910 přestavěna na pekárnu, pekařství provozoval Antonín, syn 
kováře, následně pak syn Antonína Karel a pekli mj. výborné housky.

benešovská ulice

• kiosky pod hotelem – Dnes již neexistující zděné obchůdky, zadní stěnou 
zapuštěné do svahu, projektované a postavené po roce 1930 týneckým stavitelem 
Františkem Štrumlem. Zděným kioskům předcházel dřevěný krámek pana Škvo-
ra z roku 1929. Ten také jako prvý přestěhoval své koloniální zboží do zděného 
krámu, kde prodávala jeho dcera provdaná Chrpová. Ve druhém bylo krejčovství 
Václava Šípka, dále pak prodejna nábytku Jaroslava Štěrby, Šimůnkovo cukrářství, 
prodejna ovoce a zeleniny Jana Haška a v posledním prodával uzeniny bratr hos-
tinského Korbela Jan. Tento v roce 1935 pronajal část svého kiosku kloboučníku 
Dubskému. Po druhé světové válce při úpravě svahu pod hotelem bylo toto prvé 

„týnecké obchodní minicentrum“, bohužel již rozpadávající se, zlikvidováno. 

• Benzinová pumpa – Prvá pumpa se nacházela od přelomu r. 1929 u býva-
leho čp. 96 Oldřicha Očenáška u železničního přejezdu (dnes před administrativní 
budovou Metazu a. s.). Firma bratří Zikmundových z Prahy tu do července 1930 
provozovala jako prozatímní stanici na 200l pojízdné čerpadlo, které vyměnila za 

Dřevěný krámek pana Škvora z roku 1929
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Kiosek krejčího Šípka Prvá týnecká benzinová pumpa před kiosky 
z roku 1932

Celkový pohled na kiosky pod hotelem

Reklamy
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polostabilní. Definitivní stanice na 2 000 l poté vznikla na křižovatce pod hotelem 
a byla v provozu do začátku 50. let. Další pumpa pak vznikla na konci 30. let pod 
kostelem a fungovala až do konce 70. let. 

• Truhlářství čp. 17 a 58 – Truhlářskou dílnu a pohřební službu zde provo-
zoval Čeněk Smolák, který si pohřební vůz ukládal do stodoly proti Korbelově 
hospodě vedle Trojánkových.

• Fotoatelier – V malém domku mezi domem čp. 14 a bývalou prodejnou 
vodoinstalatérských potřeb rodiny Měrkových měl v letech 1930–1948 fotoatelier 
benešovský fotograf Emil Mareš.

• Herzův dům čp. 18 – Dnešní veřejná městská knihovna. Židovský majitel 
Jáchym Herz původní dům přestavěl a provozoval v něm kupectví. Padl v prvé 
světové válce a jeho synové, známí týnečtí fotbalisté Josef a Ludva, byli jako obča-
né židovské národnosti umučeni v německém koncentračním táboře. Krátkou 
dobu byla v domě dílna krejčího Houšky a elektrikáře Potůčka.

• žabův dům čp. 14 – Před druhou sv. válkou zde ševcoval Václav Šípek.
• Mickův dům čp. 13 – Postavil jej majitel mlýna Vojtěch Micka v roce 1846. 

Dům prodal pekaři Lněničkovi, ovšem s podmínkou, že mouku pro pekárnu 
v tom to domě bude odebírat z jeho mlýna. Kvalita mouky však byla nevalná a pe-
kař se ze všech sil snažil smlouvu s mlynářem zrušit. Poradil si nakonec tak, že 
dům roz dělil na dvě části – č. 13 zůstalo v polovině bez pekárny a část s pekárnou 
dostala číslo nové 98. A je tomu tak dosud. Po pekaři Lněničkovi zde pekl chleba 
a pečivo pekař Párys a od roku 1931 do roku 1948 František Havel. Krátkou dobu 
zde bylo klempířství pana France, poté zřejmě pana Vodrážky, a také velké holič-
ství a kadeřnictví pana Urieho, po jeho smrti vedené jeho manželkou.

Fotograf E. Mareš před svým fotoateliérem. Na motocyklu muzikant J. Dvořák, 
který mj. jezdil i terénní závody, na plášti má nášivku Jawa klubu Týnec nad 
Sázavou (sbírka Jany Zelenkové)
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• Heřmanův hostinec čp. 16 – Pů-
vodní přízemní domek z 1. poloviny 
19. století koupil po 1. světové válce Vác-
lav Heřman z Třebsína. Po příchodu do 
Týnce se zabýval řeznictvím a hoky-
nářstvím. V roce 1932 dům přestavěl do 
nynější podoby a zřídil v něm pohos-
tinství. Po jeho smrti zdědil hospodu 

syn Jaroslav. Roku 1948 byl majetek Heřmanových vyvlastněn, vlastníci se stali ve 
vlastním domě nájemníky a pohostinství provozovala státní organizace Restaura-
ce a jídelny. S pádem komunismu byl majetek rodině Heřmanových vrácen.  

• Zámečnictví pana adelta – Provozovna se nacházela v malé přízemní díl-
ně, která stála na místě dnešního, nově postaveného městského obytného domu 
čp. 67. Původní objekt zlikvidován před zahájením stavby v roce 1997.

• štrumlův dům čp. 159 – Výstavný dům postavený týneckým stavitelem 
Františkem Štrumlem. V domě sídlila jeho firma „Podnikatelství staveb“ a papírnic-
tví.

• Procházkovo cukrářství čp. 65 – Pan Procházka byl známý týnecký cukrář 
a zejména prvorepubliková generace Týneckých vzpomínala na jeho cukrářské 
vý robky a letní prodej zmrzliny na koupališti v Náklí, ale i v sousedních vesnicích, 
kam zajížděl na motocyklu se speciálně upraveným přívěsným vozíkem.

• v domě čp. 66 měla sídlo prodejna fy. Baťa. Otevřel ji Karel Lubinský, pra-
cující dříve v obuvnické dílně v Benešově. Z vyprávění vnuka pana Lubinského 
jsme se dověděli, že prodejnu navštívil sám Baťa junior, a jak jeho babička často li-
tovala, která tehdy v prodejně prodávala, že zrovna tuto významnou návště vu pro-
pásla (Baťa byl prý znám tím, že při návštěvě svých prodejen obdarovával proda-
vačky). Ve stejném domě opravoval boty švec pan Zoula.

• bučinův dům čp. 25 – Nejdříve zde byl Bučinův obchod s potravinami, od 
listopadu 1937 v domku také bydlel pánský krejčí Václav Povolný, který prodával 

Zaměstnanec cukrárny na motorce s dcerami (vle
vo od něj Milena a malá Radomila) majitele Karla 
Procházky (stojí v pozadí u výlohy) někdy na počát
ku 2. světové války (sbírka Radomily Procházkové 

– Slabyhoudkové)

Rodina a zaměstnanci cukráře Procházky (druhý 
zprava)
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i látky, jeho manželka Antonie byla dámskou krejčovou. V r. 1951 byli situací donu
ceni vzdát se své živnosti a „přiložit“ ruku ke společnému dílu v Metazu a v Jawě, 
aby si zajistili alespoň nějaký zdroj obživy a nárok na více než skromný důchod.

• dům čp. 24 – Pan Štekl tu měl pánské krejčovství.
• štrosovo stavitelství čp. 39 – V domě sídlila stavební firma Ludvíka Štro se, 

který také vlastnil a provozoval pilu v Podělusích. Patřil mezi významné týnecké 
občany, byl starostou týneckého Sokola, posledním starostou obce Krusičany 
(1919–1922) a prvním starostou v samostatné obci Týnec nad Sázavou (1923–1925), 
o jejíž vznik se plně zasloužil. Na konci života se však dostala jeho firma z rodin-
ných důvodů do finančních potíží a majetek byl rozprodán (poděluská pila panu 
Mališovi a dům na Benešovské koupil pan Štekl). 

Benešovskou ulici, její levou stranu při výjezdu z města uzavírají dnes tři zce-
la nové stavby – prodejna vodoinstalačních potřeb, prodejna výrobků pro podni-
ky společného ubytování a stravování a ve třetí budově sídlí stavební firma. Ale 
úplný konec týneckého osídlení, i když již na katastru obce Bukovany, tvoří hájen-
ka Taranka. Původně fořtovna, postavená vlastníky konopišťského panství, pře-
šla po roce 1918 do majetku československého státu a sloužila již jen jako hájenka 
Státních lesů. V minulém století zde sloužili jako hajní Mejzlík, Bočánek, v roce 
1959 nastoupil Jaroslav Vosáhlo, který byl až po roce 1980 vystřídán Petrem Cho-
mátem. V době psaní knihy je tato hájenka bez hajného a týnecké lesy jsou obhos-
podařovány hajným z jiného polesí. 

klusáčkova ulice

• dům „u Micků“ čp. 5 – Ho-
nosná pseudorenezanční třípodlažní 
budo va, jejíž vnější stěny jsou zdobeny 
bohatou sgrafitovou výzdobou, byla 
postavena v ro ce 1899. Byla přestavěna 
z malého domku, stojícího na místě pů-
vodní maličké týnecké školy. Ze strany 
budovy od hřbitovních schodů byl 
vchod do prodejny s látkami. Od r. 1926 
až do poloviny 90. let zde také sídlila 
úřadovna pošty. Z druhé strany domu 
byl vchod, kde paní Štěpánová provo-
zovala mandl. Dům byl v restituci na-
vrácen potomkům původních majitelů, 
kteří jej po několika letech pro dali. 
Nový majitel se poté nedohodl s Čes-
kou poštou na nájmu, a ta provozovnu Mickův dům č. p. 5, benzinová stanice (okolo r. 1953)
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opustila. V současné době slouží prostory opět obchodu, původně prodeji elektro-
spotřebičů, dnes truhlářských výrobků.

• chytilovo hodinářství čp. 11 – Původním majitelem domu postaveného 
v roce 1875 byl zlatník a hodinář Procházka. Po jeho smrti se vdova provdala 
za Ferdinanda Chytila, který pokračoval v profesi svého předchůdce, zabýval se 
i prodejem šicích strojů a kol.

• Heřmanův obchod čp. 111 – Pro ti Heřmanovu hostinci na druhé stra ně 
Benešovské ulice v dnešní Klusáč ko vě ulici si zařídil druhý syn hostinského Ladi-
slav řeznictví a uzenářství. Pozd ě ji byla v domě umístěna prodejna dělnického 
družstva Včela p. Režného. V malém krámku v suterénu domu přístupném z Bene-
šovské ulice se nacházelo Pohůnkovo vetešnictví a opravna obuvi.

• dům čp. 12 – Malíř pokojů a lakýrník Jan Trojánek. Dům koupili man želé 
Trojánkovi v roce 1924 od Anežky Heřmanové. Do té doby byla v domě prodejna 
masa a za domem stáj asi pro 5 ks hovězího dobytka a porážka. Dne 22. 4. 1925 byl 
Okresní politickou správou vydán Janu Trojánkovi živnostenský list na živnost 
malířskou a lakýrnickou, kterou provozoval do roku 1945. Po tomto roce vedla fir-
mu tzv. vdovským právem a právem syna manželka Jana Trojánka Marie. K defini-
tivnímu zrušení živnosti došlo 31. 12. 1951.

• dům čp. 150 – Majitelé manželé Antonín a Božena Svobodovi zde měli 
pánský a dámský krejčovský salón, živnost byla ukončena zhruba v r. 1950, posléze 
tu ještě do 70. let byla cukrárna a holičství p. Procházky. 

• Továrna na kameninu – viz samostatná kapitola. V dubnu 1866 byla v soud
ním rejstříku firma továrny vymazána, když již v roce 1865 byla výroba kamenino-
vého zboží definitivně ukončena. Po řadě úvah co s prázdnou budovou, rozhodl se 
majitel konopišťského panství přestavět část budovy na hotel a k tomuto účelu levá 
polovina v podstatě slouží dodnes. Po mírové konferenci v Paříži v roce 1919 přešel 
majetek rakouského panovnického rodu na území republiky do rukou českosloven-
ského státu. V důsledku toho se stala státním majetkem i bývalá týnecká továrna na 
kameninu. Byla nabídnuta k prodeji týnecké organizaci Sokol, ale ta po zvážení 
svých finančních možností přistoupila pouze na její pronájem. Přesto se v ní např. 
promítaly filmy, konaly plesy a koncertovaly zde místní kapely. V létě se na zahradě 
(tehdy park) tančilo na položeném parketu. V období komunistického režimu byl 
objekt převeden do majetku n. p. Metaz. Sloužil jako ubytovací zařízení podniku, 
restaurační zařízení bylo provozováno n. p. Restaura ce a jídelny. Později bylo v ob-
jektu z dřívější sokolské tělocvičny vybudováno širokoúhlé kino. Po generální re-
konstrukci budovy a výstavbou velkokapacitního sá lu se zázemím, stal se největ-
ším kulturním střediskem benešovského okresu. Ve vlastnicví a. s. Metaz zůstal až 
do roku 2004, kdy jej koupil soukromý podnikatel s cílem vytvořit z chátrajícího 
objektu Společenské centrum Týnce a přeměnit jej na multifunkční dům různých 
druhů zábavy pro všechny věkové kategorie.

• Frišmanův dům čp. 10 – Dům v Klusáčkově ulici, původně obecná škola 
a později obchod, byl majetkem židovské rodiny. Všichni členové rodiny byli umu-
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čeni v německých koncentračních táborech. Před druhou světovou válkou měl 
v domě malířskou a lakýrnickou živnost pan Vodrážka. V r. 1943 byl zastřelen ně-
meckým četníkem, živnost pak ještě nějaký čas vedla vdova po zesnulém.

máchova ulice

• domek čp. 80 – V domě obchod pana Červencla, čalouníka, řemenáře 
a sedláře.

• Göblovo zahradnictví čp. 151 – Zahradnictví založil při rodinném domku 
v období mezi světovými válkami zahradník továrníka Janečka Josef Göbl. Ten 
pěstoval nejen nádherné květiny, ale i zeleninu a staral se o výzdobu některých 
hrobů na hřbitově u kostela.

nádvoří Hodějovského

• domek čp. 63 v hradním areálu – Obuvnickou dílnu zde měl Karel Blabo-
lil, než si postavil vlastní dům a později i dílnu v Jílovské ulici. Původní domek 
znač ně poničen, později prodán a přestavěn novým majitelem na rodinnou vilku. 

• Galerie pod hradem čp. 51 – Původně truhlářství Emanuela Dvořáka.
• budova kampeličky čp. 121 – Moderní budova postavena v roce 1930 Spo-

řitelním a záložním spolkem pro Týnec a okolí. Jako úředníci tu pracovali několik 
dní v týdnu včetně neděle pánové Štekl a Jukl. V suterénu domu si zařídil pan Šte-
kl prodejnu drogistického zboží a Otakar Formáček pánské a dámské kadeřnictví. 
Budova byla privatizována a je v soukromém vlastnictví.

• dům čp. 47 hokynáře jaroslava Pertlíka – Po vesnicích skupoval slepice, 
kachny, husy, sbíral kožky, papír i kosti, následně je odvezl a prodal v Praze. Za str-

Domek č. p. 63 v hradním areálu (dnes rodinná vilka)
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žené peníze nakoupil hlavně jižní ovoce i zeleninu, které spolu s drůbeží aj. pro-
dukty prodával až do přelomu 40. a 50. let v dřevěné boudě vpravo před hradní 
bránou. Mimo to pěstoval zahradní i lesní jahody a dodával je do cukrárny. 

• Trafika Františka dvořáka, který vedl první dechovou hudbu, byla nad 
schody nad Heřmanovou hospodou. Po jeho smrti v roce 1927 ji převzala jeho žena 
Marie Dvořáková. Prostranství před ní sloužilo jako „korzo“, kde si lidé jdoucí do 
kostela sdělovali všechny novinky. V 50. letech byla její činnost ukončena a sloužila 
pak jako výdejna rybářských povolenek.

lipová ulice

• dům čp. 28 – Antonín Šmídek pánské krejčovství.
• dům čp. 37 – V dolní části ulice Korbelovo kolářství. Živnost se stopade

sátiletou tradicí (založená v Krhanicích Antonínem Korbelem), od roku 1907 pak 
v Týnci kolářství Josefa Korbela.

• dům čp. 29 – Domek postavila rodina Veselých. Petr Veselý provozoval 
živnost čalouníka, sedláře a řemenáře (dříve byl v tomto oboru zaměstnán 
u arcivé vody Ferdinanda d´Este na Konopišti). Manželka vedla dámské krejčov-
ství a ob chod s galanterií.

• dům čp. 45 – Arnošt Svoboda pánské krejčovství, činnost ukončena v pa-
desátých letech.

• dům čp. 52 – Dámské krejčovství paní Anny Krakovcové.

Dvořákova trafika u hradní brány (sbírka Jany Zelenkové)



369

k historickým kořenům města

růžová ulice

• dům čp. 30 – Alois Skuhrovský se živil jako bednář nejdříve v podhradí, 
v r. 1904 se přestěhoval se svou početnou rodinou do právě postaveného čp. 30, 
kam přenesl i svou živnost a do r. 1927 ji tu také provozoval.

• dům čp. 32 – Antonín Šípek pracoval jako 
švec.

• dům čp. 38 – Hokynářka Anastazie Pášová 
svého času prodávala pod kostelem např. pomeranče 
a čerstvě kysané okurky.

• dům čp. 41 – Punčochář Antonín Čepelák tu 
na pletacím stroji vyráběl neroztrhatelné vlněné pun-
čochy a ponožky s tehdy oblíbenými světlými vzory 
a proužky.

• domek čp. 44 – Majitel domku Antonín Svo-
boda byl pánským krejčím, manželka Božena dám-
skou krejčovou.

• domek čp. 53 – Majitel František Dvořák – 
trafikant a známý muzikant.

• dům čp. 54 – V domě bylo kovářství Matěje 
Haška a jeho syna Františka.

Mírová ulice

• netrefova stavební firma čp. 108 – V obytném domě majitele Václava Ne-
trefy sídlila jeho stavební firma.

Rodina F. Dvořáka. Nejmladší 
syn Jan hrál v dechovce Josefa 
Drábka (sbírka Jany Zelenkové)

Rodina a osazenstvo dílny Josefa Korbela (kolem roku 1934)
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Dřevěný kiosek z roku 1933, jedna z prvých prodejen mléčných výrobků v Týnci

Pravobřežní čáST Týnce

ulice ing. Františka janečka

• dřevěný kiosek – Dnes již neexistující dřevěná stavba, stojící v letech 
1933–1946 přes ulici proti vrátnici Janečkovy Zbrojovky, ve které nájemci dvora 
Tloskov Alois a Bohumil Válovi prodávali mléčné výrobky.

• u vrátnice Zbrojovky na chodníku po levé straně stála trafika pana Do
lejšího.

• žižkova restaurace u nádraží – Restauraci postavil pan Očenášek, po 
něm ji vedla Marie Žižková. Týnečtí fotbalisté využívali restaurace jako svého 
klubového zařízení. Dům zlikvidován před výstavbou administrativní budovy 
Metazu.

• Zbrojovka ing. F. janečka – viz samostatná kapitola.

ulice k náklí

• Maněnovi čp. 69 – Dům postavil v roce 1925 Alois Hrdý. Nejprve zde pro-
vozoval autodopravu pan Těrentějev, od roku 1935 Maněnův koloniál.

• betonářství – Na místě dnešního zdravotního střediska vyráběl pan Pižl 
skruže, chodníkové obrubníky a další výrobky z betonu.
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Bývalá Žižkova Restaurace u nádraží Žižkova restaurace – pohled z dnešní Sadové ulice

• Statek v náklí. Původně majetek patřící ke konopišťskému panství. Oko
lo roku 1882 hospodařil na statku nájemce Alois Kolenský. V tomto roce byl zvolen 
do zastupitelstva obce Krusičany. Dalším známým nájemcen byl hospodář Rožá-
nek. Za jeho působení však statek upadal. Po skončení 1. světové války připadl 
če koslovenskému státu, novým a současně i posledním nájemcem se stává Jan 
Zoula, který přišel do Týnce z nedalekého velkostatku Dolní Požáry (1927–1938 
starosta Týnce). V r. 1942 byl dvůr zakoupen poručníky nezletilých dětí Ing. Janeč-
ka. Po 2. světové válce však byla koupě označena za neplatnou a statek se stal síd-
lem Jednotného zemědělského družstva. Po jeho zániku v r. 1959 byly postupně 
do počátku 80. let zlikvidovány i jednotlivé hospodářské budovy. Jedinou zacho-
valou památkou na dvůr v Náklí je domek, ve kterém je dnes sklenářství. 

• koupaliště – Patrně nejstarší známé týnecké koupaliště existovalo na po-
čátku 20. století zhruba uprostřed mezi dnešním mostem a ústím Janovického po-
toka do Sázavy, kde podle pohlednic stála přízemní dřevěná chatka. Další bylo 
nejpozději od 20. let v Náklí. Zástupy výletníků pak v červenci 1927 inspirovaly 
nájemce statku Jana Zoulu a nájemce hotelu Josefa Bohatu k žádosti o vybudování 
řádného koupaliště v Náklí. Do 29. 9. 1927 tak na břehu Sázavy ze dřeva vyrostly 
dvě řady kabin pro převlékání po deseti, pavilon pro bufet (12 m x 6 m) a po jed-
nom záchodku pro muže a pro ženy s žumpou. Na zimu tzn. do 15. 10. však bylo 
nutno vždy vše odstranit.

ulice u Trati

• dům čp. 118 – U nádraží postavena budova Hospodářského družstva 
skladištního a výrobního, společnosti s ručením omezeným. V současné době je 
v majetku soukromé stavební firmy.
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Dvořákův domek s krámkem Autodopravce Dvořák se svým vozem

ulice Pražská

• obchod s uhlím a stavebninami – Provozoval jej Miloslav Kříž v prosto-
ru mezi Pražskou ulicí a kolejištěm mezi křižovatkou a nádražím.

• Těžba říčního písku – Prvním místním těžařem asi od r. 1930 byl nájemce 
týneckého dvora Jan Zoula (mezi jezem v Brodcích a v Týnci), druhým pan Vaně-
ček. Nad brodeckým jezem v té době „tahali“ písek také Václav Havlík z Nespek 
a Josef Gabriel z Čerčan, od r. 1934 i Alois Vorel a Bohuslav Chocholoušek ze Zbo-
řeného Kostelce a další.

• dům čp. 168 – V suterénu vilky pana Šindeláře se nacházel obchod s dro-
gistickým zbožím. Drogerii po dobu 2. světové války provozoval František Koukl 
z Netvořic. Po jeho odchodu z Týnce zůstala ještě několik let v provozu jako Che-
modroga, prodejna národního podniku.

ulice jílovská

• dům čp. 110 – V domě tesařství Františka Dřízhala.
• dům čp. 128 – V domku provozoval kamnářství Ladislav Slavík.
• dvořákova autodoprava čp. 88 – Pan Jaroslav Dvořák přišel do Týnce po 

1. světové válce, když našel nové zaměstnání v Mickově mlýně. V r. 1927 si posta-
vili s manželkou domek na dnešní Jílovské ulici. Když byl zastaven provoz ve 
mlýně, našel si zaměstnání řidiče ale i ubytování v benešovském Hospodářském 
družstvu. Volný domek v Týnci pronajali manželé staviteli Scharfovi, který v něm 
zřídil kancelář firmy a sklady stavebního materiálu. Natrvalo se pan Dvořák vrátil 
do Týnce okolo roku 1934 a založil si vlastní živnost pod názvem Osobní autodo-
prava. Jeho manželka měla v té době v domku malý krámek se smíšeným zbožím. 
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Dvořákova reklama z týneckého kina

V době druhé světové války byly pro nedostatek benzinu povoleny autodopravci 
pouze cesty do benešovské nemocnice, později mu bylo zcela zakázáno živnost 
provozovat. Výjimkou bylo období okolo roku 1943, kdy vozidlo i s řidičem bylo 
přiděleno německému zeměměřiči, který mapoval území Němci zabraného vojen-
ského cvičiště zbraní SS. Před koncem 2. světové války mu byl automobil zn. Ško-
da Rapid OHV, téměř nový a zakoupený těsně před válkou na splátky, Němci za-
baven. Po roce 1945 sice živnost s různými „ojetinami“ ještě provozoval, ale rok 
1948 vystavil „stop“ jeho živnostenskému podnikání.

• Pod Holým vrchem při cestě z Týnce, navazující na ulici Na Hlinkách 
a kon čící u statku v Dolních Požárech, nachází se hájenka V Hlinkách. Do roku 
1918 byla v majetku konopišťského panství, pak přešla do vlastnictví českosloven-
ského státu. V minulém století se na hájovně vystřídali hajní Josef Lejnar, Franti-
šek Tobolka, Karel Rychtář a posledním byl Otakar Fišer, když okolo roku 1980 
byla funkce hajného v této hájence zrušena.
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Praktičtí lékaři

• MUDr. Antonín Maxera, ordinace ve vlastním domě čp. 46, dnešní Bene-
šovská ul. 

• MUDr. František Babánek. Do Týnce přišel v roce 1919 po smrti Dr. Maxe-
ry jako praktický a drážní lékař. Prvou ordinaci s bytem měl v domě čp. 5 „U Mic-
ků“. Od roku 1922 po dokončení stavby rodinné vilky čp. 62 v dnešní ulici Na 
Chmelnici provozoval lékařskou praxi v přízemí svého domu, kde měl i výdejnu 
léků, kterou obsluhovala jeho manželka, paní Růžena. Jako vyučená dentistka 
pro vozovala také kratší dobu v ordinaci manžela, kde bylo umístěno i zubařské 
křeslo, zubní praxi.

• MUDr. Václav Merkl, do Týnce přišel z benešovské nemocnice v roce 1926 
po smrti Dr. Babánka. Jeho prvá ordinace se nacházela v domě čp. 62 (u Babánků), 
od roku 1927 v domě čp. 5 (U Micků). V roce 1930 si postavil vlastní dům čp. 126 
v dnešní Sadové ulici, v jehož přízemí si zařídil ordinaci. Od roku 1933 mu bylo 
povoleno provozovat i zubní praxi. Za 2. světové války musel léčit i české občany, 
pracující v tzv. zabraném území pro německé organizace. Bylo to při různých vo-
jenských cvičeních německých vojsk velice nebezpečné. V roce 1956 mu bylo ko-
munistickým režimem zabaveno veškeré zařízení vlastní ordinace a hrozilo i vy-
vlastnění části domu. Lékařskou praxi začal provozovat ve zdravotním středisku, 
umístěném v budově bývalé kampeličky. Až do doby vybudování samostatné lé-
kárny v suterénu zdravotního střediska vedl i výdejnu léků. Jako politicky nespo-
lehlivý byl předčasně poslán do důchodu a bylo mu dovoleno pracovat pouze 
v kanceláři benešovské nemocnice. Celý svůj život léčil občany Týnce a širokého 
okolí a zaměstnance obou týneckých továren, a proto nesl těžce tuto křivdu. Umí-
rá v nedožitých 65 letech v r. 1963.

Zubní dentisté

•  Růžena Babánková, po kratší dobu před rokem 1927 zubařská praxe v or-
dinaci manžela MUDr. Babánka.

• Antonín Matějka, Sadová čp. 90, zubní ordinace v přístavbě u vlastního 
do mu.

• Eduard Vaněček, Nádvoří Hodějovského čp. 174, zubařskou praxi provozo
val v brodecké Jawě, pak v zubařské ordinaci zdravotního střediska (dům bývalé 
kampeličky).

Porodní asistentky

• Paní Čečilová, Lipová ulice čp. 33; Paní Havlíková, Benešovská ulice čp. 98
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řeMeSla, živnoSTi
Část druhá, Ladislav Žížala

MíSTní čáSTi MěSTa

chrást nad Sázavou

I když Chrást je již v roce 1150 připomínán mezi čtyřmi obydlenými sídly v kra
ji společně s Benešovem, Jílovým a Živohoští, větší rozvoj řemesel a živnos tí při-
nesla až výstavba posázavské dráhy. První vlak projel Chrástem už 18. led na 1897, 
ale zastávka zde nebyla. Na přelomu 18. a 19. století nebylo v Chrástu ani v jeho 
okolí mnoho pracovních příležitostí. Jediným velkým podnikem byla přádelna ba-
vlny v Brodcích, a tak li dé hledali práci v požárských lomech, v lese, u dráhy, na 
druhé straně řeky ve mlý nech, v Mališově pile. Teprve Janečkova Zbrojovka v Týn-
ci a později i na Brodcích vytvořila větší nabídku pracovních míst.

Na začátku minulého století byly v Chrástu tři hospody. Nejznámější byla hos-
poda U Stárů čp. 54. Stojí dodnes u silnice na příjezdu od Týnce pod železniční 
za stávkou. Původně menší domek postavený netvořickým stavitelem Špačkem 
od něhož jej koupil pan Konrád. Po 1. světové válce dům koupili manželé Stárovi. 
Vedle pohostinství měl pan Stára i řeznictví s porážkou dobytka a vlastní výrobou 
některých uzenin. Paní Stárová podle vyprávění byla dobrou kuchařkou, a tak 
o hosty nebyla nouze. V letním období, kdy Chrást byl plný letních hostů, se po-
dávalo denně až 50 obědů za velice příznivé ceny. Telecí řízek s hovězí polévkou 
byl za 6 korun a k tomu, kdo si to přál, porce dortu netvořického cukráře Kůta za 
1 korunu. V době socialistické éry byl hostinec jako státní majetek pronajímán, ale 
úroveň upadala a nyní je již delší dobu uzavřen.

Druhým hostincem, zřejmě nejstarším, byla Hládečkova hospoda čp. 18. Upro-
střed Chrástu na svahu nad obydlenou roklí stála hospoda, která měla sál, za 
hospodou kuželník a při hospodě bylo i menší hospodářství. Po smrti hospodské-
ho a hospodáře pana Hládečka spravoval majetek a provozoval hospodu až do 
roku 1948 jeho syn. Není bez zajímavosti, že hospoda neměla vodovod a voda se 
musela do hospody nosit v putnách ze studny na dně rokle pod hostincem.

Třetí byla hospoda U Platilů čp. 10. Pamětníci vzpomínají na nedělní bouřlivé 
debaty chlapů u kuželníku – neděle byla pro většinu z nich totiž jediným volným 
dnem v týdnu. Vzpomínají rovněž na časté kontroly německých policajtů z blízké 
Prosečnice s kovovými „slintáky“ na prsou. V době 2. světové války tam sídlilo 
vo jenské velení cvičiště vojsk SS na území zabraném Němci. A zejména ke konci 
války se přicházeli do hospody povyrazit i ti, kteří měli v té době pracovat někde 
v německé zbrojní fabrice nebo kopat kdesi u Ostravy protitankové zákopy. Těm 
pak při těchto kontrolách nezbylo než opustit hospodu okny. V době německého 
protektorátu vedl hospodu pan Skružný z Prosečnice, kde byl jeho hostinec Něm-
ci uzavřen. Činnost hospody skončila po roce 1948.
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Živnostenský list paní Boženy Zikánové

Mezi největší obchody patřil obchod Josefa Zikána, obchodníka tělem a duší. 
Jeho prodejna v čp. 2 na místě dnešní samoobsluhy nesla název „Obchodní dům – 
Božena Zikánová“. Živnostenský list znějící na její jméno byl zapsán v živnosten-
ském rejstříku v Jílovém dne 20. dubna 1928. Název „obchodní dům“ nebyl nijak 
přehnaný. V obchodě bylo k dostání vše od potravin přes kuchyňské a hospodář-
ské náčiní až po textil a obuv. Prodávalo se nejen ve vlastním krámě, ale např. 
obuv i v soukromých místnostech rodiny. Obchod byl tak dobře zásoben, že k Zi-
kánovým jezdila prý nakupovat i manželka továrníka Janečka.
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Menší, ale možná starší obchod s koloniálním zbožím čp. 59 v domku u hlavní 
silnice pod hostincem pana Stáry, vlastnil původně Josef Jirák. Od něho jej získal 
Alois Trpišovský. Domek již neexistuje, byl zbořen v roce 1984. 

V roce 1934 se přistěhoval do Chrástu, do vlastního nového jednopatrového do
mu čp. 97, pekař Štěpán Novák. Kromě vlastních pekárenských výrobků prodával 
i některé druhy potravin. Pekl chutný chléb z vlastní i přinesené mouky, housky 
a rohlíky. Specialitou pekárny byly „brejle“ ze sladkého těsta, sypané krystalovým 
cukrem. Pekárenské výrobky rozvážel na vozíku taženém psy i do okolních vesnic.

V dřevěné boudě, která stála v místech dnešní autobusové zastávky, měl Chrást 
svoji trafiku.

Zvláštností vesnice byli i dva holiči. Papírníkovo dámské a pánské kadeřnictví 
čp. 5 vzniklo po 1. světové válce a jeho činnost byla ukončena s nástupem komunis
mu. Druhou provozovnu pánského holičství, která byla především za 2. světové 
války pánským debatním klubem vesnice, vlastnil pan Hladík. Uzavřena byla 
rov něž okolu roku 1948.

Malování pokojů a lakýrnické práce prováděl Bohumil Prošek z čp. 63. 
Boty se daly opravit u pana Šimka v čp. 39.
Jedním z nejstarších řemesel v Chrástě bylo převoznictví. Ve staré chalupě 

čp. 24 u řeky bydlel převozník pan Berka. O kus níže po řece, pod poděluským 
jezem, převážel pan Sýkora z čp. 17 a u mlýna Brejlov se převážely na prámu koň-
ské a volské potahy.

Dnes, v době psaní knihy, je v Chrástu jediná prodejna v majetku vietnamské 
rodiny. A hospody? Otevřená ani jedna.

Podělusy

Hospody byly v Podělusích dvě. Prvá, nazývaná U Zimů v domě čp. 10 nedale-
ko mlýna, patřila ke statku Zimových. V hostinci se vystřídala řada hospodských. 
Na konci 19. století se vdova po hospodském, paní Stárková, provdala za řídicího 
učitele z Krhanic, pana Papouška, a nějaký čas ještě měla hospodu v nájmu. Po ní si 
hospodu pronajala Vilda Vrňáková, která se později provdala za stárka z Kulíko va 
mlýna Emanuela Makovského. Před 2. světovou válkou, kdy hospoda získala dneš-
ní podobu včetně kuželníku, ji měl v nájmu bývalý pražský strážník Weinfurt. V éře 
socialismu provozovala hospodu družstevní organizace Jednota.

Druhou hospodu, která nesla název U Makovských, si postavili ve dvacátých 
letech v horní části vesnice nedaleko rybníka manželé Makovští. V domě byly 
hostinské pokoje pro stálé letní hosty a poskytováno stravování pro hosty vlastní, 
i pro ty letní z okolních domů. V roce 1952 bylo pohostinství zrušeno a v jeho pro-
storách zřídila Jednota prodejnu potravin. 

Kulíkův mlýn – dostal název podle mlynářského rodu, který zde působil již 
od 19. století. František Kulík z druhé generace rodu byl mužským do větru, 
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a i když se nakonec oženil s dcerou týneckého mlynáře, s kterou měl dvě děti, 
skončilo manželství rozvodem. Po 1. světové válce měl mlýn v nájmu mlynář Ku-
drna. Po požáru v roce 1932 jej nechal majitel Kulík opravit, opraven byl i jez. Po 
obnovení mletí se stal novým nájemcem Stanislav Ratkovský až do ukončení čin-
nosti mlýna, a to v roce 1943, kdy se Podělusy staly součástí německého vojenské-
ho cvičiště jednotek SS. Ještě v době války byla ve mlýně zřízena Ing. Pálkou li-
sovna bakelitu. Po roce 1945 vyráběl ve mlýně po krátkou dobu elektrické pece 
Ing. Chudáček. K mletí se už mlýn nikdy nevrátil. Po roce 1948 se stal majetkem 
socialistické organizace ZNZ a sloužil jako sklad obilí až do roku 1990, kdy byl 
vrácen rodině Kulíkových.

V domě čp. 11 v roce 1934 otevřela vdova po padlém v 1. světové válce, Františ-
ka  Moravcová, trafiku. Jeden rok provozovala při trafice i malý obchod. Trafika 
byla zrušena po 2. světové válce.

Na konci 19. století bydleli v doškové chaloupce čp. 7 manželé Fialovi, kteří 
vyráběli v Korbelově cihelně cihly. Cihelna se nacházela při hlavní silnici pod po-
děluským rybníkem. Posledními cihláři byla rodina Panáčkových. Činnost cihel-
ny skončila v době mezi světovými válkami.

První kovárnu měl dle vyprávění v domě čp. 11 kovář Vorel. Po něm ještě ko-
vářské řemeslo provozoval Jan Moravec, který však kovařiny zanechal a stal se 
ces tářem. Tím kovářské řemeslo v domě čp. 11 zaniklo. Jan Moravec padl v 1. svě-
tové válce.

V čp. 5 byla poděluská obecní pastouška s poslední obyvatelkou paní Svobo-
dovou. V roce 1928 byla pastouška prodána přistěhovalému kováři Josefu Salátko-
vi. Ten ji přestavěl na kovárnu, ve které zaměstnával dělníka a učně. V padesátých 
letech nastoupil jeho syn František do brodecké Jawy a kovárna zanikla. V součas-
né době je dílna znovu v provozu jako zámečnictví.

Ševcovským řemeslem se ve vsi zabýval Antonín Rejzek. Původně měl dílnu 
na druhém břehu Sázavy v Chrástu, ale v době po 1. světové válce, když mu umře-
la žena, se přestěhoval do Podělus do domu čp. 9. Boty spravoval až do roku 1949, 
kdy zemřel.

Podělusy měly i svoje zahradnictví. Zahradník pan Váňa bydlel v čp. 8 a za-
hradničil na pozemku pronajatém týneckým stavitelem Štrosem v místech Mali-
šovy pily. Zahradnictví zaniklo po 1. světové válce.

Před 2. světovou válkou šila dámské šaty v čp. 15 dámská krejčová paní Plíha-
lová.

Převoznictví provozovali vedle Chrásteckých i Poděluští. Nad jezem byl po-
sledním převozníkem pan Fiala z Podělus. Když jste se domluvili, že přijedete 
vlakem do Chrástu o půlnoci, určitě na vás s loďkou čekal.

Mališova pila – Na začátku Podělus mezi silnicí a řekou se nalézá pila postave
ná týneckým stavitelem Štrosem. V roce 1933 ji od něho koupil Čeněk Mališ. 
V době socializmu byla provozována družstevní organizací. V provozu zůstala 
i po roce 1989.
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Kovárna Jana Krejčího v Krusičanech (1930–1931)

krusičany 

Hospoda „U Radů“ čp. 1. V roce 1884 je zaznamenán jako hospodský a majitel 
polností Václav Rada. Od jeho smrti v roce 1884 vedla usedlost jeho manželka Ma
rie. V domě byla i krusičanská obecná škola, jejíž činnost byla ukončena v r. 1899, 
po zahájení školní docházky do nové školní budovy v Týnci. Posledním hostin-
ským až do roku 1953 byl František Rada. Sál hostince byl poté adaptován na pro-
dejnu Jednoty. Po roce 1989 byla prodejna uzavřena.

Hospoda „U Hrstků“ čp. 11. Hospodářská usedlost, kterou původní majitel 
Vincenc Fulín prodal v roce 1869 Václavu Hrstkovi z Tvoršovic. V roce 1904 posta-
vil potomek Josef Hrstka hostinec, provozovaný rodinou až do znárodnění po 
ro ce 1948. Pak jej vedla benešovská Jednota, po listopadové revoluci v roce 1989 se 
majetek vrátil rodině.

Dům čp. 17 – obchod paní Vnoučkové. Manželka zedníka Františka Vnoučka 
zde otevřela po skončení 1. světové války prodejnu. Obchod byl uzavřen v roce 
1943, kdy se Krusičany staly součástí vojenského cvičiště. Znovu byl otevřen po 
2. světové válce, prodej byl definitivně ukončen okolo r. 1953.

Kovárna v domě čp. 18. V „Krusičanské kronice z roku 1885“ je označováno 
toto popisné číslo jako kovárna, která dle výměru okresního soudu v Neveklově 
z 28. února 1859 je společným majetkem vyjmenovaných sousedů, kteří zaplatili 
předepsané kolkovné k zaknihování společného majetku. Dále jsou uvedeni ti, 
kteří úhradu odmítli. V roce 1906 byla na jiném místě týneckým stavitelem Ludví-
kem Štrosem postavena kovárna nová. V roce 1926 byla prodána rodině Krejčo-
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vých. Kovářství a podkovářství provozoval Antonín Krejčí, pak jeho potomci syn 
Jan a vnuk Jaroslav. Kovárna uzavřena po roce 1948.

Kolandovský mlýn čp. 19 byl před rokem 1850 majetkem týneckého hos
podského Bučiny. V roce 1850 jej koupil majitel konopišťského panství, kníže Jan 
z Lobkovic za 19 tisíc zlatých. Od něho jej koupil v roce 1866 mlynář Antonín 
Kulík z Hrádku u Vlašimi. Mlýn vybavil novými stroji včetně stroje parního. Své 
finanční možnosti ale přecenil a mlýn musel prodat. Až do roku 1891, kdy mlýn 
vyhořel, se v něm vystřídala řada vlastníků. 1. listopadu 1891 byl mlýn vydražen 
ve prospěch pražské banky. Novým majitelem se stal Jan Otčenášek. Znovu na 
mlýn přichází rodina Kulíkova, po ní Vlčkovi a zcela posledním je manžel Vlčko-
vy dcery mlynář Najman. 

Dům čp. 26. Krátkou dobu do začátku 2. světové války měl v něm ševcovskou 
dílnu pan Jeřábek.

Krusičany byly před druhou světovou válkou převážně zemědělskou vesnicí 
s řadou větších i menších hospodářských usedlostí. O to krutější byla pro obec 
rozhodnutí německých okupantů i komunistické zásahy po roce 1948. Po vytvo
ření vojenského cvičiště, do jehož území patřily i Krusičany, byl majetek i půda 
vyvlastněny a z hospodářů se staly námezdní síly na německém velkostatku. 
V ro ce 1945 byl sice majetek navrácen, ale již rokem 1948 nastupuje komunistic-
kým režimem dle sovětského vzoru všemi prostředky prosazovaná kolektiviza-
ce zemědělství. V Krusičanech je to nejprve vytvoření jednotného zemědělského 
družstva. Tento pokus skončil pro dobrodružné řízení kolektivního hospodaření 
a neschopnost nastolených představitelů družstva naprostým nezdarem. Nejsou 
potrestáni viníci, ale sedláci. Půda je jim vyvlastněna, nejlepší sedlák ze vsi Fran-
tišek Kubela dle tehdejšího „paragrafu padesát“ ze vsi vystěhován a veškerý živý 
i mrtvý inventář a polnosti všech sedláků se stávají majetkem státního statku, 
později se z části usedlostí opět vytvořilo JZD.

 Pecerady

V Peceradech byla v 16. století ustavena Peceradská rychta, pod kterou patřily 
vesnice Pecerady, Zbořený Kostelec, Brodce, Hůrka, část Hvozdce, Ledce, Větrov 
a Pášovka.

Pecerady si svůj statut samostatné obce podržely až do roku 1971, kdy byly 
začleněny do Týnce nad Sázavou.

Převážně zemědělská ves, kde se jiné profese než zemědělské začínají objevo-
vat až s výstavbou průmyslových objektů v okolí, s výstavbou železnice Davle–
Čerčany, těžbou kamene v peceradském lomu a především, jako i v druhých ves-
nicích Týnecka, po zahájení práce v Janečkově Zbrojovce.

Výsledky hospodaření peceradských zemědělců byly už v době 1. republiky 
na vysoké úrovni. Zaváděly se kontrolované chovy hovězího dobytka, vepřového 
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Pohled na Pecerady a náves s obecním pasákem vepřů

Pecerady od vily Fortuny, akvarel, Ladislav Žížala

bravu a drůbeže, sledovaly se váhové přírůstky, porodnost, dojivost a snůška 
u drů beže. V roce 1926 až 1929 byla v obci provedena meliorace polí a luk, což 
přispělo k pronikavému zvýšení výnosů. Peceradští sedláci byli v té době známí 
v celém kraji produkcí vysoce kvalitního peceradského zelí. Ještě po 2. světové 
válce pokračovali v jeho pěstování do doby, kdy týnecká uhelná teplárna začala 
zasypávat celý široký kraj včetně plodin popílkem.
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Hruškův hostinec č. p. 32

Se zemědělstvím souviselo řemeslo kovářské a podkovářské. V robotním se-
znamu z roku 1777 se uvádí, že v Peceradech je roboty zproštěno čp. 1 – kovárna. 
Existence kovárny se znovu připomíná v dopise kováře Jukla konopišťské vrch-
nosti z roku 1846, když žádal o prodej vrchnostenské půdy v Týnci na stavbu ko-
várny. V minulém století provozoval kovářství v čp. 1 František Skupa a po něm 
Josef Uhlík. Druhým kovářem ve vsi byl v čp. 87 Antonín Kočí.

Hospody byly ve vsi dvě. Hostinským v té starší zvané „Hořejší“ čp. 22 byl 
An tonín Hruška. Narodil se v roce 1880 a zemřel v době 2. světové války. Je zají-
mavé, že tato usedlost v Peceradech byla dle robotního seznamu z roku 1777 bez 
robotních povinností. Jako majitel usedlosti je v seznamu uváděn Martin Bareš, 
potomek rytíře Bernarda Bareše, který v roce 1544 koupil ves Kostelec. Byla zde 
již tehdy hospoda? Vypráví se, že do hospody chodil s hajným z Taranky básník 
Karel Hynek Mácha (1810–1836) při návštěvách své lásky Márinky Štichové. Dru-
hou hospodou byl hostinec zvaný „V domku“ čp. 32. Hospodu včetně řeznictví 
provozoval Josef Hruška. Koncese byla majiteli udělena rozhodnutím c. k. okres-
ního hejtmana v Benešově ze dne 10. června 1900. Domek čp. 32 vlastnil původně 
majitel hořejší hospody Antonín Hruška. Protože se bál konkurence, prodával do-
mek s podmínkou, že v něm nebude provozováno pohostinství. A tak do hry 
o koupi vstupuje hokynář z Chvojínka. Ten sice v dubnu 1899 koupil nemovitost 
na své jméno se závazkem neprovozovat hospodu, ale již v květnu téhož roku ji 
prodává bez jakýchkoliv podmínek o využití Josefu Hruškovi. Od 6. října 1901 
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Udělení hostinské koncese panu Hruškovi
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byla druhá peceradská hospoda i s řeznictvím otevřena pro veřejnost. Hořejší 
hospodu měl po 2. světové válce krátce v nájmu peceradský řezník a hostinský 
Jaroslav Pešek. V inzerci ji nazýval hospodou „ Na Rychtě“.

Pekařství v domě čp. 81 po prvé světové válce zavedl Josef Šobíšek. Po jeho 
smrti převzal provozovnu bratr Bedřich. Posledním pekařem byl Josef Vokáč, kte-
rý si vzal za ženu vdovu po Bedřichovi. Pekařství zaniklo v 70. letech minulého 
století. 

Po 1. světové válce byla v domě čp. 79 otevřena jednonohým válečným inva-
lidou Karlem Doležalem trafika.

V období mezi světovými válkami pracoval v domě čp. 92 truhlář Jaroslav 
Kašpárek. Ve stejné době provozoval kolářství v čp. 97 Oldřich Dřízhal.

V minulosti byli v Peceradech tři ševci. V čp. 74 ševcoval František Hruška, 
u týneckého ševce Blabolila se vyučil z čp. 78 Václav Drábek a třetím byl Miloslav 
Voráček z čp. 71.

Elektroinstalační práce prováděl elektrikář Antonín Potůček se svým synem 
Josefem z čp. 51. O místní elektrickou síť pečoval od roku 1935 elektrikář Stanislav 
Žáček.

V polovině minulého století ukončil činnost kamenolom u peceradské želez-
niční zastávky, kde pracovala řada peceradských mužů. Skončila těžba kamene 
tzv. „peceradského gabrodioritu“, jehož leštěné bloky byly využívány jako venkov
ní obkladový materiál při výstavbě významných budov, v Praze např. Petschkova 
paláce u Wilsonova nádraží a jeho vily, budovy Poštovní spořitelny na Václav-
ském náměstí, Komenského památník v holandském Naardenu aj. Pro svoji tvr-
dost byl rozdrcený kámen využíván od roku 1933 při stavbě pražských vozovek.

Nemalý význam v životě bývalé peceradské obce mělo cihlářské řemeslo. Po-
dle „Rychty Peceradské“, historického pojednání Jaroslava Šobíška o vývoji Pece-
rad, byly ve vsi tři cihelny. Nejmladší „Rabiňákova“ v „Dolnici“ při cestě z Brodců 
do Pecerad ukončila svoji činnost ve 30. letech, v době celosvětové hospodářské 
krize, druhá zvaná „Koudimova“ ji sice přežila, ale v době psaní Rychty Pecerad-
ské okolo roku 1945 z ní stála v Peceradech již jen rozpadávající se cihlářská pec. 
V polovině 19. století pak podle staré peceradské kroniky zanikla nejstarší cihelna, 
nacházející se u „prvního“ peceradského rybníka v místě, kde dnes stojí domek 
bývalého rybničního hajného Dřízhala.

Prvním obchodníkem v Peceradech byl Josef Frišman. Krám se nacházel v dom
ku, který byl zbourán a na jehož místě stojí dnešní prodejna Jednoty. Od roku 1924 
prodával v novém domě čp. 18 na návsi vedle starobylé zvoničky. O kousek dále po 
cestě z návsi za hořejší hospodou se v rodinném domku nacházel obchod Havelko
vých, který později po kratší dobu vedla předválečná družstevní organizace Včela.

V době 2. světové války byli obyvatelé Pecerad rovněž krutě postiženi opatře-
ními souvisejícími s vytvořením cvičiště vojsk SS. Veškerý majetek byl vyvlastněn, 
celé území se stalo součástí Velkoněmecké říše a většina obyvatel se musela vystě-
hovat.
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Bývalý statek č. p. 2 v Brodcích

brodce

V „Peceradské rychtě“ se u vesnic Brodce a Kostelec uvádí, že byly zničeny 
a spáleny při dobývání hradu Kostelec v letech 1450 a 1467 a stejně tak se na jejich 
zániku podílely nepokoje třicetileté války v letech 1618–1648.

V místech, kde se dnes nacházejí rozsáhlé tovární objekty brodecké Jawy, stá-
val mlýn a hospodářský statek.

Mlýn čp. 1 vlastnil Josef, hrabě z Vrtby, až do roku 1787, kdy jej v dražbě koupil 
mlynář Jan Bareš. Po jeho smrti roku 1797 převzal mlýn jeho syn Václav. Po něm 
se na mlýně vystřídala řada mlynářů a posledním, s jehož jménem je spojen i ko-
nec mlýna, byl Krištof Špička. Mlýn prodal 26. listopadu 1834 Jakubovi Šimonu 
Wah le, c. k. privátnímu továrníkovi, majiteli brodecké přádelny. Mlynář si v kup-
ní smlouvě vymínil, že i po prodeji bude pokračovat v mletí. Zapomněl však na 
jedno – a to byla voda. O té se ve smlouvě nemluvilo. Dlouho se o vodu soudil, ale 
při nakonec prohrál. A to byl definivní konec mlýna na Brodcích.

Vedle mlýna stával až do roku 1834 Sedláčkův statek čp. 2. I tato hospodářská 
usedlost podlehla expanzi přádelny, která ji koupila a rozbořila.

Mautnerova přádelna – viz samostatná kapitola.
Zbrojovka Ing. F. Janečka – viz samostatná kapitola.
Řeznictví pana Holého a dámské krejčovství paní Holé se nacházelo v domku 

čp. 19, který stál až do 60. let nedaleko dnešního brodeckého Jawaklubu. Domek 
byl postaven jako většina okolních objektů na přelomu 19. a 20. století vlastníkem 
přádelny továrníkem Kuflerem a byl v něm ubytován se svojí ženou jeho panský 
kočí pan Boháček. V r. 1934 se do rodiny přiženil František Holý, řezník z Pětihost, 
který si vzal za manželku dceru Boháčkových Helenu. Helena se vyučila v Pra ze 
krejčovskému řemeslu a od roku 1924 si otevřela v domku svých rodičů dámský 
krej čovský salon. V době, kdy byla zastavena výroba v přádelně a majetek rozpro-
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Reklama švadleny paní Holé v týneckém kině

dáván, koupila si rodina Boháčkových domek čp. 19. V době 2. světové války spa-
daly Brodce, tak jako všechny vesnice okolo Týnce na levém břehu Sázavy, do tzv. 
zabraného území. Aby z domu čp. 19 nebyly rodiny vystěhovány, musel někdo 
pracovat ve zbrojní výrobě v brodecké Jawě. Do továrny odešel pracovat Boháčkův 
zeť František Holý. Ihned po válce v roce 1946 si otevřel v domě řeznictví, ale svým 
pánem byl pouze do roku 1949, kdy živnost byla komunistickou vládou znárodně-
na a řeznictví převzala benešovská Jednota. Pan Holý zde pracoval jako její zaměst
nanec do roku 1960, kdy byla otevřena nová provozovna Jednoty na Brodcích. Ná-
sledně byla pak rodina víceméně přinucena dům prodat a nový majitel n. p. Jawa 
jej nechal před výstavbou podnikového kulturního domu “Jawaklub“ zbourat. 

„Brodecká kantýna“ čp. 18 byla postavena okolo roku 1900 majitelem přádelny 
Kuflerem jako restaurace a hotel, v zadní části objektu byla pekárna. Od nájemce 
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Osazenstvo brodeckého hotelu

Navrátila převzal hotel v roce 1931 Jaroslav Šindelář a živnost provozoval až do 
roku 1937. V roce 1934 koupila hotel paní Maršálková z Krhanic. Přádelna byla v té 
době již značně zadlužena a prodeje prováděly věřitelské finanční ústavy. V době 
2. světové války byla prý majitelka přinucena prodat hotel Zbrojovce Ing. Fr. Ja-
nečka. V současné době je objekt v soukromém vlastnictví a stal se po renovaci 
znovu restauračním zařízením.

Vlevo „brodecká kantýna“ z roku 1900, vpravo původně dům panského kočího přádelny, později řeznictví 
pana Holého
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Dům čp. 24 byl postaven po 1. světové válce příslušníkem československých 
legiií Tomášem Dvořákem. V přední části domu s vchodem z hlavní ulice byla 
prodejna Včela (později Bratrství), v zadní části domu, do které se vcházelo z boč-
ní uličky, byla trafika. Po roce 1949 prodejna Bratrství byla převzata benešovskou 
Jednotou a prodej koloniálního zboží ukončen po výstavbě nového objektu Jedno-
ty na Brodcích. Dům pak odkoupil n. p. Jawa a v prodejně prodával motocyklové 
náhradní díly. V současnosti je dům soukromým majetkem.

Holičství mezi světovými válkami a ještě krátce po 2. světové válce provozo-
val v domě čp. 27 pan Lánský, po něm krátkou dobu Ivan Slojka.

Zbořený kostelec

Vesnice je jednou z nejklidnějších místních částí města. Ostatně dopravní 
značka „slepá ulice“ na silnici u vjezdu do vsi to jenom potvrzuje. Více vzruchu tu 
asi panovalo v dobách dobývání kosteleckého hradu.

Ve 30. letech 19. století přinesla oživení vesnice stavba továrny na přízi v ne
dalekých Brodcích. Na přelomu 19. a 20. století postavila ve vesnici továrna 19 ty-
pových domků pro své zaměstnance. Přádelnou byly zakoupeny dva kostelecké 
statky, v jednom se říkalo „U Jandičků“ (Kalašovi), v druhém „U Strnádků“ (Cho-
cholouškovi), v kterých se ubytovali formani Burian a Holas, kteří s dvěma páry 
koní přiváželi z Prahy pro továrnu suroviny (bavlna a uhlí) a odváželi hotovou 
přízi. V jednom ze statků byl ubytován i převozník Turek. Formanská přeprava 
surovin a zboží kosteleckými byla ukončena po zahájení železničního provozu 
na trati Praha–Vídeň, kdy pro továrnu byla daleko výhodněji položená železniční 
stanice Čerčany. Přepravu na nové trase ale již zajišťoval majitel dvora Ledce Ur-
banides.

Povoznictvím se v Kostelci zabýval i majitel menšího hospodářství čp. 11 pan 
Turek. Pomáhal formanům při přepravě továrního materiálu, vozil např. kámen 
na stavbu silnice z Brodců do Kostelce.

Ve vsi byly v minulosti dva obchody. V domě čp. 2 šlo o obchod se zbožím vše
ho druhu pana Šmídka. Starousedlíci vzpomínají na vůni pražené kávy, která se 
táhla ze Šmídkovy pražírny, a stejně tak na sobotní prodej pečiva dováženého na 
vozíku se psím spřežením z pekárny chrásteckého pekaře Nováka. V období před 
2. světovou válkou začala v obchodě prodávat zboží družstevní organizace Včela, 
v době 2. světové války se prodejna přejmenovala na Bratrství. Druhým byl obchod 
v domku čp. 36 pana Škvora. Oba obchody zanikly po roce 1945.

Při hospodářství čp. 11 byla hospoda Františka Turka. Po 1. světové válce ote-
vřela při hospodě sestra hospodského, vdova po padlém, paní Hromadová, trafi-
ku. Od roku 1936 provozoval pohostinství Bohumír Marek, který si vzal za ženu 
dceru hostinského Turka. Činnost hospody již jako socialistické provozovny Jed-
noty byla ukončena v roce 1952.
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Tovární domky ve Zbořeném Kostelci pro zaměstnance brodecké přádelny

Druhým pohostinstvím snad se stoletou tradicí byla Breburdova hospoda 
a řeznictví. Zakladatelem byl Prokop Breburda. Hostinský, jehož hlavu vždy zdo-
bila nízká kulatá čepice, odznak hospodského cechu, a z hospody zaznívaly zvu-
ky orchestrionu. Obraz starého pána dlouho visel na stěně ve výčepu a snad tam 
visí dodnes.

V čp. 34, v jednom z bývalých továrních domků brodecké přádelny, provozo-
val živnost krejčovskou František Majer. Narodil se roku 1894 v týnecké ratejně 
(dnes provozovna sklenářství), kde byly společně ubytovány rodiny pracující na 
vrchnostenském statku v Náklí. František Majer se vyučil krejčovině u týneckého 
pa na Šmídka a po 1. světové válce si založil vlastní živnost. Pro onemocnění ru-
kou musel po roce 1945 krejčovské řemeslo omezit. Ještě dnes po více než padesáti 
letech vzpomíná rodina na diskriminaci po roce 1948. Krejčí byl zařazen mezi 
velké živnostníky, nedostal on ani jeho matka potravinové lístky a důchod mu byl 
vyměřen ve výši 180 Kčs měsíčně.

V domě čp. 37 po 1. světové válce měl krejčovskou dílnu Karel Korbel. Zemřel 
po roce 1945.

Největšími hospodářskými usedlostmi ve vsi byl Jirákův statek čp. 8 s po-
sledním hospodářem Františkem Jirákem a Kalašův statek čp. 4 s posledním ma-
jitelem Josefem Kalašem.

Ve Zbořeném Kostelci byl od nepaměti pod hradem přes Sázavu brod. Po-
cestným pak sloužili vedle brodu převozníci. Těmi posledními byli Jan Svoboda 
z čp. 10 a po něm pan Vorel z čp. 12.
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čakovice

Od 1. 7. 2006 se na žádost obyvatel Čakovic stala vesnice s příslušným katas-
trálním územím místní částí obce Týnec nad Sázavou. Severní hranice katastrál-
ních území Týnce se tak posunula za vrchem Čížov po kopcích Hradečnice přes 
silnici Čakovice – Babice u Dařbože k vrchu Vlková (521 m), odtud severozápadně 
do údolí ke Kamickému potoku. Pak zpátky se silnicí k Čakovicím, kde údolí 
opouští a vstupuje do lesů pod Panskou skálou. Nad chatovou osadou Čisté Poto-
ky sestupuje znovu k silnici Týnec – Čakovice a u hradu Zbořený Kostelec čako-
vický katastr končí. Do roku 1958 byly Čakovice osadou obce Krhanice a od tohoto 
roku patřily 48 let do obce Řehenice.

 Osada Čakovice se připomíná poprvé roku 1310, kdy papež potvrdil klášteru 
sv. Jana na ostrově u Davle držbu vsi „Schacovicz“. Podle urbáře tohoto kláštera 
z roku 1390 platili poddanské dávky ve vsi „Czacoviczie“ dva velcí rolníci, deset 
chalupníků, dva tzv. podruzi a dále se platilo 30 grošů ze mlýna. Během husit-
ských válek patrně získal Čakovice rod Sádlů ze Smilkova ke statku Netvořice 
a v roce 1560 byla ves připojena k panství konopišťskému.V roce 1654 patřilo pan-
ství hraběti Václavu Michnovi a v této době bylo ve vsi zjištěno pět sedláků a tři 
pusté grunty.  Jméno vesnice znamenalo ves lidí Čakových. (Tolik z webové strán-
ky města Týnec nad Sázavou). 

Významným pramenem informací o historii Čakovic je malý ručně psaný spi-
sek paní A. Novotné z roku 1972, nazvaný „Kronika mojí milé rodné vísky“.  Z to-
hoto materiálu vznikla také pamětní publikace autorky Markéty Klenovcové, vy-
daná osadním výborem v roce 2010, kdy uplynulo 700 let od prvé písemné zmínky 
o Čakovicíc. Práce paní Novotné čerpá z různých literárních pramenů a pokud jde 
o historii mladší, devatenáctého a dvacátého století, pak jsou to často vzpomínky 
svých předků, rodiny Mikulášových. Největší styk čakovických s Týncem nastal 
po vybudovaní slévárenské a strojírenské výroby ing. F. Janečkem v Týnci, která 
poskytla řadě obyvatel Čakovic, ale nejen jim z této oblasti výhodné zaměstnání. 
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Již za prvé republiky došlo k vybudování silnic z Týnce na Jílové a později i na Ča-
kovice. O významu nového automobilového spojení pro Janečkovu Zbrojovku 
svědčí jeho finanční účast na jejich výstavbě. I dnes, kdy výroba byla v obou závo-
dech po roce 1989 silně omezena, zůstává mezi oběma místy díky autobusům 
Pražské hromadné dopravy, zajíždějícím přes Čakovice několikrát denně do Týn-
ce a zpět, zachováno. Co nezůstalo, je čakovická hospoda, před kterou v kterouko-
liv denní dobou jste viděli zaparkovaná tovární auta týneckých závodů, jejichž 
řidiči zejména při návratu domů si odskočili na jedno orosené (někdy i více, na ob-
sah alkoholu v krvi se zas tolik nehledělo). 

Mají Čakovice svoje „Pověsti čakovické“? Pyšelský měšťan Václav Pokorný 
(+1850) napsal ve svém spisu: Čakovice byly před pradávnými časy městečkem 
a kde je dnes zahrada V. Pály, stával kostel. Byly tam též tři „výstavné hospody“. 
K vesnici patřilo mnoho lesů, jak vlastních tak obecních. V lese za Čakovicemi při 
cestě na Jílové jsou mnohé rozvaliny, prý zůstatek městečka „Radostná“. Staří ča-
kovští sousedi  a zvláště rychtář Matěj Houra vypravovali, že okolí patřilo pánům 
z hradu Kostelec a čakovští mají na pergamenu psaná práva na své vlastní a obec-
ní lesy… Že by to byla pravda? Na výše zmíněné zahradě při sázení stromů byl 
vykopán kostelní zvonek. Dnes je umístěn v zákristii kostela sv. Františka v sou-
sední Kamenici. 

Čakovickým rychtářem v roce 1848 byl Václav Doležal, majitel hospodářství 
čp.7. Vypráví se, že o svatodušních svátcích přiběhl na taneční zábavu, zarazil hu-
dební produkci dudáka a na celý sál volal: Konec muziky, všichni na Prahu, Praha 
je v jednom plameni! Z oslovených občanů prý do Prahy dorazil hasit soused Po-
korný, s putýnkou na zádech, zavěšenou na holi…

Na konci vesnice směrem ke Kamenici stával dřevěný kříž V roce 1852 byl 
na památku zrušení roboty nahrazen novým s posledním nápisem „Pro čest a slá-
vu Boží a na památku našich předků“. Uprostřed vsi stála pastouška, tam kde je 
dnes pomník obětí prvé a druhé světové války. Jak už název říká, v pastoušce žil 
obecní pastýř, který měl za povinnost pást všem obyvatelům vesnice jejich doby-
tek. 

Čakovice náležely v minulosti školou ke Kamenici. Jedněmi z prvých kame-
nických kantorů byl hostinský Jakub Procházka, zemřel v roce 1775. Po něm vy-
učoval pekař Lindner, zastával i povolání kostelníka. Mezi lidmi byl velice váže-
ným občanem. Vyučoval ve svém domku pod zdí kamenického zámku. Prvou 
zděnou školu postavil v roce 1869 majitel kamenického zámku Ringhoffer v Ka-
menici, jako odměnu za honitbu získanou na pozemcích v okolí Čakovic. Když 
pak podle nového školského zákona přešla starost o školu na obecní orgány, pře-
vedl Ringhoffer školu i byt školníka bezplatně na Čakovice. Budova zůstala zacho-
vána do dneška jako součást areálu závodu Strojmetal. 

Ve vyprávění paní Novotné je zajímavá zmínka o tzv. „pořádnosti“, což byl 
den v obci, kdy se vybíralo pachtovné (nájemné) za obecní pozemky. Pachtýři (ná-
jemci) se sešli na valné hromadě v hospodě u Kutinů (dnes hospodářství p. Kapra 
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čp. 2), aby vypořádali s obcí své finanční závazky. Byla to i společenská událost. 
Zabilo se prase, udělaly jaternice, upeklo vepřové a všem přítomným se dostalo 
pohoštění. Ne však všem stejně. U jednoho stolu seděli sedláci, kteří dostali vepřo-
vou pečeni, u druhého  pak chalupníci, pohoštění jaternicovou polévkou a jaterni-
cemi a pro tu třetí skupinu, baráčníků a podruhů to byl pouze naložený sýr. A aby 
byl dosti řízný, nakládal se dlouho před podáváním. Pro všechny tu bylo pivo. 
Náklady na pohoštění se uhradily z vybraného nájemného.

Mezi prvé stavby dvacátého století patřily v létech 1906 – 1907 domek kame-
níka Jermana a při silnici ke Krhanicím nový hostinec hostinského Kutiny. Pr-
vou obětí I. světové války byl čakovický občan Eduard Strnad. Šťastně se po vál-
ce domů navrátili dlouho nezvěstní Josef Kubásek a Josef Hora. Nové místo 
k životu po válce si našli ve Francii čakovičtí mladíci bratři Aubrechtové a Ma-
cháček, zajatí v Itálii. I po druhé světové válce přibyly na pomník padlých oběti 
z Čakovic. Osádka německého tanku jedoucí začátkem května 1945 z Týnce 
na Prahu, zatkla v čakovické chatové osadě Čisté Potoky čtyři nevinné mladíky 
Aloise Šmídu, Josefa Kubáska, Josefa Moravce a Zdeňka Mikeštíka. Totálně pro-
hranou válkou a strachem před Rudou armádou frustrovaní „germánští hrdino-
vé“ hnali ty kluky až za Čakovice, aby je tam v posledních minutách války po-
vraždili. 

Elektrický proud byl do vsi zaveden v roce 1924. Velké usedlosti ve vsi vlast-
nili sedláci František Trojánek a František Platil. Čakovický mlýn patřil mlynáři 

Čakovičtí hasiči v roce 1924 (sbírka J. Jiráně)
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Antonínu Růžičkovi, další řemesla zastávali kovář Jan Skřivan, truhlářské práce 
Antonín Marek, kamenické práce Vrňata, zedník František Unger a boty spravo-
val Jan Mikuláš.

Hospody byly ve vsi tři, „U Hozů“, kde bylo kino a stanice obecního rozhlasu, 
„U Kaprů“ a „U Kutinů“. Nejdéle do roku 1992 přežívala hospoda Jednoty „U Ku-
tinů“, kdy byla budova prodána soukromníkovi. Obchod v minulosti vlastnil An-
tonín Brabec. V roce 1982 byla slavnostně otevřena prodejna Jednoty, postavená 
v době socializmu v tzv. „akci Z“ vedle Kutinovy hospody. Její provoz byl ukon-
čen už po deseti létech v souvislosti s prodejem sousední hospody soukromníko-
vi. Po roce 1992 zajišťovala prodej potravin ve svém domě čp. 72 paní Punčochářo-
vá.

Jednotné zemědělské družstvo založené v padesátých létech ukončilo svoje 
hospodaření v roce 1973 a na pozemcích začal hospodařit Státní statek Říčany.

Pro život a rozvoj vesnice byla docela významná  šedesátá léta. Politické napě-
tí mezi „socialistickým východem“ a „kapitalistickým západem“ se promítalo 
do vyzbrojování zemí na obou stranách a dotklo se i Čakovic. Nejprve armáda 
získala pozemky na konci vesnice při silnici na Kamenici, kde začala s výstavbou 
objektů a v samotné vesnici byla zakázána výstavba rodinných domků.  Stejně tak 
začala armáda budovat nové objekty v oboře nad Čakovicemi na vrchu Vlková 
(betonové bloky jsou tam dodnes). Brzy se už vědělo, že na Vlkové má být posta-
vena pozorovatelna protiletecké  obrany a snad i odpalovací rampa balistických 
sřel. Hovořilo se i tom, že z vojenských důvodů má být uzavřena silnice mezi Ča-
kovicemi a Kamenicí a nově postavená silnice od Čakovic na hlavní silnici Praha 
– Tábor do Babic tuto informaci jenom potvrzovala. Když byly stavby vojenských 
objektů zastaveny, bylo to prý proto, že někdo s plány na jejich výstavbu utekl 
„za kopečky“ (rozuměj za hranice republiky k imperialistům). Pozemek čsl. armá-
dy armádě zůstal a stal se výcvikovým střediskem a v létě sloužil jako pionýrský 
tábor. Dnes je v soukromých rukách. 

Sbor dobrovolných hasičů vznikl už v době prvé republiky v roce 1924. Prvým 
velitelem byl Karel Pařízek. Písemná historie sboru se zachovala od prvého pová-
lečného zápisu ustavující schůze v roce 7. dubna 1951 v Krhanicích, pod které Ča-
kovice jako osada spadaly. Byla založena tzv. Místní jednota československého 
hasičstva Krhanice. Prvým poválečným předsedou byl J. Hoza. 

Ještě v tomto roce žádal matrikář, aby mu byly dodány seznamy členů s jejich 
osobními údaji. A tady už se projevil vliv komunistické strany, která si postupně 
upevňovala ve všech organizacích moc. Bylo mu řečeno, že seznamy musí nejprve 
prověřit místní akční výbor a místní organizace KSČ. (Zápis ze schůze sboru ze 
dne 27. 5. 1951, zapsal Václav Bečvařík, jednatel.) Už v roce 1952 vedl sbor nový 
předseda bratr Kubásek. Roku 1955 při vynaložení značného úsilí sháněním sta-
vebního materiálu a odpracováním stovek hodin brigádnické práce byla slavnost-
ně otevřena nová zbrojnice za předsednictví soudruha Řejhy. Brigádnické práce 
a socialistické závazky provázely život členů hasičského sboru po celou dobu 
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do roku 1989. Byla postavena požární nádrž na čakovickém potoce, hasiči pořáda-
ly pro zajištění své činnosti každoročně plesy, vánoční besídky. Předsedů sboru 
a velitelů se do roku 1989 vystřídala celá řada.

Tělovýchovná jednota byla založena již v roce 1933 a v tomto roce se také 
uskutečnily prvé zápasy v kopané. Členové Jednoty zahájili současně výstavbu 
prvého čakovického hřiště na „močidlech“. Peněz moc nebylo, práce pokračovaly 
pomalu a konečnou podobu spatřilo hřiště až uprostřed války v roce 1943. Konec 
války i prvá poválečná léta rozvoji sportu moc nepřinesly. Chyběly finanční pro-
středky a členská základna aktivních členů prořídla. Teprve v roce 1964 byla čin-
nost jednoty plně obnovena a jejím předsedou v té době byl J. Mergeš. V dalších 
létech ho vystřídali E. Tökoly, pak od roku 1972 F. Platil. Tělovýchovná jednota 
přesahovala svým významem hranice vesnice, což dokazují místa bydlišť členů. 
Kromě organizovaného sportu kopané mužů, žáků a volejbalu v Čakovicích a Ba-
bicích, pořádala plesy a daleko široko byl známý čakovický dětský den.

Čakovický místopis oplývá řadou nádherně znějících názvů lokalit jak v sa-
motném katastru obce, tak v jeho nejbližším okolí. Vyjadřují jejich minulé využití, 
vlastnictví nebo jsou zajímavé už svým výrazem. Jižně od vsi leží vrchy Kryble, 
Panská Skála se starým dubovým porostem, Týnec od Čakovic odděluje hřeben 
Hradečnice s hradem Zbořený Kostelec a „Na Hrobech“ bylo velké pohřebiště 
z třicetileté války. Z vyprávění starého pana Mikuláše se dovídáme, že při dobý-
vání pařezů na tomto místě bylo objeveno množství lidských kostí a staré vojen-
ské výzbroje. „Močidla“ byla místem, kde se v minulosti „močil“ len, hojně v době 
minulé pěstovaný jako textilní surovina. „Panská louka“ byla panská, poněvadž 
patřila pánovi na Konopišti.
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ŠkOlSTVí

Mateřská škola v Týnci nad Sázavou
Janeta Jandová

Mateřská škola v Týnci v sídlišti byla slavnostně otevřena 1. 11. 1974 jako 
závod ní školka n. p. Metaz za účasti zástupců ONV Benešov a MěNV Týnec. Pro-
voz byl prakticky zahájen 4. 11. 1974 ve 3 pavilonech s kapacitou 90 dětí. Vzhle-
dem k populační explozi v 70. letech se však počet dětí ve školce ve školním roce 
1976/77 zvýšil na 110. Poptávka po umístění dětí do mateřské školy však nadále 
narůstala, a proto bylo předloženo a posléze i realizováno konstruktivní řešení 
problému – výstavba dalších dvou pavilonů. Ty byly plynule napojeny spojovací 
chodbou na stávající budovy a staly se součástí areálu. Jejich slavnostní uvedení 
do provozu proběhlo 1. 9. 1981, k tomuto datu bylo ve školce zapsáno již 152 dětí.

Mimo to v Týnci již léta v Benešovské ulici (vedle hasičské zbrojnice) existova-
la mateřská škola n. p. Jawa (koncem 70. let ještě závod zřídil novou školku v Bu-
kovanech), její budova však byla v restitučním řízení vrácena původním vlastní-
kům, a proto byly ve školním roce 1992/93 děti z této školky přemístěny do síd  liště. 
Tamní mateřskou školu totiž Metaz a. s. po roce 1989 bezúplatně předal městu Tý-
nec.

Od začátku své činnosti má mateřská škola v sídlišti charakter moderního 
škol ského zařízení na okraji sídliště s vysokou koncentrací obyvatelstva. Díky vý-
hodnému umístění nejsou problémy s organizací režimu dne a s dodržováním 
hygienických zásad zdravého způsobu života. Školka je položena na klidném 
místě v blízkosti vilové čtvrti a lesa, má ideální podmínky pro využití tohoto pro-
středí k vycházkám i ke sportovním činnostem.

Součástí výchovné péče je i integrace dětí s různými druhy zdravotního posti-
žení, v tomto směru spolupracujeme s odbornými pracovišti, nejdéle např. se spe-
ciálněpedagogickým centrem při Škole pro nevidomé J. Ježka v Praze a Pedago-
gickopsychologickými poradnami v Benešově a Říčanech.

Filozofií naší školky je vychovávat děti v duchu demokratických ideálů ve 
zdra vé a sebevědomé osobnosti, položit základy pro uspokojování rozličných 
individuálních zájmů a potřeb. Součástí výchovného působení je i trvalá péče 
o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, tedy nejen o děti zdravotně posti-
žené (indi viduální vzdělávací plán sestavený ve spolupráci s dětským lékařem), 
ale i o děti talentované (výtvarný a pěvecký kroužek, kurzy keramiky). Tomu je 
přizpůsobena i kapacita mateřské školy, která je v současné době cca 125 dětí, jež 
jsou organizačně rozděleny do 5 tříd.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu předškolního vzdělávání 
a nabízí kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti ve školce, v roz-
šířené nabídce rovněž pro děti školního věku (zájmové kroužky, jazykové vzdělá-
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Malí umělci – výtvarný kroužek (MŠ Týnec nad Sázavou)

Malí umělci – keramický kroužek  
(MŠ Týnec nad Sázavou)

vání, kulturní akce). Ve vzdělávání dětí se klade důraz na smyslové vnímání, ex-
perimentaci, praktickou zkušenost a na rozvoj komunikativních dovedností.

Učitelský sbor tradičně spolupracuje s vedením Základní školy v Týnci, se Zá-
kladní uměleckou školou, s Domem pečovatelské služby a s Informačním středis-
kem MěÚ Týnec. Děti se aktivně účastní i kulturního dění ve městě – oslavy svát-
ků, výstavy dětských prací, vernisáže, školní akademie. Jejich práce z výtvarného 
kroužku jsou zasílány do různých soutěží, kde již obdržely mnohá ocenění a zdo-
bí rovněž prostory Městského muzea a Městského úřadu v Týnci.

dějiny obecné školy v Týnci nad Sázavou
Antonín Vendr 

V Týnci nad Sázavou se připomíná škola již v r. 1765. Podle starých záznamů 
byla postavena na místě, kde dnes stojí dům č. 5 (pošta). Tehdejší školní budova, 
určená pro děti nevolníků, byla malá a chatrná chaloupka ze dřeva a s doškovou 
střechou. V zápisech bylo zjištěno, že v uvedeném roce (1765) byla u školy prove-
dena přestavba stodůlky.

Roku 1780 byla dosavadní škola zbořena a na témže místě vystavěna nová škola – jed
notřídní. Školní budovu tvořila jedna dřevěná kolna, kamenné stavení s jednou velkou svět
nici a jednou malou, mezi nimi byla síňka, vedle malé místnosti byla kuchyň a pod ní sklep. 
Budova byla kryta šindelem. Celá stavební parcela měřila 75 čtverečních sáhů. 

Podle výpisu z archivu ministerstva vnitra v Praze, a to z výtahu ŠF (školní 
fase), Berounský kraj, č. 49 z r. 1788, se uvádí, že do této školy chodilo 51 chlapců 
a 49 dívek. Lze se domnívat, že ve statistickém hlášení nebyl úmyslně překročen 
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počet 100, protože by bylo nutno ustanovit učitelského pomocníka. Ve stísněných 
poměrech hmotných se o to učitel raději neucházel.

Nemajetní rodiče, jichž bylo 50, byli od placení školného za své děti osvoboze-
ni, zbytek, nepříliš velký, školné platil.

Povinná školní docházka trvala 6 let. Na jednotřídní škole, která byla tehdy 
v Týnci, chodili žáci dva roky do prvního oddělení a čtyři roky do oddělení dru-
hého. Vyučovalo se třem základním předmětům: čtení, psaní a počtům. Po odpo-
ledním vyučování ořezával učitel nová brková pera, někdy celé odpoledne.

Roku 1788 chodilo podle zmíněného již výpisu do školy z týnecké obce 8 dětí. 
Jedno dítě bylo jedenáctileté, jedno desítileté, dvě devítileté, tři sedmileté a jedno 
šestileté. V zimě byla docházka dobrá, v létě za mnoho nestála.

Ostatní děti byly z okolních obcí. Z Podělus 8, Krusičan 19 a z rozptýlených 
domků Bukovan, Pecerad a Chrástu 65 dětí. 

Hmotné postavení učitele nebylo lákavé. Patřilo mu posnopné, školní krejcar 
a koleda. Kromě toho měl příjem z vykonávání kostelních funkcí (pohřby, svatby, 
křtiny), mimo školu i šumařil a další příjem měl ze školního pole.

Když v roce 1791 majitel konopišťského panství František Josef hrabě z Vrtby 
zavedl v Týnci výrobu kameninového zboží, byl nucen povolat i odjinud pracovní 
síly a tím se i počet školou povinných dětí zvýšil. Škola trpěla nedostatkem místa 
a tento stav trval až do r. 1831. Majitel továrny uznal, že poměry ve staré škole jsou 
špatné a rozhodl se postavit novou školní budovu. Byla však otevřena až za Jana Karla 
knížete Lobkovice r. 1831. Postavena byla dvoutřídní o jednom poschodí. Dostala 
číslo 10, neboť více domů v obci nebylo. 

V době, kdy se jednalo o stavbě, v r. 1830, měl Týnec 9 popisných čísel, v nichž 
žilo na 150 obyvatel. Stará školní budova byla prodána pekaři a měšťanu Josefu 
Zmekovi z Českého Brodu za 504 zlaté.

V obsáhlé kupní smlouvě bylo kromě jiného uvedeno: „Poněvadž držení tohoto 
školního stavení od kupce na jeho dědice a potomky přejde, tak má ten, jakož oni, ještě ná
sledující povinnosti naproti vysoké vrchnosti, totiž: jednu roční činži ode dne prodeje skrz 
sedm zlatých stříbra v císařských dvacetnících, polovičku k Jiří a polovičku k Havlu pozo
rovat a vyplnit. V době sen, žní a otav ročně při dvoře týneckém 26 dní pěší roboty praco
vat.“

Nová škola na čas vyhovovala vyučovacím potřebám. Ale vzmáhající se výro-
ba týnecké keramické továrny potřebovala stále více nových zaměstnanců a také 
přádelna na Brodcích (založena v r. 1836) rostla a zaměstnávala nové lidi, a tak po-
čet dětí ve škole rychle stoupal. Jen z Týnce už do školy chodilo 37 dětí. 

První řídící učitel, pokud jsou záznamy, byl Jan Tožička. Ještě za něho byl 
v roce 1868 vydán říšský zákon, jímž byl upraven poměr škol k církvi. Řízení 
veškerého vyučování, výchovy a dozoru vykonával napříště stát. Obecná škola 
se stala povinnou pro všechny děti, tedy pro hochy i dívky, od dovršení šestého 
roku a končila, když bylo dítěti čtrnáct let. Školní docházka se tak prodloužila ze 
šesti na osm let.
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Řídící učitel Jan Tožička byl dán dne 1. ledna 1872 na odpočinek a na jeho mís-
to nastoupil řídící učitel Karel Peprný.

O prázdninách roku 1873 byla provedena oprava školní budovy nákladem 470 zl., ber
ním úřadem v Neveklově vyplacených.

Roku 1875 byla dvoutřídní obecná škola rozšířena na školu trojtřídní a jako 
výpomocná podučitelka ustanovena Barbora Tichá.

Od 1. října 1875 zřízena jednotřídní škola v Krhanicích a byly k ní připojeny 
obce a osady Krhanice, Dolní Požáry a Prosečnice. Dne 10. února 1876 vrácen 
Chrást do Týnce, neboť byl vyňat ze školní obce Krhanic.

Dne 15. dubna 1877 byl na školu ustanoven učitel Gustav Štark. Na jmenova-
cím dekretu mu byl poukázán plat 300 zl. ročně, správce školy měl 500 zl. Barbo-
ra Tichá vyučovala ženským ručním pracím jako nepovinnému předmětu. Dne 
9. května 1879 byla zřízena nákladem školní obce letní tělocvična a opatřena po-
třebným nářadím a v dubnu 1880 školní zahrádka.

Od 1. ledna 1882 rozšířena škola o jednu třídu pobočnou (I. a, I. b) a zavedeno 
povinné vyučování ženským ručním pracím. Zatímně ustanovena Karolina Gu-
bová, dcera okr. škol. inspektora v Benešově.

Roku 1884 byla dosavadní pobočka při I. třídě přeměněna v postupnou čtvr-
tou třídu a čtyřtřídní obecná škola byla rozšířena o třídu pátou. Pro nedostatek 
učeben byla uvedena v platnost teprve v r. 1887, když byla pro pátou třídu opatřena míst
nost v č. 13. Ostatní třídy měly vyučování střídavé.

Po výměně míst řídících učitelů nastoupil dne 1. září 1893 František Kozelka 
na místo řídícího učitele v Týnci. Předtím působil jako řídící učitel v Prachaticích. 

První jeho snahou bylo odpomoci nedostatku učeben tím, že se staral o stavbu 
nové školní budovy. Již v roce 1894 bylo zakoupeno místní školní radou místo na stavbu 
za 600 zl. Vyšší úřady toto opatření schválily. Tehdy byl starostou obce Krusičany 
Josef Pazdera, rolník v Chářovicích, řídícím učitelem František Kozelka, farářem 
P. Karel Šoulavý.

Úsilím Františka Kozelky byly pořízeny plány pro novou školní budovu. Zhotovil je 
týnecký stavitel Ludvík Štros. Stavbu však prováděl stavitel Hromas z Neveklova. Jednání 
o stavbě bylo svízelné. Náklad musely hradit přiškolené obce, které rozepsaly přirážky na 
školu na podkladě daňových předpisů na jednotlivé majitele nemovitého majetku a provo
zovatele živností a obchodů. V některých obcích se projevil i odpor proti stavbě, ale řídící 
učitel Kozelka svou houževnatostí dosáhl uskutečnění.

Původní rozpočet zněl na 33 015 zl. Na úhradu byla prodána stará škola č. 10 
ve veřejné dražbě za 6 005 zl. Marku Frišmanovi ze Lbosína. Školní zahrádku kou-
pila Antonie Micková za 906 zl. Protože náklad na školu převýšil rozpočet, bylo rozpar
celováno i školní pole za hotelem směrem k Janovickému potoku, kde jsou dnes třemi řada
mi postaveny rod. domky.

Dne 27. června 1898 se začaly kopat základy k nové škole, která stojí v obci dodnes a má 
č. 23. Dne 7. července téhož roku se konala slavnost položení základního kamene, který je 
umístěn v severovýchodním rohu této budovy.
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Budova „staré školy“ před přestavbou v r. 1933 (sbírka rodiny Svobodovy)

Do základního kamene byla vložena plechová krabice a do ní na pergameno-
vém papíře tento zápis: „Tato škola byla postavena za panování císaře Františka Josefa 
I. Okresním hejtmanem byl p. Adolf Heinz, okresním školním inspektorem p. Alois Schröck. 
Starostou obce Krusičany byl p. Josef Pazdera, rolník v Chářovicích.

Na škole v Týnci n. Sáz. působili v této době následující pp. učitelé: František Kozelka, 
řídící učitel, František Zelenka, učitel, Emanuel Svoboda, učitel, František Papoušek, učitel, 
Stanislav Karas, učitel, a industriální učitelka Anna Hellerová.“

Do krabice byly dále vloženy peníze, a to: 1 desítka (modrá), 1 pětka (zelená), 
1 zlatý, 1 dvacetník (stříbrný), 1 šesták (stříbrný), 1 čtyrák a několik drobných krej-
carů a půlčíků.

Dne 5. září 1899 odevzdal stavitel Josef Hromas z Neveklova novou školní budovu za 
přítomnosti zástupců školních úřadů a přiškolených obcí do používání. Dne 10. září 1899 
ji vysvětil administrátor P. Lásko. Od všech okázalých slavností bylo upuštěno pro 
hospodářskou tíseň. Od 1. září 1899 byla pětitřídní škola rozšířena o dvě definitiv-
ní pobočky při IV. a V. třídě.

Roku 1900 byl zvolen starostou obce Krusičan Jan Korbel, rolník v Podělusích. 
U školy bylo zřízeno cvičiště s letní tělocvičnou a školní zahrada. 

V r. 1903 byl založen polévkový ústav. Jedna třída upravena za kuchyň a jídel-
nu. Dětem nemajetných rodičů byla v polední přestávce podávána polévka s kra-
jíčkem chleba. Potřeby k vaření poskytli okolní rolníci a místní obchodníci. Z pe-
něžitých darů opatřeny ostatní věci.

V březnu r. 1905 byl dán na trvalý odpočinek řídící učitel František Kozelka, 
který sloužil od r. 1859. Zatímním správcem jmenován učitel Jan Heřman. V druhé 
polovině škol. roku 1905/6 ustanoven na zdejší škole definitivním řídícím učitelem 
František Půlpán z Vlašimi.

Dne 12. července 1908 se konala školní výstava učebních pomůcek, žákov-
ských prací a výrobků žákyň v ženských ručních pracích.
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V r. 1909 otevřena průmyslová škola pokračovací (3. 10.). Jejím správcem jme-
nonován František Půlpán.

Výnosem ze dne 23. 4. 1910 povoleno, aby pro děti z osady Krusičany byla zří-
zena celoroční expozitura. Počet tříd v Týnci se nezměnil. Dvůr Ledce oddělen od 
zdejší školní obce a připojen ke Křiváčku.

V roce 1914 v Týnci započato s vyučováním v hospodářském kursu pokračo-
vacím (28 žáků).

Ve válečných letech 1914–1918 měla škola potíže jako všechny ostatní. Hned 
na počátku odešel na vojnu učitel Josef Dvořák a bylo za něj po celou válku suplo
vá no.

Expozitura v Krusičanech byla otevřena dne 2. ledna 1910. Chodily do ní děti 
tří ročníků (1.–3. post. roč.), ostatní děti chodily do Týnce. Vyučoval tu nejprve 
Sta nislav Krejza, potom Jan Čížek a od roku 1914 Antonín Vendr. Během let 1915, 
1916, 1917 a 1918 ji navštěvovaly všechny děti z Krusičan. Od 11. října 1920 bylo 
vyučování v Krusičanech zastaveno. 

V roce 1920 odešel Josef Dvořák z týnecké školy na místo řídícího učitele do 
Okrouhlice a Augustin Trojan jako učitel do Bystřice.

Definitivu v Týnci obdržel Ant. Vendr a Vít Lehovec. Ten však ani nenastoupil, 
ale odešel na Slovensko. Z bývalých učitelů působili na škole v Týnci řídící učitel 
František Půlpán, František Papoušek, Stanislav Karas, Barbora Kaplanová a Ma-
rie Klatovská. Za učitele Lehovce byl ustanoven Karel Vilímek.

Z minulosti týnecké měšťanské školy
Josef Kraif

Měšťanská škola smíšená v Týnci n. S. byla otevřena dne 1. listopadu 1921 
z pří kazu Zemské školní rady v Praze s podmínkou, že škola obecná i měšťanská 
bude pod správou ředitele měšťanské školy.

Byly otevřeny dvě třídy. Do I. roč. bylo zapsáno 57 dětí z obecné školy a 7 dětí z jiných 
měšťanských škol – tedy 64 dětí (23 hochů a 41 dívek). Do II. roč. 20 dětí z jiných měšťan
ských škol a 28 dětí po zkoušce z obecné školy – celkem 48 žáků (20 hochů a 28 dívek). 
Měš ťanská škola tedy začala se 112 žáky.

Na měšťanské škole byli ustanoveni: zatímní ředitel Jan Mixa, odborný učitel 
z Vlašimi (II. odbor), Emil Schwarzinger, odborný učitel ze Zlivi u Č. Budějovic 
(I. odbor), a Josef Kraif, odborný učitel z Bělice (III. odbor). Obsazení všech tří od-
borů mělo velký význam, protože bylo mnoho a mnoho okolností, které vyučová-
ní znesnadňovaly. Hodně dětí bylo bez náležité přípravy, vyučování zpožděno o dva 
měsíce. Veškeré vybavení školy: čtyři holé stěny učebny a lavice. Pomůcky žádné. 

K vyučování tělocviku dívek přikázána B. Kaplanová, učitelka obecné školy 
v Týnci n. S., ženským ručním pracím vyučovala E. Švejdová (Králová), učitelka 
žen. ruč. prací na obecné škole v Týnci n. S., němčině Fr. Půlpán, řídící učitel obec-
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né školy v Týnci n. S., a náboženství katolickému administrátor zdejší farnosti 
V. Týra.

Po více jak čtyřiceti letech stále mile vzpomínám na všechny tehdejší přízniv-
ce školy.

Především to byla místní školní rada (zástupci přiškolených obcí opatřovali 
vše potřebné pro školu – hlavně peníze), která dala do škol. rozpočtu 15 000 Kč, 
a to hlavně na učebné pomůcky, žákovskou a učitelskou knihovnu, učebnice pro 
nemajetné žáky aj. Příspěvky zasílala též okresní správní komise v Neveklově 
a někdy i z Jílového. Na měšťanskou školu pamatovaly i spolky (Sokol, Sdružení 
studujících v Týnci, Dělnická tělocvičná jednota na Brodcích, benešovská spoři
telna, brodecká továrna, mládenci z Pecerad aj.). Z divadelního představení a ji-
ných podniků zasílali rovněž čistý výtěžek.

Škola pak kupovala učebné pomůcky, mapy a obrazy. Daly se dělat skříně 
a rámy na vystavování vzorných žákovských prací.

Ředitel psal různým závodům a firmám o kolekce výroby apod. Krátce, každý 
z členů sboru měšť. školy pomáhal shánět a prosit, aby byla nová měšťanská škola 
co nejdříve slušně vybavena.

Škola pořádala divadla (později i besídky), z jejichž výtěžků dávány příspěvky 
nemajetným žákům na školní výlety. Tehdy nebyli rodiče všech žáků zaměstnáni. 
Snažili jsme se, aby žáci poznali různé významné kraje a lidi naší vlasti, a proto se 
každoročně pořádaly školní výlety. Vzpomínám si, že to byly nejméně dvě desítky 
míst, bližších i vzdálených, do nichž se naše děti podívaly.

Do měšťanské školy chodily děti z Týnce, Chářovic, Krusičan, Bukovan, Pecerad, Kos
telce, Brodců a Chrástu (přiškolené obce). Docházely do ní i z nepřiškolených obcí a osad: 
Krhanic, Požár, Prosečnice, Kam. Přívozu, Lešan, Břežan, Vensova, Maskovic, Kaňova, 
Vět rova, Netvořic, Vazovnice, Chleb, Dunáviček, Dunávic, Sobišovic, Benic, Chrášťan, Vi
dlákovy Lhoty, Větrova a z Poříčí n. Sáz. 

Tenkrát nejezdily autobusy, děti chodily pěšky, za každého počasí, déšť, sníh, 
mrazy jim nevadily, většinou o suchém nebo málo potřeném chlebě, někteří si 
došli na polévku do hostince. Stravování pro děti nebylo. Tenkrát se jim ani nezdá-
lo o pohodlí, jaké mají dnešní školáci – a přesto byla docházka do školy velmi 
dobrá. Pamatuji, že jen jednou bylo vyučování přerušeno pro kruté mrazy od 
18. do 25. února v r. 1929. 

Pro tolik dětí tři učebny naprosto nepostačovaly. Nejnepříznivější poměry byly 
v r. 1923/4 v I. roč., kde velký počet dětí byl zdravotně závadný. Ač se o učitelích nerad 
zmiňuji, přesto musím podotknout, že vysilující práci konali s velkým sebezapřením, pra
covali poctivě, aby dosáhli příznivých vyučovacích výsledků. Dobrá jejich práce byla oce
něna okresním školním výborem, který vyslovil „učitelskému sboru měšťanské školy po
chvalné uznání za vynikající výsledky vyučovací i výchovné, dosažené za poměrů zvláště 
obtížných“. Vždyť tehdy bylo v I. roč. měšťanské školy 54 hochů a 45 dívek, tedy 99 dětí. 

Mnoho žáků se stále hlásilo do naší měšťanské školy. Až do roku 1931/2 bylo 
v I. ročníku 70–80 dětí. Tehdy konečně povolily úřady zřízení pobočky při I. roč. 
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Učitelský sbor „staré“ školy v polovině 30. let, zleva stojící St. Karas, Štepánek, Fr. Prokop, K. Jodas, Jos. 
Kraif, J. Hochman, Ant. Vendr, ?, sedící farář Levora, ?, Čečilová, Kohoutová, J. Topič, ?, Linhartová, ?, ? 
(sbírka F. Šípka)

Protože pravidelný rozpočet nemohl uspokojivě krýti potřeby školy, usnesla se 
místní školní rada, aby žáci z nepřiškolených obcí platili ročně zápisový příspěvek 
100 Kč, když jinak jejich obce na zdejší školu neplatily. Protože i domácí žáci přispí-
vali dle možností, vybralo se při zápise 5–7 tisíc na pomůcky k vyučování.

Koncem června 1923 byla uspořádána výstavka žákovských prací a sešitů. 
Přes 700 návštěvníků neskrblilo pochvalou nad vykonanou prací v tak krátké 
době.

Na podzim 1924 spojeny správy obou škol po odchodu řídícího učitele F. Půl-
pána. Obě školy byly nadále pod správou ředitele měšťanské školy až do 1. 12. 
1940, kdy tehdejší ředitel měšťanské školy J. Kraif dal sám v újezdní školní radě 
návrh, aby byly opět správy obou škol rozděleny.

Postavením Zbrojovky v Týnci n. S. přibývalo dětí v obou školách. Dosavadní 
budova nestačila. Proto byly najaty alespoň trochu vyhovující místnosti v soukro-
mých domech (u Heřmanů, Korbelů, v záložně). Ve školní budově zůstaly kmeno-
vé třídy obec. školy a škola měšťanská. 

Nastalo dlouhé jednání – buď přístavbu nebo nástavbu 2. patra, nebo stavbu 
nové budovy. Rozhodnuto o nástavbě 2. poschodí. Po ofertním řízení zadána stavba 
2. patra Fr. Štrumlovi, staviteli v Týnci n. S. S nástavbou se začalo 21. června 1933. Do 
1. zá ří bylo odstraněno i lešení od školy. V přízemí a v I. poschodí se od 1. září již pravidel
ně vyučovalo. Ve II. poschodí se dokončovaly řemeslnické práce. Po úředním schvá-
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lení se nastěhovala měšťanská škola 15. října 1933 do II. poschodí. Měla tam 5 vel-
kých učeben, 1 kabinet, 10 záchodů, 4 šatny.

Na celkový náklad 324 167,40 Kč platily: Týnec 99 200, Bukovany 74 600, Pece-
rady 35 400, Krusičany 28 500, Podělusy 26 150, Chářovice 22 300, Chrást 13 850, 
Zbrojovka Týnec 25 000, příspěvky z cizího škol. obvodu 7 750 Kč.

Dne 1. září 1936 byl zřízen při měšťanské škole jednoroční učební kurs (9. roč.). Pro
tože tím byla měšť. škola rozšířena o 1 postupnou třídu, přibyla 1 učitelská síla, na kterou 
osobní náklad měla platit místní školní rada. Proto byl od každého žáka 9. třídy vybírán 
roční příspěvek 750 Kč.

V roce 1937 byl ve škole zřízen školní rozhlas i s místním vysíláním. V roce 
1938 byly založeny újezdy a místní školní rady byly přejmenovány na újezdní škol-
ní rady. Tím se rozšířil počet obcí, které vydržovaly školu.

Dne 30. 6. 1939 předal dosavadní ředitel obou škol Josef Topič správu obou 
škol nejstaršímu členu učitelského sboru Jos. Kraifovi, odbornému učiteli měšťan-
ské školy. Funkce ředitelská nebyla v té době záviděníhodná. Od 15. 3. 1939, od 
zří zení protektorátu, docházely od nadřízených úřadů tajné přípisy, v nichž byl 
ředitel upozorňován, že je osobně odpovědný nejen za své činy a projevy, ale i za 
činy a projevy všech učitelských sil, žáků, ať se stanou kdekoli a kdykoli.

Musela se provést revize učebnic, všech knih v učitelské a žákovské knihovně 
a závadné texty začernit. Nikde nesměla být zmínka o Čsl. republice. Z užívání 
by ly vyloučeny mapy a obrazy, které připomínaly republiku nebo význačné po-
stavy našich dějin (Hus, Žižka, Havlíček apod.). 

Za okupace přejmenována byla měšťanská škola na školu hlavní (Hauptschule). Všech
na razítka předělána na dvojjazyčná (německočeská) a přípisy docházely rovněž v dvojja
zyčném textu. Z obecné školy byli žáci přijímáni do hlavní školy po přijímací zkoušce 
z češtiny a počtů. Někteří nemohli být přijati ani po úspěšné zkoušce, protože počet nesměl 
překročit číslo 40. 

Do škol. roku 1930/1 byla měšťanská škola o třech třídách. V dalších letech 
potom s jednou, dvěma, třemi i čtyřmi pobočkami. Nejvyšší počet tříd v r. 1942/3 
byl 8. Do 1. září 1949, kdy po oční operaci byl dán na trvalý odpočinek dosavadní 
řed. školy Josef Kraif, bylo na měšťanskou školu nově zapsáno (od zřízení) 2 415 žáků 
a službou přikázáno 72 učitelských sil.

V poledne dne 18. 12. 1944 dostal ředitel školy prostřednictvím regierungsko-
missara nařízení, aby byly ihned vyklizeny školní místnosti pro vojenské účely. 
Členové sboru a žáci nejvyšších tříd vyprázdnili všechny učebny do 15 hod. Přišli 
němečtí vojáci a 21. 12. 1944 za nepřítomnosti ředitele vystěhovali celou ředitelnu 
měšťanské školy i úřední spisy do jedné místnosti v přízemí, kde vše naházeli me
zi snesené lavice, stoly, židle a obrazy obecné školy. Některé spisy se našly až po 
9. květnu. Nejnutnější věci si vzal ředitel do svého bytu. K nahlédnutí do spisů 
a pro různé nepředvídané věci směl ředitel měšťanské školy docházet mezi 8. až 
18. hod. do školy. Opravňovalo ho k tomu „Bescheinigung“ od SS velitelství.
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V zimní době roku 1945 směli žáci dostávat jen úkoly – nevyučovalo se. Ředitel opatřil 
místnost v hotelu u Heřmana a učitelský sbor nedbal nařízení o úlohách a usnesl se, že 
bude v rámci „úloh“ vykládána nová látka podle učebních osnov v 45minutových vyučova
cích jednotkách v době od 8 do 12.45 hod., odpoledne od 13 do 16, později do 17.45 hod. 
Měšťanská škola měla 4 třídy a vyučovalo se střídavě po půl dni. Tak to chodilo až do 
5. května 1945. 

Byla provedena dezinfekce budovy odbornou pražskou firmou. Stála skoro 
13 tisíc Kč. Na úhradu byla uspořádána dobrovolná sbírka mezi občanstvem, kte
rá vynesla přes 81 tisíc. Projevila se tu veliká přízeň občanstva škole a jako vždy – 
dělnictva závodů Týnce a Brodců.

Po dezifekci vymyli rodiče dětí celou školní budovu (20 místností a 108 oken).
Dne 5. 6. 1945 bylo slavnostně zahájeno vyučování v osvobozené škole. Správy obou 

škol pozvaly posádkové velitelství Sovětské armády, národní výbor, závodní rady atd. Prů
vod vyšel z hřiště Spartaku (tehdy SK Týnec) a ubíral se ke škole. V čele několik hochů 
a dívek, čestní hosté, obecná škola s učiteli, hudba, měšťanská škola s učiteli a ob-
čanstvo. Mohutný průvod se zastavil u Pomníku padlých z I. svět. války a u hrobu 
dvou sovětských vojáků. Ant. Vendr vzpomněl i na oběti I. svět. války a na ty, kte-
ří zahynuli za okupace. Na školním dvoře promluvil Jos. Kraif o útisku školy a ná-
roda za okupace a o zahraničním odboji. Na to učinili projev dva důstojníci Sovět-
ské armády (rusky a česky) o boji proti fašismu a přátelství národa českého 
a ruského. Žák IV. roč. poděkoval všem, kteří pomohli, aby byla škola brzy otevře-
na. Nato rodiče s dětmi vstoupili do osvobozené školy.

Školní kronika měla několik cenných listů se záznamy a podpisy sovětských 
a francouzských bojovníků proti fašistickému Německu. Uvádím o tom několik 
vzpomínek.

Dopoledne 9. května 1945 přišli do naší obce Francouzi z koncentračního tábora v ne
dalekých Břežanech. Byli to vesměs představitelé veřejného a duchovního života. Podle 
za městnání, které uvedli u podpisů, byli mezi nimi redaktoři časopisů, univerzitní profe
soři, poslanci, senátoři, různí důstojníci i generálové, advokáti, rektor katolické univerzity, 
starostové velkých měst, prezident obchodní komory, nejvyšší církevní hodnostář apod. 
Celkem jich bylo 365. Pokud čas stačil, zapsali své dojmy do školní kroniky. De-
vátý květen byl pro ně dnem osvobození po několikaletém utrpení v různých 
koncentračních táborech v Německu nebo i u nás. Od občanů v Týnci byli přijati 
velmi sr dečně a pohostinsky. Škoda, že nemohli navzájem vyjádřit, co cítili. V to-
vární kantýně jim bylo připraveno občerstvení a nato se seznámili s obcí i s jejím 
okolím.

Dne 10. května byl k jejich poctě uspořádám průvod k Pomníku padlých. Lidí 
se sešlo jako máku, hudba vyhrávala, před hotelem se průvod zastavil a francouz-
ští hosté zazpívali několik písní. Mezi vězni byl i básník René Richard, který před-
nesl vlastní báseň, v níž vzdal poctu české zemi a jeho lidu. Překlad básně a článek 
z francouzských novin, v němž vylíčil bratrské přijetí v Týnci, byly vlepeny do 
školní kroniky.
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Když průvod francouzských vězňů přicházel ke škole, projížděly obcí vojenské oddíly So
větské armády. Velící důstojník zastavil svůj oddíl, přišel k pomníku, kde stáli francouzští 
hos té a zástupci obce. Setkání bylo přátelské a velmi dojemné. V mnoha očích se objevily slzy. 
A tak u školy, která vede lidi k přátelskému soužití, došlo k památnému setkání lidí tří národů.

Po skončené válce potřebovala školní budova hodně oprav. Střecha byla špat-
ná a kamna v učebnách už také nevyhovovala.

Na jaře 1946 se újezdní školní rada rozhodla, že bude do budovy zavedeno 
ústřední topení. Starostí s tím bylo mnoho. Nejvíce s finanční úhradou a s opatřo-
váním potřebného materiálu. Po ofertním řízení byly instalační úpravy zadány 
firmě Kabeš a Fanta ve Vysočanech.

Část nákladu byla uhrazena dobrovolnými sbírkami za vedení učitelů. V ne-
děli dne 8. září byla uskutečněna sbírka s tímto výsledkem: Čakovice 3 315, Buko-
vany 3 255, Brodce 3 185, Chářovice 1 850, Chleby 2 610, Chrást 2 660, Kostelec 4 205, 
Krhanice 9 125, Krusičany 2 550, Pecerady 4 350, Podělusy 3 250 a Týnec 23 760; 
všechno v Kč. Kromě toho přispěli: Kulturní sdružení ve Zbrojovce Týnec 500, 
Sportovní klub Jawa 1 717, zaměstnanci Zbrojovky – závod Brodce 50 934, závod 
Týnec 53 896 a újezdní školní rada ze sbírky (dezinfekce 1945) 85 000. Školními 
přirážkami přispěly obce: Bukovany 32 040, Chářovice 15 000, Krhanice 48 000, 
Krusičany 24 240, Pecerady 48 000, Podělusy 17 520, Týnec 96 420. Vše v Kč, ONV 
Benešov vyplatil na zničená kamna 50 000, na opravu střechy 17 520, ministerstvo 
školství 150 000. Za ústřední topení bylo zaplaceno 546 697, oprava školy si vyžá-
dala náklad 138 642, takže v pokladně újezdní školní rady zbylo ještě na ostatní 
potřeby školy. 

Třeba ještě připomenout, že ve škol. roce 1945/6 byla ve třídách ustavena žákov
ská samospráva. Ta uspořádala sbírky na znovuzřízení školy v Lidicích (8 805 Kč) 
a na znovuvybudování Klenčí na Šumavě (4 190 Kč).

Historie školství v Týnci nad Sázavou po r. 1948
Dagmar Urbanová

Zákonem z dubna 1948 byla zavedena jednotná škola, takže všechna mládež 
do patnácti let byla vzdělávána společně. Pět let na škole národní, čtyři roky na 
škole střední a povinná školní devítiletá docházka končila závěrečnou zkouškou. 
Od 1. 9. 1953 byla nově zřízena osmiletá střední škola. Jejím ředitelem byl jmeno-
ván Václav Staněk, jeho zástupcem Václav Tetour.

V říjnu 1953 byla projednána stísněná situace školy a vysloven požadavek, aby 
byla postavena nová školní budova. V listopadu toho roku se zahájilo vyučování 
v nově zřízené učebně u Frišmanů. Byla zřízena družina mládeže, vychovatelkou 
byla ustanovena Jarmila Žampachová. O prázdninách 1955 se brigádnicky vybu-
dovalo školní hřiště a dosavadní malé hřiště před školou bylo přeměněno na škol-
ní pozemek. Dne 16. 12. 1958 bylo jednáno o stavbě nové školy. Stavět se začalo v ro
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ce 1959 a dokončena byla v roce 1963. Místo osmiletá střední škola se zavádí název 
základní devítiletá škola. Nejméně deset let žila týnecká škola ve stísněných po-
měrech. Nepomohly ani nouzové místnosti na faře nebo u Frišmanů. A přece i za 
ztížených podmínek plnila škola dobře své úkoly.

Dne 1. září 1963 byla otevřena nová školní budova v sídlišti. Tento den připadl 
na neděli. Slavnostního otevření se zúčastnilo na 3000 lidí, včetně nejvyšších před-
stavitelů veřejného života. Po slavnostním zahájení následovala prohlídka jednotli
vých pavilonů školy (tělocvična nebyla ještě dokončena). Celou slavnost filmovali 
pracovníci Československé televize. Dopoledne byla otevřena výstavka dokumen-
tů a fotografií z historie Týnce, která byla umístěna v přízemí staré školy.

Nová školní budova byla předána tehdejším n. p. Průmstav jen několik dní 
před otevřením. Tato okolnost byla předvídána, a proto byl školní nábytek z něko-
lika skladišť v Týnci přestěhován do respirií obou pavilonů, odkud byl v několika 
posledních dnech rozmístěn do učeben a ostatních místností. Všechny tyto práce 
a ještě mnoho dalších provedli učitelé a provozní zaměstnanci školy s menším 
počtem starších žáků sami. Učitelé nastupovali do školy tehdy již 19. srpna. 

V první polovině září docházeli žáci ze staré i nové školní budovy do dosavad-
ní školní kuchyně umístěné v č. p. 3 „U Korbelů“. V průběhu této doby byla uve-
dena do provozu kuchyně v nové budově. Ve staré budově bylo zřízení školní 
kuchyně a jídelny vázáno na uvolnění bytu bývalého školníka a úpravy pro stroje 
a zařízení. To se protáhlo až do konce ledna 1964, takže se začaly ve staré škole 
podávat obědy až po pololetních prázdninách. Rovněž proběhlo malování celého 
objektu staré školy, a to při nepřerušeném vyučování. 

Od slavnostního zahájení šk. roku 1963/1964 bylo upuštěno. Přesto se však 
všichni žáci shromáždili v respiriích obou pavilonů, kde byli přivítáni a byl jim 
vysvětlen školní režim a závěrem byli vyzváni k šetření školního majetku. 

Slavnostní otevření „nové“ školy 1. 9. 1963 (sbírka F. Šípka)
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V tomto školním roce 1963/1964 byly obě školy pod jedním ředitelstvím. Od 
následujícího roku došlo k oddělení staré a nové školy. V nové budově vedli školu 
ředitel Václav Staněk a zástupce Václav Tetour (1. a 2. stupeň), starou školu, která 
se tímto stala samostatnou, řídila paní ředitelka Věra Pazderová (1. stupeň) až do 
roku 1975. Po Věře Pazderové vedla školu až do roku 1997 ředitelka Vlasta Schille-
rová. 

Ředitelé v dalších letech v nové škole:

1963–1971 V. Staněk, zástupce V. Tetour
1971–1976 J. Zídek, zástupce V. Staněk 1971–1974
  zástupce E. Kotlanová 1974–1976
1976–1983 V. Starec zástupce J. Zídek 1976–1990
1983–1997 F. Krejčí zástupce V. Korec 1990–1997

Od školního roku 1997/1998 došlo k opětnému spojení obou škol pod jedno 
ředitelství. Ředitelem se stal Vladimír Korec, zástupkyní ředitele pro 1. stupeň 
Dag mar Urbanová, zástupkyní ředitele pro 2. stupeň Hana Váňová. Od roku 2000, 
kdy pan Korec odešel do důchodu, je ředitelkou Hana Váňová, zástupkyní ředitel-
ky Radmila Písaříková a od roku 2015 také Věra Maňasová.

Od 1. ledna 2003 se rozhodnutím zastupitelstva stala škola samostatným 
právním subjektem. K 1. září 2004 školu navštěvovalo 459 žáků, a to ve 20 třídách.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu žáků bylo nutné rozšířit stávající pro-
story. V roce 2016 zastupitelstvo schválilo přístavbu spojovacího krčku mezi pa-
vilony, kde zároveň vzniknou 3 nové kmenové třídy a 1 nová odborná učebna, 
a výstavbu nové sportovní haly, která bude napojena na stávající kapacitně již 
nevyhovující starou tělocvičnu. Na obě stavby Město Týnec nad Sázavou získalo 
dotace z Ministerstva financí ČR v částce 18 milionů Kč na přístavbu krčku a 25 
miliónů Kč na sportovní halu. K 1. září 2017 školu navštěvovalo 586 žáků ve 26 
třídách.

školní naučná stezka a arboretum
Eva Vyskočilová, Petra Kotoučová

V jubilejním 40. roce existence tzv. „Nové školy“ v roce 2003 byla ve školním 
areálu pod lípou širolistou slavnostně přestřižena panem starostou Březinou 
a paní ředitelkou Váňovou zelená páska školní naučné stezky.

Stezka vznikla z návrhu paní učitelky Evy Vyskočilové, za podpory paní ředi-
telky Hany Váňové a její zástupkyně Radmily Písaříkové. Grafické zpracování 
provedla Anna Svobodová. Panely zajistil pan Škvor z Jednoty bratrské. Zabudo-



408

Týnec nad Sázavou

val je pan školník Zeman. V sou-
časné době má stezka 13 panelů, ji-
miž provází zvědavá ploštice 
ruměnice pospolná a zadává kont-
rolní otázky.

Celý areál arboreta se vyvíjel 
zhruba ve třech etapách. První 
dřeviny byly vysazeny při dostav-
bě školy. Nejstarší stromy jsou 
douglaska tisolistá, borovice lesní 
a lípy před jídelnou.

Velká výsadba proběhla v roce 
1986, kdy pan ředitel Krejčí získal 
sadební materiál z koniferových 

školek v Žehušicích a nechal vypracovat odborný plán výsadby. Chtěl tak zabránit 
budoucí možné zástavbě areálu. Z této etapy pochází např. javory babyky a smrky 
omoriky. Po otevření stezky na nákup nových dřevin přispíval i zdejší vlastivědný 
klub.

Třetí zásadní změna proběh-
la v roce 2012–2014 v rámci pro-
jektu „Obnova zeleně“ z dotace 
MŽP, kdy bylo vysazeno několik 
již vzrostlých stromů firmou 
ČSOP Vlašim. Při 50. výročí ško-
ly získala paní učitelka Kotoučo-
vá pro školu grant z Revolvingo-
vého fondu MŽP ČR ve výši 
70 000 Kč na výstavbu altánu – 
přírodní učebny. Část nákladů 
rovněž pokryl zisk ze sběru sta-
rého papíru. Terasovitý svah, 
kde bývaly záhony pro pěstitel-
ské práce, byl srovnán tak, aby 
se mohl lépe udržovat sekáním 
a posloužil pro zimní radován-
ky.

V současné době roste v are-
álu školy přes 100 druhů dřevin. 
Žákům slouží arboretum a na-
učná stezka k výuce a přípravě 
na biologickou olympiádu 
a soutěž Mladý zahrádkář, 

Starosta města Zdeněk Březina a ředitelka školy Hana 
Váňová právě otevřeli školní naučnou stezku (sbírka  
E. Vyskočilové)

Žáci 7. B vysazují liliovník tulipánokvětý (sbírka P. Kotou
čové)
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v nichž dosahují dobrých výsledků. Do arboreta byly a budou průběžně vysazo-
vány další dřeviny. Některé ustoupí zástavbě nebo je poničí škůdci.

O údržbu panelů a dřevin se starají žáci při pracovním vyučování. Technické 
služby města Týnce udržují travnatou plochu.

Školní areál se tak stále vyvíjí 
a stává se nejen místem naučným, 
ale i relaxačním.

Zastávky naučné stezky  
v roce 2017:

1.  Plánek lípa
2.  Louka
3. – 4.  Arboretum
5.  Nahosemenné rostliny
6.  Krytosemenné rostliny
7.  Les
8.  Harmonizátory zdraví
9.  Bezobratlí
10.  Obratlovci
11.  Vodní ekosystém
12.   Geologické poměry Týnecka
13.  Suchá stráň

Vodní ekosystém (sbírka P. Kotoučové)

Plánek seznamu panelů
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MěSTSké MuZeuM
František Šípek a Ladislav Žížala

kde byl počátek?

V době prvé světové války po roce 1914 vznikl v Týnci spolek „Sdružení stu-
dujících“ s cílem povzbudit kulturní dění v obci. Jeho program zahrnoval mimo 
jiné i založení místního muzea. Poválečné dění po roce 1918 v osvobozené zemi 
však přineslo do života lidí mnohé změny. Bývalí studenti vesměs s ukončeným 
vzděláním se rozjeli za novými pracovními příležitostmi do různých míst Česko-
slovenska, a bylo proto rozhodnuto spolek rozpustit.

významný impuls

Uplynulo dvacet sedm let, skončila šestiletá německá okupace Československa 
a zem si po dlouhé době svobodně vydechla. Obnovují se staré zvyky a tradice 
a právě jedna taková tradiční návštěva týneckých na pouti v nedalekých Netvoři-
cích vrátila do Týnce myšlenku studentů z doby prvé světové války – založit měst-
ské muzeum. S údivem, ale zároveň i s úctou, stáli před vitrinami netvořic kého 
muzea plnými krásných výrobků týnecké kameniny Týnečáci – učitel Topič, účet ní 
Stejskal, mladý František Šípek a naslouchali výkladu správce muzea pa na Doleža-
la, rodáka z Krusičan.

Návštěva byla hozenou rukavicí. Aktivizovala se činnost týneckých občanů za-
jímajících se o historii města a připojili se k nim i někteří z členů bývalého student-
ského sdružení – MUDr. Maxera, učitelé Bučina a Vendr. Úkol vybudovat městské 
muzeum si vzal za své vlastivědný kroužek při místní osvětové besedě. Předsedou 
kroužku byl zvolen učitel Josef Topič, členy se stali další učitelé týnecké školy Buči-
na, Reitinger a Šafrata, dále to byli Václav Stejskal, František Šípek, místní farář Jin-
dřich Juráš a z Prahy MUDr. Maxera. Odborný dohled nad přípravami převzal 
Dr. Tywoniak z okresního muzea v Benešově, materiální a finanční zajištění si vzal 
na starost sám předseda místního národního výboru Jan Lomoz společně s tajem-
níkem MNV Ladislavem Fulínem. Stanoveno, že muzeum ponese název „Pamětní 
síň pro Týnec a okolí“.

Občané Týnce pochopili výzvu vlastivědného kroužku a začali pomáhat s pří-
pravami. Účastnili se dobrovolně na stavebních úpravách muzejních prostor v bu-
dově čp. 48 hradního areálu a přinášeli nejrůznější pamětihodnosti pro budoucí 
expozici. A tak po více jak čtyřiceti letech od vyslovení myšlenky Sdružením studu
jících bylo dne 1. května 1959 týnecké muzeum otevřeno veřejnosti. Získané expo
náty od občanů byly doplněny souborem týnecké kameniny zapůjčené z depozitá ře 
zámku Konopiště, historií brodecké přádelny a vzorníky jejích výrobků. 
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Václav Stejskal – jeden z týneckých 
ob čanů, který se nejvíce zasloužil 
o vznik a chod muzea

Z jednání vlastivědného klubu Týnce před budovou muzea: (zle
va) Vendr, Dědková, Berka, Stejskal, Gabriel, Burian, Maxera

František Bučina – až do pozdního 
vě ku muzejní průvodce a zasvěcený 
vy pravěč týnecké historie

Je třeba vzpomenout neúnavné práce a zásluh 
o chod muzea pana Václava Stejskala, účetního tý-
necké slévárny Metaz. Vedl veškerou muzejní evi-
denci, staral se o přírůstky kameniny a začal sbí-
rat a dokumentovat předměty, potvrzující pravěké 
osídlení Týnecka.

Uspořádání expozic provedli manželé Veli-
chovi z Prahy, trávící své letní dovolené v nedale-
kém Chrástu. Do Týnce je přivedl učitel Bučina, 
který se stal v novém muzeu fundovaným prů-
vodcem a nadšeným vykladatelem týnecké histo-
rie. Tuto funkci vykonával i v době, kdy zchátralá 
budova muzea musela být pro  návštěvníky uza-
vřena a k prohlídkám zůstala pouze románská 
rotunda s gotickou věží. V roce 1983 byla uzavřena 
prvá muzejní místnost a od roku 1986 muzeum 

celé. Oprava se protahovala, a tak jediným, i když významným počinem bylo 
pokrytí střech rotundy, věže a muzea šindelem.

Po roce 1989

Opravy s příchodem nového starosty města Miroslava Berky po listopadové 
revoluci nabraly na obrátkách a od roku 1994 byla budova téměř schopna muzej-
ního provozu. Pro nového starostu Zdeňka Březinu zůstal úkol vše dokončit, za-
jistit exponáty a muzeum otevřít. Byly položeny cihlové podlahy, instalováno 
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osvětlení, místní řemeslníci vyrobili skleněné výstavní vitriny, nainstalováno za-
bezpečovací zařízení a mohlo se přistoupit k instalaci expozic. Pracovnice okresní
ho muzea paní Dr. Váňová zpracovala scénář a vybrala v Národním muzeu v Pra
ze z jeho depozitáře reprezentativní kolekci týnecké kameniny. Byl vypracován 
nový muzejní řád a po deseti letech dne 1. května 1996 bylo muzeum znovu slav
nostně otevřeno. Prvním správcem se stal Václav Nohejl, v roce 2000 byl vystřídán 
Adrianou Bursovou. Následně byly otevřeny další expozice – v hradní věži expo-
zice archeologických nálezů na Týnecku a jako poslední expozice o rozvoji Týnce 
a jeho místních částí.

Uzavření muzea a časté stěhování exponátů se neobešlo bez ztrát. Bylo štěstím, 
že moudrý pan Stejskal, který exponáty do doby uzavření muzea spravoval, ty 
nej cennější archeologické nálezy se souhlasem města uložil u sebe a mohly se tak 
stát základem archeologické expozice. Za zmínku také stojí, že představitelé obce 
v době starostování pana Zouly před druhou světovou válkou propásli příležitost 
mít vlastní rozsáhlou expozici týnecké kameniny. V Praze žil lékař Hornov, který 
byl horlivým sběratelem a znalcem týnecké kameniny a jako přítel Týnce nabídl 
svoji sběratelskou kolekci obci. Měl jedinou podmínku, aby se o soubor řádně pe-
čovalo. Obec nabídku odmítla, nepřijala ji ani týnecká škola, a tak tato cenná a pro 
Týnec mimořádně významná sbírka putovala do depositáře Národního muzea 
v Praze, později mu byla údajně prodána za symbolickou cenu 1 Kč.

Městské muzeum od doby nového otevření začalo plnit i jiná kulturní poslání. 
V galerii muzea se konají výstavy měsíčně obměňovaných výtvarných prací, vy-
stoupení uměleckých souborů, kurzy ručních prací a okolí muzea slouží v letním 
období k pořádání větších akcí – Týnecký střep a divadelních vystoupení.
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100 leT kniHovnicTví
Ivana Nováková

První zmínky o tom, že se v Týnci nad Sázavou uvažuje o půjčování knih veřej-
nosti, najdeme už v devadesátých letech minulého století. V roce 1899, brzy po zalo
žení Sboru dobrovolných hasičů, se objevují i základy budoucí veřejné knihovny.

Hasičský sbor si dává za úkol, mimo své hasičské profese, i záslužný úkol spo-
lečenský a kulturní, a to pořádání zábav, přednášek, divadla a také založení své 
knihovny. V říjnu 1899 byl zvolen zábavní a kulturní výbor a ten hned začíná pil-
ně pracovat. Již v prosinci 1899 na své členské schůzi shromažďuje první darova-
né knihy pro utvoření spolkové knihovny. Bylo to celkem 33 knih. Na této schůzi 
je také odsouhlasen první nákup nových knih a je zahájeno půjčování nejprve 
členům spolku a vzápětí je odhlasováno „půjčovat knihy veškerým třídám obyva-
telstva“. Základy veřejné knihovny jsou na světě!

Knihovna byla umístěna v hostinci „U Korbelů“ v malé místnosti v mezipatře 
a zde setrvala až do vypuknutí 1. světové války, kdy většina hasičů musela odejít 
na frontu. Tím umlká veškerá činnost sboru i knihovny. 

Ale ještě během války si několik místních studentů utvoří „Sdružení studují-
cích“ a tento spolek si mimo jiné dává za úkol probuzení kultury v obci a v okolí 
– a podařilo se jim to. Brzy rozjíždějí svou činnost naplno – začínají pořádat zábavy, 
přednášky, hrají divadlo pro velké, i loutkové pro děti – a zakládají svoji vlastní 
knihovnu. Z peněz, které získali z těchto akcí, kupují nové knihy, hasiči jim zapůj-
čují svoji sbírku a půjčování knih pro veřejnost opět ožívá. Tato sloučená knihovna 
je opět „U Korbelů“ a knihy se půjčují jedenkrát týdně za mírný poplatek 10 haléřů 
za knihu. Za vybrané peníze se nakupují nové knihy.

V roce 1922 většina členů tohoto volného sdružení studentů ukončila své stu-
dium a rozjela se za svým povoláním. Tak bylo na valné hromadě rozhodnuto 
sdru žení rozpustit a veškerý materiál i peníze poskytnout obci pro spolky a školy. 
Knihovnu, která v té době získala slušné množství knih, věnovali obci pro Osvě-
tovou besedu. Půjčování knih se ujímají učitelé zdejší školy a střídají se v této 
funk ci po celá desetiletí. Po menších úpravách je knihovna přestěhována do kam-
peličky a později do nově upravené obecní místnosti vedle věže v areálu týnecké-
ho hradu (dnešní muzeum). Při stěhování a přebírání bylo zjištěno 741 svazků a po 
kontrole a následném vyřazení jich zbylo 556. Na této obnově měl největší podíl 
pan L. Boháček, který od té doby po mnoho dalších let dělal dobrovolného knihov
níka. Počet knih se pohybuje kolem jednoho tisíce, poplatek za čtenářskou legiti-
maci činí 1 Kč a za půjčení knihy se stále platí 10 haléřů.

Po 15. březnu 1939 zasahuje okupace i do činnosti knihovny. Týnec se rozdělu-
je na dvě pásma a levý břeh i s knihovnou se ocitá v zabraném území – cvičišti SS. 
Dochází k nucenému vyřazování knih. Zpočátku byla revize a zabavování knih 
prováděna vyslaným úředníkem přímo na místě, avšak později docházely sezna-
my zakázané literatury a tehdy se dalo mnohé zachránit. Po prvních zkušenos-
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tech byl pro četnickou stanici napsán seznam s patřičnými úpravami a mnoho 
knih bylo uschováno, a tím zachráněno. Tato zakázaná literatura se pilně půjčova-
la celou válku z úschovy a byl o ni velký zájem. 

Po osvobození v roce 1945 byl provoz knihovny přerušen jen na pár dní. Po-
slední půjčovní den byl 3. 5. 1945, znovuzahájení proběhlo 31. 5. 1945. V té době 
bylo registrováno celkem 1 144 svazků. Ztráta za okupace byla jen 50 knih a ná-
sledně bylo vyřazeno 22 knih německých protektorátních. Knihovna dále vyko
návala svou funkci a je zaznamenán zvýšený zájem veřejnosti, hlavně mládeže. Je 
jmenována knihovní rada a v roce 1946 jsou založeny první přírůstkové seznamy. 
I nadále knihovna sídlí v areálu hradu, ale později se načas stěhuje do jedné uvol-
něné místnosti na farní úřad.

Tady musíme vzpomenout na všechny dobrovolné knihovníky – studenty, 
učitele i další, kteří navázali na tradici národních buditelů a probuzení kulturní
ho života v Týnci (tehdy se psávalo v Tejnici) věnovali roky záslužné práce. 

Významným mezníkem v životě knihovny byla léta sedmdesátá, kdy dobro-
volného knihovníka nahradil profesionál. Knihovna se výrazně změnila. Rozšiřu-
jí se půjčovní hodiny, prudce stoupá počet knih, a tím i výpůjček a následně i čte-
nářů. Jediná místnost na faře už nepostačuje a knihovna se za pomoci místních 
žen znovu stěhuje a to do domu čp. 18 – dosavadního sídla. Zpočátku zabírá jen 
dvě místnosti, ale jak jdou léta, rozrůstá se postupně do celého patra. Všechny 
kni hy jsou nově roztříděny: beletrie abecedně, naučná literatura systematicky 
a knihy pro děti a mládež do věkových skupin tématicky. Knihovna plní středisko-
vou funk ci, zpracovává fond pro řadu knihoven v okolních spádových obcích. Za-
číná aktiv ní spolupráce s místními základními i mateřskými školami a pořádají se 
besedy, literární pásma, soutěže a exkurze. Doplňují se mezery ve výběru beletrie, 
dokupu jí se slovníky, encyklopedie a další naučná literatura. V 80. letech se fond 
knihovny rozrostl na 25 tisíc knih, půjčují se i časopisy a denní tisk. Nedávno při-
dělené a upravené místnosti přestávají vyhovovat prostorově – čtenáři si nemají 
kam sednout, není kde pořádat akce pro děti, protože dětské oddělení je průchozí, 
regály se prohýbají pod tíhou knih, sklady nevyhovují. Následuje složité a neko-
nečně dlouhé jednání o dalším rozšíření knihovny.

A dnes …
Situace se liší – v roce 1997 byly pro veřejnost zpřístupněny nové adaptované 

prostory – knihovna prošla celkovou stavební rekonstrukcí. Po půlletém provizo-
riu získává působivé, příjemné prostředí, kde se dá umístit ve volném výběru 
větší množství knih, kde si čtenář najde klidné místo pro prolistování časopisů, 
kde děti mají svou vlastní velkou místnost a neruší tak ostatní. Samozřejmě ne-
bylo mož né stavebně vyřešit vše, protože původní budova nebyla určena pro 
účely knihovny (např. stále postrádáme samostatnou čítárnu, studovnu i multi-
mediální učebny). Alespoň částečně jsme pokryli požadavky na důstojný kulturní 
stánek, který slouží nejen obyvatelům Týnce, ale i okolním obcím. Změny se po-
chopitelně odrazily i v počtu návštěvníků a půjčených knih.
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Týnecká knihovna po rekonstrukci v r. 1997 (foto 
MěÚ Týnec nad Sázavou)

Interiér knihovny v r. 1997 (foto MěÚ Týnec nad 
Sázavou)

První etapa modernizace byla ukončena a další plány zahrnují především au-
tomatizaci. Kniha v klasické podobě zůstane jistě ještě dlouho zachována, protože 
půjčování knih a časopisů je stále základním kamenem každé lidové knihovny. 
Ale chtějíli se knihovny v následujících letech stát významnou součástí informač-
ní společnosti, musí být připraveny přijmout radikální změny. Knihovny byly 
vždy oporou vzdělávacího procesu tím, že poskytovaly četbu, možnost vědecké 
práce a informace. A právě technika zprostředkující informace udělala velký krok 
kupředu. Zatímco před deseti lety jsme na digitální zpracování knih ani nepomy-
sleli, v současnosti máme k dispozici počítače propojené do sítě. Knihy jsou ulože-
ny v databázi a opatřeny čárovým kódem, klasický lístkový katalog byl nahrazen 
elektronickým ONLINE katalogem, který hbitě vyhledá požadované knihy po-
dle nejrůznějších požadavků. Je srozumitelný, jednoduše ovladatelný, vhodný pro 
dospělé i pro děti.

Čeká nás ještě mnoho práce a různá úskalí. Vstup do nového století vnímají 
li dé jako přelom. Překročíme magickou hranici století i tisíciletí a ocitneme se 
v éře, v níž vládnou informace. 

Jak udržet krok s dobou?
V prvé fázi jsme zahájili automatizaci výpůjčního procesu. Tato služba práci 

v knihovně především nesmírně urychluje a zpřesňuje. Každý čtenář se v běžném 
provozu knihovny orientuje zcela samostatně. Sám si bez problémů zjistí, jestli 
požadovanou knihu máme ve svém fondu, či zda je půjčena. Pokud momentálně 
není k dispozici a čtenář o ni bude mít zájem, sám si ji může zamluvit. Počítač mu 
také pomůže vybrat literaturu podle nejrůznějších požadavků. Podle jména auto-
ra, oboru, námětu a dalších kritérií. Rovněž z nových průkazek, které nahradily 
dosavadní čtenářské listy, dokáže počítač vyčíst všechno: kdy byl čtenář naposle-
dy v knihovně, kolik knížek má půjčených, které si již půjčil a vrátil, jestli má za-
placený poplatek za příslušný rok, či zda náhodou nepřetáhl stanovenou výpůjční 
dobu. Počítač je dobrým pánem i pomocníkem. Zanedbatelná není ani ochrana 
knihovního fondu pomocí čárového kódu umístěného v knihách a časopisech. Je 



416

Týnec nad Sázavou

to smutné, ale i v dnešní době existuje řada lidí, kteří knihy z majetku knihovny 
potřebují doma a budují si tak svou vlastní knihovnu. Jaké bude asi jejich překva-
pení, až si, jako už po několikáté, „vypůjčí“ knihu a u dveří se ozve elektronická 
ochrana fondu. Zvukové znamení neúprosně upozorní na opomenutí nebo na pří-
padnou krádež.

Dalším krokem vstříc požadavkům veřejnosti, pro mnohé žádanou a zajíma-
vou novinkou, je zavedení internetu. Internet představuje celosvětovou síť počí
tačů obsahující nesmírné množství údajů a obrazových, textových i zvukových 
informací a umožňuje komunikaci s lidmi na celém světě. Pomocí internetu máme 
spojení s knihovnami nejen v naší republice, ale i v celosvětovém měřítku. Získá-
váme bohatství informací ze všech vědních oborů, můžeme přijímat nebo odesí lat 
elektronickou poštu – to je běžně dostupné každému zájemci a tato služba je hojně 
využívána. Také prezentace knihovny pomocí webových stránek města jistě 
pomů že k jejímu zviditelnění a je ku prospěchu dalšího rozvoje. Elektronické in-
formační centrum bychom rádi obohatili o naučné slovníky, vzdělávací encyklope
die, jazykové výukové programy – fauna, flora, umění, dějiny, zeměpis, hry 
a písnič ky – to vše v multimediální podobě. Nová technika zprostředkuje infor-
mace na takové úrovni, že uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších.

V příštím století bude knihovna vypadat asi trochu jinak. Ale lidé zůstanou 
stále stejní a právě jim bude městská knihovna ještě mnoho let ráda a ochotně 
sloužit.
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Ze Zbořeného Kostelce, akvarel, Ladislav Žížala

Zaniklá kaplička (1960) v Brodcích z 
r. 1872 (sbírka F. Šípka)

DROBNé SAkRÁlNí OBjEkTy NA TÝNECkU
Daniel Povolný

brodce nad Sázavou 

– kaplička výklenková, za silnicí proti továrně 
Jawa, zděná, z r. 1832–1839, původně stávala ve 
dvoře mlýna čp. 1, po vzniku továrny byla při 
ohradní zdi v továrním dvoře, na dnešní místo 
přenesena za druhé světové války

krusičany 

– zvonička, asi 100 m od silnice do Netvořic, 
kamenná, nedatována

– kříž, západně od obce (u pomníku padlým), 
litinový, kamenný sokl, z r. 1866, dle zápisu 
v obec ní kronice Krusičan

– kříž, na východním okraji obce (u rozcestí), 
litinový, kamenný sokl, z r. 1866
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Z Podělus, lavírovaná perokresba, Ladislav Žížala

Pecerady 

– kaplička výklenková (nad osadou na vršku), u silnice k Brodcům, zděná, 
z r. 1903, zasvěcená sv. Václavovi

– zvonička sloupová, na návsi, kamenná, z r. 1882, oprava 1993/94

Podělusy 

– zvonička sloupová, na návsi (u statku Čelikovských), kamenná, postavena 
24. 4. 1897, zvonek objednán od zvonaře Arnošta Diepolda z Prahy 

Týnec nad Sázavou 

– kaplička výklenková, ulice Benešovská v zahradě čp. 36 (pomístní jméno 
„U Kapličky“), zděná, z let 1930–1940

 – kříž, ulice Benešovská u čp. 36 u silnice Týnec–Benešov, litinový, kamenný 
sokl a zděný podstavec
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PoMníky PadlýM v 1. SvěTové válce
Daniel Povolný

chářovice

Pomník obětem 1. a 2. světové války v podobě hrubě otesaného balvanu z tma-
vé žuly s uprostřed zasazenou tmavou žulovou deskou s textem a 3 oválnými 
skleněnými fotografiemi (pod ní je druhá deska z tmavé žuly věnovaná oběti 
2. světové války) stojí na návsi u zvoničky. Okolo je kovový plot se sloupky. Po-
mník byl zřízen hasičským sborem v Chářovicích, což dokládá i text: V upomínku 
padlým vojínům ve světové válce 1914–1918 (nahoře). Věnuje místní hasičský sbor 
(dole). Jména mrtvých: Ant. Barták, Jos. Štěpán, Fr. Hrouda.

chrást nad Sázavou

Pomník padlým je situován v kopci nad železniční tratí Čerčany–PrahaBra-
ník. Uvnitř rámového plotu s betonovými sloupky je žulový sokl s bosováním 
s jedním sloupkem ze světlé žuly z každé strany, na něm leží krychle ze světlé žuly, 
nahoře se zkosenými hranami, na ní je umístěn pylon ze světlé leštěné žuly ukon-
čený hlavicí zdobenou kombinací českého a slovenského znaku (vpředu), morav-
skou orlicí (zleva) a slezskou orlicí (zprava). Nápis praví: Padlým a zemřelým 
1914–1918. Jména mrtvých: Procházka Jos., Majer Fr., Berka Jar., Berka Jindř., Berka 
Al., Brejla Fr., Drnec Al., Dvořák Jos., Fulín Jos., Havlík Jindř., Kabát Jos., Kundrát 
St., Kočí Fr., Máša Jos., Šíma Václ., Starý Václ., Vaněček Fr.

krusičany

Tento pomník vznikl v r. 1925 na návrší vedle hasičské zbrojnice a autobusové 
zastávky díky zdejšímu hasičskému sboru. Na betonové podezdívce je podstavec 
ze světlé žuly, na něm stojí hrubě otesaný pylon ze světlé žuly, uprostřed zasazena 
leštěná deska z tmavé žuly se zlatým písmem, okolo rámové pletivo. Text: Padlým 
a zemřelým vojínům ve světové válce 1914–1918 (nahoře). Za svobodu vlasti proli-
li krev svou (dole). Jména mrtvých: Baťcha Václav, Doležal Jindřich, Doležal Josef, 
Doležal Josef, Kůt František, Marek Bohumír, Stibůrek Ladislav, Větrovský Frant.
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Pecerady

První zmínka o pomníku padlým v 1. světové válce je v knize zápisů ze schů-
zí osadního zastupitelstva v květnu 1929, datum odhalení však neznáme. Hrubě 
otesaný balvan z gabra na kamenné podezdívce nalezneme na kopci u kapličky 
nad silnicí Týnec–Bukovany. O pomník se zasloužila komise občanů, osada dala 
pozemek a 500 Kč. Zlaceným písmem je zde napsáno: Upomínka padlým vojínům 
ve světové válce 1914–1918. z Pecerad Adámek Václav, Adámek Jan, Hruška Josef, 
Hruška Jaroslav, Hruška Josef, Kuchta Jan, Kočí Antonín, Kočí Václav, Kovář Jan, 
Novák Jan, Micka Jaroslav, Mrkvička Václav, Šobíšek Jan, Šobíšek Jan, Slabihoud 
Alois, Zahradníček Jan, Povolný Antonín, Zahradníček Emil, z Větrova – Zoula 
Emil, Zoula František. Za 2. světové války bylo u jednoho z nich odstraněno, že 
byl ruský legionář.

Podělusy

Pomník obětem 1. světové války byl slavnostně odhalen 20. 8. 1931 (první 
zmínka v r. 1930) u zvoničky poblíž návsi ve směru na Lešany. Zřídila jej obec 
Po dělusy pod protektorátem místní organizace Republikánské strany. Pomník 
vyrobil J. Havlík z Břežan a dal mu podobu hrubě otesaného pylonu z tmavé žuly 
postaveného uprostřed nízké kamenné podezdívky ve tvaru trojúhelníku. Zla-
tým písmem tu je vytesáno: Památník padlým z osady Podělus ve světové válce 
roku 1914–1918. Jan Moravec, Jos. Hroník, Jar. Korbel, Fr. Vaništa.

Týnec nad Sázavou

Původní pomník obětem 1. světové války stával před základní školou v Bene-
šovské ulici. Poprvé se o jeho stavbě na obci jednalo 27. 4. 1925, ale ke slavnostnímu 
odhalení došlo až 4. 9. 1927. Iniciativa vzešla od obecního zastupitelstva a míst-
ních Sokolů, jeho zřízením byla pověřena komise týneckých občanů (zástupci 
obecního zastupitelstva v Týnci a týneckých spolků – jednota Sokol, sbor dobro-
volných hasičů, ČsOL, živnostenský spolek, okrašlovací spolek, invalidé – patrně 
váleční a obecná škola). Sbírkou mezi občany tzv. od domu k domu se vybralo 
1 589,50 Kč, sbírkou o pouťových dnech 1 449,27 Kč, ČsOL přispělo 400 Kč, žactvo 
obecné školy sebralo 411 Kč, invalidé a jednotlivci darovali 156,53 Kč a při slavnos-
ti se během odhalení nasbíralo dalších 2 190,40 Kč. Autorkou bronzové pla kety 
(3 500 Kč) byla akademická malířka PodpěrováBorovičková z Čáslavi, kame nické 
práce (3 200 Kč) provedl Jan Tománek z Krhanic. Pomník včetně textu navrhl uči-
tel Antonín Vendr z Týnce. Stejně jako tehdy i dnes se na soklu a podstavci ze 
světlé neleštěné žuly vyjímá kvádr z téhož materiálu, po jehož obvodu čteme: 
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Pomník padlým v 1. světové válce před „starou“ školou r. 1927 (kronika obce Týnice, MěÚ Týnec n. S.)

Kdes v dáli spíte, kraj rodný na Vás vroucně vzpomíná. Uprostřed je připevněna 
bronzová plaketa zobrazující umírajícího zraněného vojína, pod ní jsou na vyleš-
těném pásu vyryta jména padlých: Germain Gustav – Germain Karel, Herz Edu-
ard x Jirák František, Korbel Jaroslav x Macek Jan, Pína Josef x Procházka Adolf, 
Skuhrovský Alois – Státka Frant(.), Straka Bedřich x Šíma Václav, Šípek Karel x 
Šmídek Alois, Turek Jan x Urie Bohumil. Péči o něj na sebe vzala obecná škola 
v Týnci nad Sázavou. 

Bronzová plaketa na pomníku měla být v případě potřeby za války roztavena, 
ale naštěstí k tomu nedošlo. V r. 1945 byl pomník po stranách doplněn o dva hroby 
sovětských vojáků ozdobených hvězdami.

Dne 10. 8. 1969 ve 23.00  voj. Mijavec utrhl jednu z hvězd a voj. C(T)ibor Bača 
druhou, poté obě hodili do zahrady Václava Kose. Jednalo se o vojáky základní 
služby z nedalekého VÚ 8853 Bukovany, jenž podléhal pražské 71. protiletadlové 
raketové brigádě a podílel se na protivzdušné obraně hlavního města. Za tento 
protisovětský projev související s prvním výročím okupace v Československu 
v srpnu 1968 potrestal vojenský soud Baču 21 dny vězení.

Dne 5. 5. 1970 při rozšiřování silnice u školy byla plaketa sejmuta a uložena 
do skladu, zbytek pomníku pak na zahradě místního MěNV. Hroby sovětských 
vojáků byly exhumovány a uloženy do pomníku na novém hřbitově v Týn ci nad 
Sázavou. Pomník byl znovu obnoven 27. 10. 1990 a důstojně umístěn před Měst-
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Pomník padlým v 1. a 2. světové válce na novém hřbitově v Týnci 9. 5. 1970 (sbírka F. Šípka)

ským úřadem v Týnci v Náklí. Stejná bronzová plaketa je také na pomníku obě-
tem 1. světové války v Louňovicích pod Blaníkem.

Druhý pomník padlým v 1. a 2. světové válce se nachází uprostřed nového 
hřbitova v Týnci nad Sázavou. Najdeme tam podezdívku z kvádrů ze světlé žuly, 
na ní z třídílného žulového podstavce vyrůstají tři žulové kvádry, oba krajní jsou 
ze světlé žuly s tmavými kovovými deskami se jmény, prostřední kvádr z tmavé 
žuly je užší a vyšší, dole je doplněn stupněm z tmavé žuly a nahoře miskou na 
věč ný oheň z tmavého kovu, nahoře na kvádru jsou umístěny státní znaky býva-
lých ČSSR (vlevo) a SSSR (vpravo), uprostřed je deska s textem: Své životy jste dali 
za naši svobodu. – vše z tmavého kovu. Na desce vlevo jsou letopočty: 1914–1918 
a jména mrtvých: Germain Gustav, Herz Eduard, Korbel Jaroslav, Pína Josef, 
Skuhrovský Ad., Straka Bedřich, Šípek Karel, Turek Jan, Germain Karel, Jirák 
František, Macek Jan, Procházka Adolf, Stárka Frant., Šíma Václav, Šmídek Alois, 
Urie Bohumil. Na pravé desce jména sovětských vojáků. Pomník byl veřejnosti 
představen 8. 5. 1970. Jeho cena byla asi 50 000 Kč. Kovové desky dodalo Kovodílo 
Praha, žulové kvádry družstvo Kámen z Krhanic a o hrubou stavbu se postaral 
Jan Lomoz z Týnce.
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Budova Spořitelního a záložního spolku v Týn
ci nad Sázavou

SPolkový živoT
František Šípek a Ladislav Žížala

Mezi nejstarší známé spolky patřily:

Živnostenský spolek v Týnci nad Sázavou 
Vyvíjel činnost již od r. 1885. Z té doby pochází „Vysvědčení výučné“ z 1. břez-

na 1886 pro Josefa Hrušku z Pecerad, vystavené spolkem a podepsané představi-
teli spolku Antonínem Burianem a vyučitelem Josefem Křížem.

Společenstvo smíšených živností v Týnci nad Sázavou 
Datum založení spolku není známé, ale existuje doklad, že „Josef Hruška 

z Pecerad čp. 32 byl na základě způsobilosti § 107 způsobilým uznán a do sezna-
mu členů společenstva zapsán. Povinnou taxu inkorporační dle stanov složil“. Za 
představenstvo podepsán Josef Štekl, starosta, 13. června 1923. (obr D02) 

Sbor dobrovolných hasičů spojených obcí Týnice nad Sázavou, Brodce a Po-
dělusy založen obyvateli těchto vesnic v roce 1899. Podrobněji v samostatné kapi-
tole. 

Spolek spořitelní a záložní pro Týnec a okolí
Týnečtí občané založili svoji „kampeličku“ 30. prosince 1900.
Sdružení studujících
Sdružení založeno o některých škol-

ních prázdninách v době prvé světové vál-
ky. Členy se stali týnečtí studenti a učitelé 
a někteří z pražských letních hostů. Spolek 
si dal za úkol povzbudit kulturní činnost 
v místě, pořádat přednášky, zábavy, hrát 
ochotnické divadlo, pro děti loutkové di-
vadlo a založit vlastní knihovnu. V obci 
vedle hasičské již druhou. Činnost vyvíje-
lo sdružení až do roku 1922, kdy řada stu-
dentů ukončila své školní vzdělání 
a z rodného Týnce odcházejí.

Místní osvětová komise Týnec nad Sá-
zavou

22. září 1922 na doporučení rozpuště-
ného Sdružení studujících byla při obec-
ním úřadě ustavena osvětová komise. Je-
jím úkolem bylo řídit v obci kulturní dění, 
v té době především ochotnické divadlo a obecní knihovnu. Prvým předsedou se 
stal Antoním Jukl a funkci zastával až do roku 1938. Po obsazení ČSR Němci je 
ode dne 5. 6. 1939 změněn název komise na „kulturní odbor“, spadající pod pro-
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tektorátní orgán „Národní souručenství“. Druhým předsedou byl Karel Jodas 
a po něm od roku 1941 do roku 1944 František Prokop. 17. února 1944 na pokyn 
okresní osvětové služby nařízeno zrušit kulturní odbor a zřídit tzv. „osvětovou 
službu“ řízenou okresním úřadem. Aby se obec vyhnula příkazu řídit a provádět 
kulturní dění v obci v duchu fašistické ideologie, nebyla již žádná osvětová služ-
ba při obci zřízena a veškeré kulturní aktivity přeneseny do závodů Zbrojovky. 
I když i zde vykonávaly protektorátní úřady dozor, mnohé díky režijnímu důvti-
pu prošlo. Estrády a akademie měly vlastenecký nádech, cvičilo se např. v uprave-
ných sokolských krojích. To, co český divák okamžitě pochopil, pro revizora dosa-
zeného Němci zůstávalo skryté.

Po druhé světové válce až do roku 1948 starala se o kulturu v obci opět místní 
osvětová komise. Po tomto roce to již byla kulturní komise při místním a později 
městském národním výboru.

Družstvo pro rozvod elektrické energie v Týnci nad Sázavou
Ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 1923 vyhrála v Týnci s převahou 

Československá strana národní demokracie, z 12 členného zastupitelstva získala 
7 mandátů. Starostou byl zvolen místní stavitel Ludvík Štros. V programu obce na 
volební období byla mimo jiné elektrifikace Týnce. K tomuto účelu bylo v obci za-
loženo 18. 7. 1925 družstvo jako s. r. o. a 1. dubna 1926 se v obci rozsvítila poprvé 
světla.

Okrašlovací spolek
Ustavení spolku povoleno výnosem zemské vlády z 24. 2. 1923. Účelem spolku 

bylo „okrašlovat a zalesňovat sídlo spolkové a jeho okolí, budit smysl pro přírodu 
a lásku ke všemu krásnému“. V době založení měl spolek 38 členů, starostou spol-
ku byl ředitel týnecké školy Jan Kovář.

S. K. JAWA Týnec nad Sázavou
Vznikl v roce 1931 jako sportovní sdružení zaměstnanců Zbrojovky. V r. 1932 

založena samostatná organizace pro kopanou. Více v kapitole o týneckém sportu. 
Automotoklub České republiky v Týnci založen 10. října 1936.
Po roce 1918 vznikla v obci řada nových spolků, jejichž činnost souvisela buď 

s válkou nebo s novým svobodným životem v zemi:
Československá obec legionářská, Kamarádi 102. pěšího pluku, Skupina váleč-

ných invalidů, Pěvecké sdružení, DTJ (dělnická tělovýchovná jednota), ČSL – volná 
myšlenka pro Týnec a okolí, Včelaři, BIO – odbor Sokola, Kovodělníci Týnec – hrá-
li loutkové divadlo, Živnostníci Týnec, JAWAKLUB, Hospodářský spolek, Živnos-
tenský spolek a řada dalších.

Po únoru 1948 byla spolková činnost podřízena Národní frontě, která zahrno-
vala všechny spolky od Pionýra až po filatelisty a chovatele drobného zvířectva. 
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SPOlky TÝNECkA

Historie kopané v Týnci nad Sázavou
Miloslav Šípek

Míč jako prostředek ke hře se v Týnci objevil počátkem tohoto (20. století – 
pozn. red.) století. V tehdejší Týnici nad Sázavou vládly míčové pálkové hry nazý-
vané Pán a Primas. Hrálo se malým míčem z hadrů neb plným gumovým, zva-
ným „kolomastrika“. Pro „starší“ generaci bylo v lese u Taranky hřiště pro tenis.

Teprve za války v r. 1917 v létě začalo se v Týnici kopat hadrákem do branky. 
Standa Karas, jedenáctiletý syn týnického učitele po svém návratu z prázdnin od 
tety z Hradce Králové, kde okoukal kopanou, „čutal“ s kluky hadrákem bosky 
a pře dával jim sporé zkušenosti. Prostranství před hotelem bylo prvním svědkem 
zrodu kopané v Týnici. Pan řídící netrpěl na školním cvičišti tuto zpustlou honič-
ku za mičudou do brány z kamenů neb čepic, a tak mimo prostory před hotelem 
ožily plácky v Pískovci, v Place (u hradu – pozn red.) a v Kozlovicích. V blízkém 
okolí se kopaná nehrála, a tak zůstalo jen u místních potyček.

Jarda Kudrna, nejstarší z party, první kapitán manšaftu, který začal působit 
v r. 1918, řekl o kopané v Týnici toto:

„Nadšení pro kopanou vzplanulo u většiny týnických kluků, když Mirek Hanišů, bra
tranec Standy Karase, přivezl v r. 1918 na ukázku opravdový kožený kopací míč. Koncem 
války a zvláště po osvobození v r. 1918 dojíždělo do měšťanky a gymnázia v Benešově 
hodně kluků z Týnce a okolí. Vozili s sebou do školy hadrák neb zvířecí měchýř. Při návratu 
domů vlakem čekali ve středu a v sobotu, kdy bylo vyučování jen dopoledne, v Čerčanech 
přes hodinu na spojení. Přestávky využívali k tomu, aby ve strouze za hospodou směrem 
na Lštění kopali na dvě brány. Strouha byla úzká, ale hrstce kluků stačila.“

Jádro týnické kopané tehdy tvořili: bratři Standa a Karel Karasové, Karel Cett-
lů, Emil Kosů, Pepík Herzů, Fanda Peřinů, Míla Šípků, Jenda Kohoutů z Bukovan, 
Václav Adámků z Pecerad a já (Jarda Kudrnů z Podělus). K nám se postupně při-
dávali další, až tu byla opravdová „jedenáctka“. V létě 1919 už se kopalo v Náklí 
mezi čepice naplno.

Když jsme si z vlastních úspor koupili od benešovských vojáků za 100 Kč starý 
kožený obal a napumpovali v něm suchý vepřový měchýř (obstarání gumové du še 
nebylo pro nás dostupné) – to už začínala sláva týnické kopané. Čerčanská strou
ha už nestačila, kopalo se na louce pod čerčanským nádražím, ale majitel neměl 
pro to pochopení a někdy byla hra přerušena útěkem. Tam byl sehrán tréninkový 
zápas studentů gymnázia proti návštěvníkům měšťanky s výsledkem 8:1 pro 
gymnazisty.

Vyjednán byl první přátelský zápas s Poříčáky v červnu r. 1920. Hrálo se v Poří
čí u potoka, v místech hřiště dnešní školy. Tehdy to byla pastvina s výmoly. Výbor
ný výkon domácího brankáře Hůly, který chytil i desítku, a vysoké holinky obrán-
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ce porazily naše borce 1 : 0. Po celý zápas jsme měli převahu. V naší brance působil 
Pepík Herzů, který proti brance u domácího rozhodčího protestoval, že byl faulo-
ván, a nechtěl dále hrát. Hořkost porážky nám Poříčáci ztrpčili ještě tím, že až 
do Svárova klusem doprovázeli vlak a vysmívali se nám. Na odvetu se čekalo až 
do r. 1921.

Tehdy byl ustaven opravdový „kroužek kopané“. Ve funkci kapitána jsem na-
vrhl první stanovy v tomto znění:

Jméno jest: Sportovní kroužek Sokolík, zkráceně SKS.
Má za účel: Pěstovat sport, tužiti a cvičiti tělo i ducha svých členů.
Prostředky: 
a) cvičením tělesným (tréninky)
b) kázní, plynoucí z různých pravidel
c) ušlechtilou zábavou (zápasy, vyjížďky na kolech, zájezdy)
d) četbou (různých sport. časopisů).
SKS bude míti odbory: kopané, házené, cyklistiky, hokeje, hudební aj. V čele 

každého odboru stojí kapitán. Kroužek řídí předseda, jednatel a kapitáni odborů, 
jejich funkce se určují na začátku každé sezóny. Sezóny jsou tři: jarní od března do 
června, letní od června do října, zimní od října do března. Mužstva každého odbo-
ru jsou rozdělena do tříd; rozdělování se děje na začátku každé sezóny.

Výcvikový program sestaví pro každý odbor kapitán za souhlasu členů. Všich-
ni členové platí členské příspěvky, které určí předseda po dohodě s pokladníkem 
a jednatelem se souhlasem členů. Každý člen se musí podrobit stanovám a znát 
program. Přestupky se trestají; poslední trest je vyloučení.

Funkcionáři kroužku vedle kapitána byli: Kos Emil, Karas Karel a Šípek Míla. 
Jiných činovníků nebylo zapotřebí. Ostatní členové v letech 1921 až 1923: Adámek 
Václav, Bartůšek Standa, Cettl Karel, Čečil Josef, Francí Franta, Frišman Karel, Ha-
šek Jenda, Herz Pepík a Ludva, Jukl Karel, Karas Standa, Kohout Jenda, Korbel 
Václav, Kříž Míla, Peřina Fanda, Počepický Jenda, Procházka Frantík, Šíma Lojzík 
a Urie Míla.

Každý člen dostal legitimaci zhotovenou Karlem Karasem. Příspěvek činil 
1 Kč měsíčně. Další zdroj příjmů byl z očisty mateřštiny od germánských výrazů. 
Použití cizí zkomoleniny bylo trestáno pokutou 20 hal. Pokladně přispěl hodně 
Pepík Herzů, který úmyslně sypal jedno slovo za druhým, a pak se ptal pokladní-
ka, kolik je dlužen.

Klub měl přísný režim. Kapitán byl nekompromisní, netrpěl hádky a nadávky. 
Nerozpakoval se vykázat z hřiště vlastního hráče pro nesportovní chování i vůči 
soupeři.

V létě o prázdninách se trénovalo denně na prostranství nynějšího hřiště 
u mostu, zvětšeného o prostor až ke Korbelově stodole, kde byl branka. Navážka 
pro silnici na most v té době nebyla, ani nestál Karasův dům. Druhá branka stála 
v místech zadní hranice stávajícího hřiště. Byla to prostora dobrá, na jedné straně 
mírně vyvýšená. 



427

k historickým kořenům města

Míč byl svěřen do úschovy kapitánovi. Před každým tréninkem šla celá parta 
do Podělus a šťasten byl ten, kdo mohl merunu nést. V tréninku se soutěžilo o to, 
kdo nejdál dokopne, kdo dá nejvíc jedenáctek, kdo nejrychleji přeběhne hřiště 
a kte rý brankář pustí nejméně gólů. Podle výsledků bylo sestavováno mužstvo.

První utkání v kopané na hřišti v Týnci bylo sehráno v r. 1920 proti Meteoru 
Be nešov s výsledkem 0 : 0. Nespornou zásluhu na úspěchu měl z Poříčí vypůjče
ný brankář Hůla. Sestava byla pravděpodobně z těchto hráčů: Hůla, Adámek V., 
Kohout J., Hašek J., Šíma Al., Herz J., Cettl K., Kos E., Karas St., Kudrna J., Peřina F., 
Karas K. a Kříž M.

Zápasy se sjednávaly ústně, bez náhrady. Hrálo se bez dresů i označení, maxi-
málně ve vlastních trenkách a košilích, v obyčejných střevících.

Rozhodčí, pokud byl z řad nehrajících kamarádů, pískal, jak uměl. Nestalo se 
však, aby byl někdy napadán. Nejúspěšnějším a nejobjektivnějším rozhodčím tý-
nických byl po dlouhou dobu Karel Karas a Míla Šípek.

Mladé mužstvo sehrálo během roku 1920–1922 10 přátelských zápasů s výjim-
kou prvního vesměs vítězných neb nerozhodných, a to: v Poříčí 0 : 1, Kostelec 
20 : 0, Meteor Benešov 0 : 0, Poříčí 2 : 2, Čerčany 4 : 2, Netvořice 3 : 1, Poříčí 3 : 0, Čer-
čany 2 : 1, Benice 7 : 1, Čerčany 3 : 2.

Kopanou v Týnci vytlačila házená. Nebylo hřiště. Navážkou zmenšené koupil 
Sokol, kde byl fotbal zakazován. Na hřišti visela výstraha „Kopanou hráti zaká
záno“.

Mládež se opřela o starší sportovní generaci vedenou zakladatelem sokolské 
házené v Týnci Ing. Klementem. Rozmach házené trval 10 let.

V r. 1925 se pokoušel Ludvík Štros ml., předtím hráč a podporovatel házené, 
o získání Náklí pro kopanou. Zatím neexistující klub přihlásil s odbory kopané 
a ledního hokeje u příslušných svazů, ale neměl dost průbojnosti k uskutečnění 
tohoto plánu.

O znovuzrození kopané v Týnci nad Sázavou vypravuje její zakladatel Boh. 
Šípek:

Shodou okolností to byla házená, která nejprve pohřbila a později oživila ko-
panou. V r. 1931 jsem dal podnět k založení továrního odboru házené s názvem 
Sportovní sdružení slévárny Jawa v Týnci n. Sáz. Hráči házené Kovrzek L., Prošek 
Václ., Houzar Jar., Dvořák Jan, Kovrzek Jos., Kubásek St., Vajner Jan, Bažil Jar. a Ší-
pek Boh. si sami zakoupili potřebné rekvizity, včetně kopaček. V příštím roce, tj. 
1932, byl odbor házené zlikvidován a hráči utvořili kádr fotbalového oddílu. Dosa-
vadní funkcionáři působili i nadále, a tedy i první předseda Antonín Šípek, který 
sice neměl fotbalovou tradici, ale formálně zůstal v čele klubu. Podpora ze závodu 
nebyla téměř žádná, snad také proto, že klub, přestože nesl firemní hlavičku, 
o žádnou nežádal. Jedinou a velkou výhodou bylo, že továrník Janeček dovolil 
zřídit hřiště přímo před slévárnou, kde je nyní tovární park, komunikace a skla-
diště. S tím byla spojena nepříjemnost, že po každém zápase bylo nutno zasklívat 
a občas shodit míč se střechy.
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Průřez historií týnecké kopané
Stanislav Janda

V roce 1932 byl založen SKS JAWA Týnec nad Sázavou (Sportovní klub slévár-
ny). Fotbalový klub byl utvořen ze zrušeného odboru házené, kam přešli všichni 
hráči i s vlastním oblečením a kopačkami.

Ing. František Janeček umožnil zřídit hřiště přímo na nádvoří továrny. Z 30 za-
městnanců slévárny bylo poměrně těžké vybrat 11 fotbalistů. Tak není divu, že 
první utkání, které se hrálo v Kamenném Újezdě, Týnec prohrál 10 : 0. Prvním 
před sedou byl zvolen pan Antonín Šípek. Mužstvo bylo už první rok doplňováno, 
a tak se dostavily výsledky již podstatně lepší. Například SK Benešov prohrál 
v Týnci 8:2. Hrály se jen přátelské zápasy. Řádná soutěž, III. třída, byla rozehrána 
v ročníku 1934–35. Od roku 1933 hrála své zápasy také „rezerva“ mužstva Týnce 
a od ro ku 1934 dorost. Týnec skončil hned na 1. místě a postoupil do II. třídy. 
V roce 1936 se měnil název na SK JAWA Týnec nad Sázavou. Od roku 1938 SK Tý-
nec nad Sázavou. Pod názvem SOKOL Týnec v r. 1948 postoupil Týnec do I. B tří-
dy. V roce 1951 pod názvem SOKOL JAWA METAZ Týnec vybojoval postup do 
přeboru KNV. Jako trenér přišel bývalý reprezentant Jaroslav Štumpf a vydržel až 
do roku 1959. V roce 1953 se mění název na SPARTAK METAZ Týnec n. S. a od 
roku 1954 se vrací do názvu JAWA. Od tohoto roku byli organizováni v klubu také 
žáci. Od roku 1955 se hraje I. třída krajského přeboru. Od roku 1957 se soutěž reor-
ganizovala na I. A třídu.

Od roku 1959 vedl mužstvo Jaroslav Zahradník, bývalý hráč Sparty Praha, 
Zbrojovky Brno a od r. 1954 hráč Týnce. V roce 1961 hrálo v Týnci prvoligové Klad-
no a zvítězilo 3:6. Čtyři branky Kladna dal reprezentant Kadraba. Za Týnec byl 
dvakrát úspěšný Zahradník a jednou Kalina. Sestava Týnce: Šticha – Fuka, Kudr-
na, Kotouč – Nihilič, Němeček – Landa, Zahradník, Šípek, Král, Kalina. Jaroslav 
Zahradník se v průběhu let do Týnce vracel jako trenér a Týnec vždy pod jeho 
vedením ožil. V r. 1964 vybojoval Týnec postup do krajského přeboru pod názvem 
TJ METAZ. Trenérem byl znovu Jarda Zahradník.

V roce 1966 hráli žáci pod vedením Jana Bartla o žákovskou ligu. V mužstvu 
hrálo několik talentů, kteří se později významně zapsali do dějin týnecké kopané. 
Byli to například bratři Josef a Mirek Tůmové, Tomáš Zahradník, Karel Lachman, 
Gusta Votánek a mnoho dalších. V roce 1969 se stali žáci přeborníkem středočeské 
oblasti. Za odměnu jim vyjednal zasloužilý mistr sportu Jan Knobloch – Madelon 
na podzim 1969 přátelský zápas se žáky AC Sparty Praha na Letné, Týnec zvítězil 
3:2. Zápas se hrál jako předzápas ligového utkání Sparty s Košicemi.

Od roku 1971 nastaly nejlepší časy týnecké kopané. Týnec postoupil do divize, 
a to už pod názvem TJ JAWA METAZ TÝNEC. Za Týnec hráli Zoly Šverčič, Jaro-
slav Šticha, Jan Mentel, Antonín Kubín, Karel Lachman, Jaroslav Petrášek, Josef 
Gabriel, Venda Landa, Zbyněk Bartl, Václav Váňa, Fero Bendík, Josef Tůma, Karel 
Nihilič, Láďa Dudek, Karel Němeček, Jiří Landa, František Kříž, M. Kouřil, M. Třes-
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„Stará garda“ týnecké kopané v r. 2004 (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)

ký, Jindra Landa, Miroslav Tůma, Josef Zeman. Trenérem byl Jaroslav Šípek, ve-
doucím mužstva Miloslav Štěpán a předsedou klubu František Knapp. Týnec hrál 
divizi až do roku 1986. V těchto letech byla tělovýchova a zejména kopaná z Me
tazu i z Jawy dostatečně finančně a materiálně zabezpečena. Od roku 1974 hrál 
v Týnci také „B“ dorost. Nejúspěšnější ročníky zaznamenala kopaná v letech 
1974–75 a 1976–77, kdy do konce soutěže Týnec bojoval o postup do III. ligy a skon-
čil na 2. místě. 

Dne 3. 7. 1976 zemřel trenér Týnce, bývalý čs. reprezentant z. m. s. Jan Kno-
bloch – Madelon, který měl na vzestupu kopané v Týnci nemalou zásluhu. Svými 
bohatými zkušenostmi a znalostmi pomáhal všem trenérům Týnce a i jeho záslu-
hou vyrostlo v Týnci mnoho výborných hráčů. Na jeho počest se dlouhá léta hrál 
žákovský fotbalový turnaj „Memoriál z. m. s. Jana Knoblocha – Madelona.“ 

Dne 1. 5. 1978 byl slavnostně otevřen nový fotbalový stadión v Náklí. Na ote-
vření a celé výstavbě měl největší podíl náměstek ředitele n. p. Metaz a předseda 
TJ František Knapp, který vše řídil, zajišťoval a odpracoval nejvíce brigádnických 
hodin.

V roce 1977 se stal trenérem „A“ opět Jaroslav Štumpf, který 2. 2. 1979 zemřel. 
Byl hráčem Sparty, Viktorie Žižkov a trenérem řady ligových mužstev. V Týnci se 
na něho s vděčností vzpomíná jako na svědomitého trenéra. 

Od roku 1978 hrál mimo mužstva starších i celek mladších žáků. Od roku 1986 
se v Týnci hraje i přípravka.

Od roku 1986 hrál Týnec krajský přebor a pak I. A třídu. Od 31. 1. 1992 bylo na 
výroční schůzi oddílu kopané schváleno odloučení od TJ a nový název FK JAWA 
METAZ TÝNEC n. Sáz. Prezidentem FK byl zvolen Stanislav Janda. 1. 7. 1993 došlo 
ke sloučení Sokola Pecerady a FK JAWA METAZ Týnec. V sezóně 1995–96 vybo
jovalo „A“ mužstvo pod vedením trenéra Petra Roubíčka opět postup do oblastní-
ho přeboru.
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Týnečtí fotbalisté na hřišti v Náklí (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)

V ročníku 1997–98 vstoupila do FK firma K+K Paliva Týnec Petra Kadlece, kte-
rá se stala generálním sponzorem. V červenci 1998 byli angažováni bývalí prvoli-
goví fotbalisté Tibor Mičinec a Miroslav Příložný, od ledna 1999 Roman Pučelík. 
Tibor Mičinec se stal hrajícím trenérem. Jejich působení přineslo do mužstva no-
vou kvalitu. 

V průběhu podzimu 1998 doplnil Týnec Petr Kotora, který měl prvoligové 
zkušenosti z Benešova. V sezóně 1998–99 dlouho bojoval Týnec spolu se Sedlčany 
a Sibřinou o postup do divize, ale nakonec skončil třetí. Na podzim 1999 z Týnce 
Roman Pučelík odešel a po vystudování I. trenérské třídy se stal reprezentačním 
trenérem do 16 let. 

Od roku 2000 vedl FK METAZ, po odvolání trenéra Tibora Mičince, jako trenér 
bývalý ligový kanonýr Miroslav Příložný. V mužstvu Miroslava Příložného se vy-
střídali dřívější ligoví hráči Petr Čermák, Miroslav Janů, Václav Hrdlička, Martin 
Pánek, trochu exotickým hráčem byl hráč I. a II. bulharské ligy Rumen Stajkov. 
V roce 2000 se též změnil název fotbalového klubu na FK METAZ TÝNEC NAD 
SÁZAVOU. V sezóně 2001–2002 skončil Týnec na 10. místě s 39 body a skóre 55 : 67.

V září 2002 zemřel Jaroslav Šípek – týnecká fotbalová legenda. Narodil se 
v roce 1926 a aktivně fotbal hrál až do r. 1969. S jeho jménem jsou spojeny největ-
ší úspěchy týnecké kopané. Byl vynikajícím fotbalistou, trenérem i obětavým 
funkcionářem.

Od sezóny 2002–2003 vedl „A“ mužstvo v krajském přeboru trenér Zdeněk 
Machač, který předtím trénoval divizní Benešov. Metazu se moc nevedlo, i když 
jej na jaře 2003 posílil na pár zápasů bývalý hráč Bohemky Josef Nesvačil. Týnec 
skončil se 14 body a skóre 30 : 69 na posledním 16. místě a sestoupil do I. A třídy.

V ročníku 2003–2004 se trenér Z. Machač převážně spoléhal na hráče z vlastní 
líhně. V konečné tabulce obsadil Týnec 7. místo s 36 body a skóre 42 : 36.
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Týnec se do budoucna chce spoléhat na své vlastní odchovance. Mládeži se 
věnuje v Týnci velká pozornost. Šeftrenérem mládeže je bývalý divizní hráč Týn-
ce Miroslav Tůma. Působí zde dvě dorostenecká a dvě žákovská mužstva. V Náklí 
hrají též dvě přípravky.

Nechybí nadšení, chybí ale peníze a zázemí v podobě kabin. Všichni, kdo se 
kolem týnecké kopané pohybují, věří, že se jich brzy dočkají.

Historie týneckého fotbalu mezi roky 2004–2017
Zbyněk Bártl

V roce 2006 byly zkolaudovány první zděné fotbalové kabiny v historii týnec-
kého fotbalu. O dva roky později byly rozšířeny o sociální zařízení pro postižené 
a prádelnu. Obě stavby realizovala firma Sypos.

V roce 2009 vstoupila do klubu jako hlavní sponzor firma Fercom a fotbalový 
klub hrál pod novým názvem FK Fercom Týnec nad Sázavou. Po několika letech 
se podpora klubu ze strany sponzora ztenčovala a ve finále byl klub závislý na fi-
nancích plynoucích z výdělečné činnosti (provozování tábořiště, hospody a uby-
tovacích buněk), členských příspěvků a z dotací města. Provoz hospody a ubyto-
vání zajišťovala dvojice Jardů, Žížala a Starý. Tábořiště spravovala rodina Jandova. 
Nešlo o snadnou práci. Jak to v životě chodí, tak i v podnikání se střídají léta hoj-
nosti s léty chudoby. Hojnost či chudoba se v tomto případě odvíjela od přízně 
řeky Sázavy. Do roku 2013 byla řeka k našemu klubu milosrdná a posílala nám 
dostatek vody, což znamenalo naplněné tábořiště mnohdy k prasknutí a dostatek 
financí na fotbalovou činnost. Pokladnu spravovala do roku 2014 paní Jitka Žíža-
lová a od roku 2015 Jarda Stumpf ml., syn již zmiňovaného trenéra (1951–1959,1977–
1978). Poté však přišlo „období sucha“ a nastal tak dramatický propad ve výděleč-
né činnosti, až se ekonomika klubu dostala v letech 2013–2015 do červených čísel. 
Nově zvolený výbor ve složení: Zbyněk Bartl předseda, Ing. Bedřich Pešan ml. 
místopředseda a členové Jaroslav Stumpf, Ing. Jindřich Petrášek a Michal Petrášek 
se dohodl a z vlastních zdrojů poskytl půjčku, aby mužstva mohla zahájit jarní 
část sezóny ročníku 2015–2016. Půjčka jim byla později splacena.

Došlo k prodeji fotbalových kabin městu, jež do té doby vlastnilo pouze hrací 
plochu a tribunu, a tak vzniklo městské sportoviště. Celý komplex se stal majet-
kem města, které ho řádně spravuje a udržuje. Fotbalový klub městu hradí nájem 
za družstva dospělých. Náklady na chod mládežnického fotbalu hradí město v pl-
ném rozsahu. Od každého aktivního člena jsou vybírány roční příspěvky. V roce 
2016 skončil nájem tábořiště od města. Na základě dohody bylo do 30. června 2016 
odstraněno 14 ks ubytovacích buněk stojících na pozemcích a.s. Metaz. Fotbalový 
klub může pozemek dále nekomerčně užívat. Odstranění buněk prospělo vzhledu 
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i atmosféře celého areálu, v němž město navíc vybudovalo dětský koutek s písko-
vištěm a prolézačkami. Sociální zařízení pro tábořiště jsme pronajali městu 
do roku 2023. Hospoda fotbalového klubu je rovněž pronajata. Tyto nájmy tvoří 
základ pro financování chodu mužstev dospělých.

Rok 2012 byl ve znamení jubilea 80 let organizované kopané, k němuž vyšla 
kniha „80 let organizované kopané v Týnci nad Sázavou“ autorů Fr. Hrušky 
a Mgr. J. Kotouče. V rámci oslav se uskutečnilo utkání hráčů Týnce nad 45 let 
s mužstvem Amfory Praha.

V roce 2016 se klub transformoval podle nového zákona o spolcích na FK Tý-
nec nad Sázavou, z. s. Klub užívá i nový klubový znak.

V roce 2017 se uskutečnil 1. ročník Memoriálu Standy Jandy hráčů nad 45 let.

a – mužstvo
V ročnících 2004–2005 (I.A tř. – 10. místo), 2005–2006 (I.A tř. – 4. místo), 2006–

2007 (I.A tř. – 15. místo znamenající sestup do I.B tř.) vedl mužstvo Zdeněk Machač 
s hrajícím asistentem Radkem Skálou.

V sezóně 2007–2008 převzal mužstvo bývalý hráč Týnce Jarda Žížala a jako 
asistent pokračoval Radek Skála. Podařilo se jim hned postoupit zpět do I.A tř. z 1. 
místa. Za vedení tohoto tandemu trenérů si dále mužstvo vedlo takto: 2008–2009 
(12. místo), 2009–2010 (13. místo), 2010–2011 (12. místo).

Ročník 2011–2012 byl zahájen výše zmiňovanou dvojicí trenérů, ale po špatné 
podzimní části (14. místo) převzal tým Radek Skála jako hlavní trenér a jako asis-
tent k němu přišel Jarda Vavrek.

Oba nastupovali i jako hráči mužstva. Změna pomohla a mužstvo skončilo 
na 10. místě soutěže.

V následujícím ročníku 2012–2013 se již tolik nedařilo a Týnec skončil těsně 
nad hranicí sestupu na 14. místě (z 16 mužstev).

Fotbalový stadion v Týnci v Náklí, stav v roce 2015
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To byla předzvěst pro sezónu 2013–2014, která se vůbec nepovedla a znamena-
la 16. místo (14 bodů) a pád opět do I.B třídy.

Ročník 2014–2015 byl hodně těžký, a přestože konečné 9. místo (ze 14 účastní-
ků) vypadá bezproblémově, opak byl pravdou. Do posledních dvou kol nebylo, při 
vyrovnanosti v dolní polovině tabulky, o sestupujících rozhodnuto. Nakonec vše 
dobře dopadlo.

Ročník 2015–2016 proběhl ještě pod vedením dvojice Skála – Vavrek s koneč-
ným 5. místem.

Do nového ročníku 2016–2017 nastoupilo omlazené mužstvo. Odešli starší 
hráči Skála, Vavrek, Orsák, kteří přešli do B týmu, skončil V. Mach. Nový tým, 
nové vedení. Mužstvo převzal tandem trenérů Mirek Bubeník – hlavní trenér 
a David Kopta – hrající asistent. Začátek sezóny byl skvělý a pohybovali jsme se 
na čele tabulky. Jarní část soutěže se nám však nepovedla a bylo z toho konečné 6. 
místo.

b – mužstvo dospělých hrálo v letech 2004–2017 okresní soutěž III. tř. O čin-
nost tohoto mužstva se starali: Jindřich Petrášek, Luděk Skalický, David Kouřil, 
Jarda Vavrek, Jan Hlaváček, Radek Skála.

Mládežnická mužstva
Co se mládeže týká, bylo vždy v Týnci věnováno hodně úsilí i prostředků 

na výchovu a růst talentů, a i těch, kterým nebylo tolik shůry dáno, ale měli fotbal 
a partu kolem rádi. Náš klub má minipřípravku, mladší a starší přípravku, mladší 

Mužstvo starších žáků r. 2014
Zleva stojící: trenér Jaroslav Vavrek, Jaroslav Mixa, Dominik Kartňák, Matěj Skalický, Milan Breburda 
ml., Jakub Vavrek, Tomáš Ježek, Marek Padevět, Richard Unger, David Brhel, trenér Milan Breburda st.
Zleva sedící: Jakub Kos, Ondřej Vrabec, Martin Stejskal, Tomáš Bron, Vojtěch Vrkoslav, Filip Ježek, Jakub 
Stejskal. Zleva ležící: Daniel Chmelař a Petr Jalovecký
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a starší žáky a dorost. Máme 110–120 registrovaných hráčů do 18ti let. O ně se 
v letech 2004–2017 v jednotlivých mužstvech a sezónách starali trenéři a vedoucí, 
vesměs bývalí týnečtí hráči: Zbyněk Bartl, Mirek Tůma, Gusta Votánek, Standa 
Moravec, Petr Míšek, Vilda Kalfas, Tomáš Radil, Luděk Skalický, Luboš Paseka, 
Petr Kavoň, Ing. Jindra Petrášek, Jirka Štěch, Michal Petrášek, Martin Trantina, 
Martin Smejtek, Ing. Martin Charvát, Ing. Vladimír Chmelař, Milan Breburda ml. 
a Jirka Poch.

Funkcionáři Fk Týnec 2004–2017
Prezident: Standa Janda 1993–2015 (zemřel 2015)
Předseda: Zbyněk Bartl 2015 –2017
Sekretáři: Ing. Jan Sviták 1981–2012
 Gustav Votánek 2013–2017
Členové výboru:   Jindřich Petrášek, Ing. Jindřich Petrášek, Michal Petrášek, 

Gustav Votánek, Jitka Žížalová, Jaroslav Stumpf,  
Ing. Bedřich Pešan ml.

Masér a zdravotník:  Josef Čermák 1998–2017
Vedoucí mužstva:  Jiří Souček 1997–2016
Hlasatel:  Mgr. Jiří Kotouč

První hlášení Jirka uskutečnil 24. března 1976 a nepřetržitě „trpí“ s týneckým fot-
balem dodnes. To čítá 41 roků. Nebylo by třeba více komentovat, ale přesto: jeho 
komentáře byly vždy na profesionální úrovni, slušné, s patřičnou dávkou entuzi-
azmu a pozitivně laděné. Fotbalovou řečí prvoligové.

Zázemí fotbalového stadionu, stav v roce 2017
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Dost se toho pro fotbal a pro sportovní vyžití obecně v Týnci vykonalo. Momen-
tálně je ve výstavbě městská víceúčelová sportovní hala v areálu základní školy, 
která bude přínosem i pro trénink fotbalistů. Vzhledem k celkovému počtu 150 
aktivních hráčů v 8 mužstvech našeho fotbalového klubu však chybí ještě jedna 
tréninková plocha. Nelze chtít vše najednou, ale věříme, že i té se dočkáme.

ochotnické divadlo v Týnci nad Sázavou
Jiří Borovička

Na vzniku ochotnického divadla u nás má zásluhu Sbor dobrovolných hasičů 
spojených obcí Týnice nad Sázavou, Brodce a Podělusy, založený v r. 1899. Zacho-
vala se pozvánka k Mikulášské zábavě z 2. 12. 1899, kde je v programu i komedie 
o jednom jednání „Palečkovo dobrodružství“. Bylo to první divadelní představe
ní a pak následovala řada dalších. Hrály se hry sloužící nejen k pobavení, ale i hry 
podněcující lásku k vlasti a k touze po samostatnosti. Nezapomínejme, že jsme 
byli pod RakouskoUherskem. Ke konci 19. století působily ochotnické divadelní 
spolky ve všech městech a v pokrokových obcích. Jejich záslužná činnost svědčila 
o vyspělosti a kulturnosti, a proto můžeme býti pyšní na to, že i v naší obci jsme 
byli na výši. V této pro nás nejvzdálenější době se divadlo hrálo se střídavým 
úspěchem, někdy i s velkými přestávkami. Činnost pokračovala do začátku 1. svě-
tové války v r. 1914, pak ustala. Bohužel se nedochovaly žádné archivní materiály, 
z kterých bychom se mohli dočíst něco bližšího. 

Nový rozmach nastal po vyhlášení samostatného Československa 28. 10. 1918. 
Vznikaly nové spolky a sdružení jak kulturní, tak sportovní, které se chtěly podí-
let i na rozvoji kultury. Vlastně po určitou dobu působily dva divadelní spolky, 
protože divadlo hrála i tělovýchovná jednota Sokol. Již předtím měla ochotnické 
divadlo sociálnědemokratická strana ve Zbořeném Kostelci a na Brodcích. Hrálo 
se pilně i v Peceradech, později také v Krusičanech. Do kultury se vložil i Student-
ský spolek, který se zasloužil o hraní loutkových her pro děti. Ve 30. letech dochá-
zí k budování továrny Ing. F. Janečka; mezi novými zaměstnanci přicházejí i zku-
šení herci, např. Jaroslav Rybář, pozdější režisér Jaroslav Beneš a další. To vše 
přispělo ke zkvalitnění činnosti, k rozmachu ochotnického hnutí. V tomto vzpo-
mínání se omezím ve výčtu jmen, nebylo by ani možné uvésti všechny, kteří se na 
hraní podíleli. Z doby 1. republiky uvedu jen učitele J. Kraifa a J. Reitingera, kteří 
nastudovali desítky her. 

Přišlo tragické období naší vlasti, německá okupace a 2. světová válka 1939–
1945. Český jazyk znějící z jeviště posiloval nás všechny ve víře, že překonáme 
těž ká válečná léta a opět nabudeme svobodu. Soubor pracoval skutečně s láskou 
pro věc, návštěvy byly veliké, kultura dovedla stmelit lidské společenství. Jako 
režisér a herec se do čela souboru postavil Ing. Josef Bayer. Ten se kultuře věnoval 
téměř 50 roků. Nezapomenutelným způsobem se zapsal do vědomí nás všech. Ne-
únavně režíroval, hrál, organizoval a stále nás pobízel k další činnosti. V této 
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době se formoval kolektiv, který potom existoval dlouhá léta a přinášel nastudo-
vání i náročného repertoáru. 

Po osvobození Československa v máji 1945 nastal nový rozmach kulturního 
života, bylo zde nadšení z nově nabyté svobody. Nemohu zde psát o všech insce-
nacích, zmíním se však o vrcholech. Byla to představení v rámci Čechova Máje 
v Be nešově. Zde jsme dosáhli jednou prvního, dvakrát druhého a jednou třetího 
místa. Čechův Máj byla divadelní soutěž pořádaná po dobu deseti roků v Benešo-
vě. Největším úspěchem pro nás bylo získání druhého místa v divadelní soutěži 
Stře dočeského kraje. Finále se hrálo na scéně Sukova kulturního domu v Sedlča-
nech v létě 1957. Musím napsat, kde se vlastně kultura v Týnci provozovala. Byl to 
sál v pří zemí budovy kulturního domu, dnes je to sál restaurace. Zde tehdy bylo 
divadlo, kino, koncerty, přednášky, plesy, taneční zábavy apod. Bylo to dost těsné 
prostředí, zvláště kino a divadlo si překážely. Bylo třeba stále měnit a stavět jeviš
tě nebo provoz kina. A do těchto stísněných prostor zajíždělo občas i tehdejší Ob-
lastní divadlo Benešov. Rádi vzpomínáme na jejich účinkování u nás. Později se 
naštěstí kino přestěhovalo do jiných prostor. Ale to už se blížilo otevření nových 
kulturních domů Jawy a Metazu.

KD Jawa v roce 1962 a KD Metaz v roce 1963 se staly velkým podnětem k dal-
šímu rozvoji kultury. Na našem jevišti jsme uvítali umělce zvučných jmen, zpěvá-
ky, orchestry i soubory, byly pořádány desítky představení, hostovalo zde hodně 
profesionálních souborů. Mezi nás přišlo dost mladých lidí i dětí. Výborná herečka 
Marie Mlejnská se jim začala obětavě věnovat a nacvičovala pohádková předsta-

Představení Lucerny v r. 1962 (sbírka J. Borovičky)
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vení pro děti. Kdo někdy pracoval s dětmi, jistě ocení její nelehkou, ale radostnou 
práci. Ochotnické divadlo není jen režisér a herci, potřebuje i dostatek rukou kuli-
sáků, nápovědu, inspicienta, maskéra, elektrikáře, zvukaře, někdo se musí postarat 
o kostýmy a podobně. Prostě je s tím hodně starostí; měli jsme štěstí na tyto oběta-
vce, rádi na ně vzpomínáme a oceňujeme jejich práci. Nezapomínáme na materiál-
ní pomoc obou továren a vedení města. Dostali jsme materiál potřebný k vý robě 
kulis, zdarma byla elektrická energie, k dispozici na zkoušky a představení Kultur-
ní dům, zdarma byla i doprava do míst, kde jsme vystupovali. Divadelníci jako 
spolek byli členy Závodního klubu pracujících Metazu a Jawy a ten zajišťoval hod-
ně potřebných věcí. Divadlo ke svému životu potřebuje nejen herce, ale i diváka. 
Bez něho nemůže dojít k té jiskře, která vzájemně přeskakuje temným sálem a dělá 
divadlo divadlem. Když přišlo někdy málo diváků, byla to prohra. Někdy to skří-
palo i mezi námi, přeli jsme se o smyslu a vlastně potřebnosti naší kulturní práce, 
o její potřebě či nepotřebě pro člověka. Ovšem zase jindy přišlo diváků plno, před-
stavení se líbilo, se zájezdy jsme rozšiřovali povědomí o našem městě. Tak potom 
jsme třeba méně litovali hodin strávených na zkouškách. Divadlo má určitá speci-
fika, hodně jde o to, podřídit svůj čas potřebám celku. Musí se mnoho a dů klad ně 
zkoušet, často i několikrát v týdnu. Nezapomínejme, že tenkrát továrny pra covaly 
na tři směny. Dost těžko se v tomto režimu dne zkoušelo, a kdo chodil na směny, 
obětoval skutečně hodně. Každý z nás měl starosti běžného života – práce, rodina, 
někdo třeba stavěl domek, jiný studoval. To vše způsobovalo, že i herci, kte ří byli 
těžko nahraditelní, měli málo času a bylo potřeba stále hledat nové talenty. 

Velké oživení naší činnosti nastalo koncem 70. let nástupem nových tváří, byla 
nastudována desítka nových her, některé z nich představují vrchol divadelního 
dění u nás. Tato činnost počátkem 80. let ustává. Koncem r. 1989 a na jaře 1990 jsme 
sehráli poslední představení, byla to hra M. Horníčka – „Dva muži v šachu“. Ještě 
jsme nacvičovali tři hry, premiéry se však nekonaly, začali chybět herci. Do všeho 
začala vypjatější situace ve všech oblastech našeho života, na ochotnické divadlo 
nebylo najednou dost času a ochoty. Takže divadlo v Týnci se hrálo plných 90 roků. 
Vyjmenovat místa, kde jsme všude hráli, by dalo velký seznam měst a obcí, jme-
nujme například Benešov, Vlašim, Sedlčany, potom obce kolem Týnce, Netvořice, 
Neveklov, Prosečnice, Úročnice, Ouštice, Nová Hospoda apod. 

Na konci vzpomínání se dostávám do smutnější polohy. Uvažovali jsme vzpo-
menout 100 roků ochotnického divadla sehráním velké národní hry o mnoha her-
cích, byla by sláva, proslovy, kytice a vzpomínání. Nebylo to však reálné. Odcho-
dem mnoha členů jsme se dostali do situace, kdy hrstka lidí se pokouší 
bezúspěšně oživit divadelní dění. Jsem si vědom, že v tomto článku nemohu po-
stihnout vše o práci, nadšení, starostech, úspěších, ale i prohrách. Napsat o všech, 
kteří se s láskou a nezištně věnovali kulturní práci. 100 roků divadla bylo vzpome-
nuto přednáš kou, takovou besedou nad kronikou divadla. Konala se v rámci 
přednášek Vlastivědného klubu města Týnce a bylo vzpomenuto téměř všech 77 
her a pohádek, které byly sehrány od roku 1941. Je uvedený počet her za tuto dobu 
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Pohádka „Tři zlaté čertové vlasy“ v KD Metaz v Týnci 25. 12. 1977, zleva Marta Svobodová, Miroslav 
Vízner, Marta Vrňatová, Jiřina Ondřichová, Ing. Josef Bayer, ?, Jaroslav Šlenkrt, Václav Kolář, sedící 
František Vaňkát, MUDr. Jiří Gabriel, PhDr. Marcela Boubelíková (sbírka M. Vrňatové)

hodně nebo málo? Těžko říci, nelze vidět jen strohá čísla, musíme si uvědomovat 
všechny okolnosti, vše pro i proti.

Divadelní život od r. 1997 po dobu šesti let udržoval soubor dětí nacvičujících 
pohádky. Bylo to takové milé připomenutí, že zde divadlo vždy bylo a že se snad 
někdy vrátí. Na tomto souboru mají zásluhu maminky dětí: Alena Borovičková, 
Jana Vacková a Anna Svobodová. Kulisy, kostýmy a vše potřebné zajišťovaly samy, 
hrálo se v Týnci, v Chářovicích, na soutěži v Jílovém a na přehlídkách dětských 
souborů v Načeradci. Každý rok nacvičily jednu hru, bylo to šest pohádek, snad 
v nich vyrůstali herci pro příští roky. Činnost tohoto souboru byla ukončena 
v roce 2003. V témže roce však dochází ke vzkříšení ochotnického divadla v na-
šem městě v podobě spolku Habaděj!

ochotnické spolky v Týnci nad Sázavou – minulost a přítomnost
Marta Vrňatová

V 70. letech minulého století je oživeno pod vedením Ing. Josefa Bayera při KD 
Metaz opět ochotnické divadlo v Týnci nad Sázavou. Základ ochotnického soubo-
ru tvořili herci, kteří s Ing. Bayerem již hráli: Marta Svobodová, Miroslav Vízner 
a Stanislav Šípek. Ke stávajícím členům pak přibyli Marta Vrňatová a František 
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Vaňkát. Divadlo, to nejsou jenom režisér a herci, ale i další ochotní lidé, kteří zajis-
tí osvětlení – Václav Kolář a Jaroslav Šlenkrt a nápovědu – pí. Jandová a Francová. 
V tomto složení byla nastudována první hra „Červen, počátek léta“.

Naše začátky byly těžké. V hledišti byly stěží obsazeny první dvě řady. Nad 
ochotníky vítězila televize a nedůvěra pohodlných lidí. Po prvním představení 
přišla první pochvala za režii a herecké výkony, ale také kritika jevištní řeči, která 
je velkou bolestí ochotníků.

Náš neúnavný režisér Ing. Bayer hledal a přesvědčoval lidi, až se mu podařilo 
rozšířit náš soubor o Hanu Rakovcovou, bývalou členku ochotnického divadla, 
a o další nové členy – Marcelu Boubelíkovou, Evu Borovičkovou, Stanislavu Buko-
vjanovou, Lenku Bukovjanovou, Martinu Vrňatovou, Petra Kastelyho, Jindru Dvo-
řákovou, Štefana Kačníka, Jaroslava Honzíka a zkušeného ochotníka Vratislava 
Měchuru. Nelze zapomenout na Jiřího Konvičku, Antonína Krcha a Karla Jukla, 
kteří zajišťovali techniku a scénu a na zlaté sloupy každého ochotnického souboru 
– nápovědy – Marii Šlenkrtovou, Hermínu Pošmurnou a Jaroslavu Rakovou.

Postupem času, tak jak se uváděly další nové hry, přibývalo i diváků v hlediš-
ti. Premiéry her se uváděly v sobotu, v neděli se opakovalo pro ty, kteří představe-
ní nestihli anebo čekali, „jaké to divadlo bylo“.

V době působení našeho ochotnického souboru jsme měli velkou materiální 
pomoc od města i od obou týneckých továren.

Zkoušeli jsme v KD Metaz. Námi všemi uctívaný Ing. Bayer nám na těchto 
zkouškách nic neulehčoval. Museli jsme opakovat texty a dodržovat mezi nimi 
pau zy. Nikomu z nás to nevadilo. Věděli jsme, že je to ku prospěchu nás všech. 
Pro tože k divadlu je zapotřebí velká láska, pokora a zodpovědný přístup, o čase 
ani nehovořím.

Byla nastudována desítka skutečně dobrých her, několik z nich představu
je vrchol divadelního dění v našem městě. Uvádím hry, které režijně nastudoval 
Ing. Bayer: pro dospělé – „Červen, počátek léta“, „Komedie o strašidle“, „Dívka pro 
mé babí léto“, „Dámský krejčí“, „Košilka“, „Přátelství“, „Jak umřít na lásku“, „Svat-
ba sňatkového podvodníka“ a pro děti – „Tři čertovy zlaté vlasy“, jeho poslední 
režijní prací pro dospělé byl Hubačův „Dům na nebesích“.

Po Ing. Bayerovi převzal režii Vratislav Měchura, který nastudoval poslední 
hru našeho souboru „Dva muži v šachu“ od M. Horníčka. Tato hra měla premiéru  
18. 11. 1989. Takto se uzavřela další kapitola ochotnického divadla v Týnci.

V červenci 2003 padla na kulturní komisi první otázka, zda obnovit zdejší 
ochotnické divadlo. 13. 9. 2003 v 15.00 se tak za slunného odpoledne stalo. U zalo-
žení nového souboru stála Adriana Bursová a Marta Vrňatová. Adriana Bursová 
nechala v okresních novinách zveřejnit výzvu pro zájemce, a ten den se sešlo u tý-
neckého hradu asi třicet lidí. Marta Vrňatová vybrala pohádku Josefa Lady „O sta-
tečné Máně“. V listopadu dostal ochotnický spolek jméno Habaděj a v prosinci 
2003 byla v KD Metaz pod režijním vedením M. Vrňatové uvedena premiéra po-
hádky „O statečné Máně“.
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„Dívka pro mé babí léto“ 17. a 18. 5. 1980, zleva 
MUDr. Jiří Gabriel, PhDr. Marcela Boubelíková, 
Marta Svobodová, ing. Josef Bayer (sbírka M. Vr
ňatové)

„Dva muži v šachu“ v r. 1989, zleva Stanislav Ší
pek, Milena Outratová, Marta Vrňatová a Miro
slav Vízner (sbírka M. Vrňatové)

V lednu 2004 se z původního spolku Habaděj vyčlenila část ochotníků, kteří 
zůstali při Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Spolek si zvolil jméno Netopýr. 
Spolek Habaděj zkouší při MěÚ v Týnci. Tento spolek vede a režíruje M. Vrňatová. 
Habaděj se ve svých představeních zaměřil především na tvorbu J. Lady a zatím 
nastudoval tři pohádky: „O statečné Máně“, „Líný Honza“ a „O Ance a Petrov-
ských“. Všechny předvedené pohádky měly úspěšné premiéry i reprízy, objevily 
se rovněž výrazné herecké talenty.

Věřme, že se naše činnost v Týnci bude i nadále rozvíjet a ochotnické divadlo 
najde cestu k dalším a dalším divákům.

ochotnický divadelní spolek netopýr
Lucie Zadražilová

Na podzim roku 2003 se podařilo navázat na tradici ochotnického divadla 
v Týnci nad Sázavou. U zrodu nového divadelního souboru stály Marta Vrňatová, 
zkušená ochotnice, a Adriana Bursová, kastelánka týneckého hradu. Společně vy-
zvaly všechny, kteří jsou ochotni „dát se na divadlo“,aby neváhali a pomohli v za-
počatém úsilí. Na jejich výzvu se přihlásilo cca 30 dospělých a dětí, kteří se násled-
ně pokřtili na spolek Habaděj. Místem setkávání a útočištěm se do budoucna stalo 
Městské muzeum v Týnci. 

První divadelní akcí bylo uspořádání Svatomartinského průvodu a doprovod-
ného programu u Městského muzea v Týnci, dělo se tak ve spolupráci s MC Mo-
týlek. V prosinci roku 2003 se soubor úspěšně uvedl ve Společenském centru Tý-
nec pohádkou od Josefa Lady O statečné Máně, kterou režírovala Marta Vrňatová. 
Míst ní nezklamali a nový začátek ochotnického divadla podpořili 500 obsazený-
mi křesly v hledišti.
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Lakomá Barka v podání spolku Netopýr v roce 2004

Na jaře roku 2004 se spolek pro vážné neshody ve směrování a hlavních cílech 
spolku rozdělil na spolky dva. Původní Habaděj si ponechal svůj název a pokra-
čoval v divadelní činnosti v čele s Martou Vrňatovou. Souběžně vznikl nový diva-
delní spolek, který se zaregistroval jako občanské sdružení pod názvem Ochot-
nický divadelní spolek Netopýr k 7. 6. 2004. Netopýr nadále působí při Městském 
muzeu a týneckém hradě pod záštitou kastelánky Adriany Bursové, obrovskou 
hnací silou je mu jednatelka spolku Jaroslava Raková.

 Ochotnický divadelní spolek Netopýr v současné době sdružuje 25 dospělých 
a 20 dětí. Pod jeho hlavičkou se prezentuje ochotnický divadelní soubor, dětský 
soubor a maňáskové divadlo. Ve spolku působí dvě režisérky, Anna Svobodová, 
která také vede dětský soubor, a Marie Veselá, emeritní pěvkyně Opery ND. Mů-
žeme se také pochlubit kvalitním hudebním a výtvarným zázemím. Hlavním pi-
lířem hudební produkce spolku je Lucie Kyptová, se scénou je potom neodmysli-
telně spjata Magdalena Timplová.

Prvním představením Netopýra byla pohádka O Kohoutkovi a slepičce. Scé-
nář hry a texty k písničkám napsala Anna Svobodová, sama hru také režírovala. 
Hudbu složila Lucie Kyptová. Touto pohádkou byla s velkým ohlasem hlavně nej
menšího publika zahájena Letní divadelní scéna v Týnci 2004. 

Letní divadelní scéna roku 2004 byla ukončena premiérou veselohry z lidové-
ho prostředí Lakomá Barka od Jana Wericha. Hra byla nastudována v režii Marie 
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Veselé. Je určena všem věkovým kategoriím a herci rozmanitého věku se na ní 
také podíleli. Lidským způsobem tak nabídla divákům klasické dílo, doprováze-
né zpěvy a lehkou situační komikou. Lakomá Barka je doposud mezi diváky nej-
oblíbenější hrou. 

V červnu 2005 ochotníci poprvé zorganizovali Ochotnický divadelní festival 
v zahradě Společenského centra Týnec. Tímto festivalem se podařilo založit tradi-
ci pravidelného setkávání ochotnických spolků z okolí. 

Další nastudovanou hrou roku 2005, tentokrát však autorskou, se stal historic-
ký detektivní příběh Zločin na Zlenickém hradě, který ochotníci sehráli na Týnec-
kém střepu. Tento příběh se váže k historii našeho města. Právě to byl jeden z dů-
vodů, proč týnečtí v tak hojném počtu navštívili představení a setrvali až do 
konce. Hra byla totiž náročná pro herce i diváky, ale díky dobovým písním, které 
prokládaly spletitý děj, soustředění neopadlo a vrah byl úspěšně vypátrán. Text 
z knižní podoby převedla Anna Svobodová, která se také ujala režie. Hudbu slo-
žila opět Lucie Kyptová.

Na Mikuláše ochotníci uzavřeli rok 2005 tématicky, premiérou čertovské 
pohád ky Hrátky s čertem od Jana Drdy v režii Marie Veselé. Stejně jako v Lakomé 
Bar ce, také v této hře jsou velkou oporou děti. Pro tuto hru, a v budoucnu pro mno
hé další, spolek zdědil profesionální kostýmy po hercích z Národního divadla. 

Přírůstkem v netopýrském repertoáru divadelní sezony 2006 se stal Podskalák, 
vesnická zpěvohra autora Švarnberka. Dominantou hry jsou Hašlerovy písně, za-
zněly poprvé na zahradní scéně Týneckého střepu.

Členové divadelního spolku se také každoročně podílejí na zajištění advent-
ních nedělí na týneckém hradě a na pořadatelské pomoci při akcích pořádaných 
MěU, KIS a Městským muzeem v Týnci nad Sázavou. Tradicí se stala také organi-
zace Mikulášské nadílky u týnecké rotundy, Velikonočních pašijí a Svatomartin-
ských průvodů s programem.

Často je slyšet také o netopýrských dětech. Pod vedením Anny Svobodové 
uved ly v roce 2005 hru Ostrov pokladů. Většinou náctiletí herci doslali velkou pří
ležitost uplatnit vlastní nápady a snad se skutečně na krátký čas opravdovými 
piráty stali. Tentýž rok ještě překvapili představením Vánoce v rodině Zobáků. 
Nejnovější nastudovanou dětskou hrou je Popelka, diváci ji mohli vidět v rámci 
2. Ochot nického divadelního festivalu v Týnci v létě 2006. Právě divadelní děti 
jsou hlavními aktéry na Velikonočních pašijích a Svatomartinských slavnostech. 

Ani maňáskové divadlo pod vedením Václava Koláře nezahálí, a může se po
chlubit několika nastudovanými představeními. Jsou to převážně staré hříčky 
o Kašpárkovi, Honzovi, čertech, o vodnících, ale i o různých zvířátkách. Hlavní 
ak téři maňáskového divadla vynikají nevídaným nadšením a porozuměním pro 
nejmenší publikum. Není divu, mnozí z nich hrají pro svá vlastní vnoučata, a ta 
jak víme, bývají nejkritičtějšími diváky.

Od jara 2005 je náš spolek členem Obecně prospěšné společnosti Posázaví. 
Díky tomuto členství měl Netopýr možnost požádat o finanční dotaci ze zdrojů 
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Evropské unie, v rámci fondu Leader + (Rozvoj venkova). Náš projekt na uspořá-
dání Ochotnického divadelního festivalu v červenci 2005 byl podpořen a získa-
nou dotaci jsme využili k jeho realizaci.

K úspěšné činnosti týneckých ochotníků významně přispívá vstřícnost Miro-
slava Němce, který poskytuje zázemí ve Společenském centru Týnec a také nema-
lá podpora města Týnec nad Sázavou. Doufáme tedy, že kulturních aktivit pod 
logem Netopýra bude přibývat, stejně jako spokojených účastníků a diváků z řad 
veřejnosti.

STudio 3
Marta Vrňatová 

V roce 2007 oficiálně vznikl nový ochotnický soubor založený emeritní pěv-
kyní pražského Národního divadla Marií Veselou, Martou Vrňatovou a Terezou 
Kadlecovou. Paní Marie Veselá převzala vedení souboru a režii. Spolek dostal 
název Studio 3. Trojka symbolizuje činohru, zpěv a poezii. Svou činnost zahájil 
soubor v zasedací místnosti na Městském úřadě Týnec nad Sázavou. Prvním re-
žijním počinem Marie Veselé ve Studiu 3 byla pohádka od Josefa Lady O rohaté 
princezně. Velký díl úspěchu nejenom této pohádky, ale i ostatních nastudova-
ných her pro děti a dospělé patří režisérce Marii Veselé. Nebylo jednoduché 
ve stísněných prostorách scénicky připravit divadelní představení včetně jevišt-
ního pohybu. Později se náš soubor včetně kostýmů a kulis přestěhoval do pro-
stor mateřského centra Motýlek v pečovatelském domě, který nám pronajal 
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Pohádka O rohaté princezně měla premiéru 
20. října 2007 v místní sokolovně v rodišti Josefa Lady v Hrusicích u příležitosti 
120. výročí narození Josefa Lady. Souboru se dostalo vřelého přijetí od starosty 
Hrusic pana Ladislava Tesaříka a obecenstva. Rovněž setkání s vnukem Josefa 
Lady, panem Josefem Ladou, bylo velmi srdečné. Další pohádka od Zdeňka Ko-
záka Čáry báby Cotkytle se poprvé hrála 1. října 2008 ve Společenském centru 
v Týnci nad Sázavou. Dne 5. prosince 2009 náš soubor v hrusické sokolovně se-
hrál premiéru pohádky od Jana Drdy Hrátky s čertem. Byla nastudována ještě 
jedna pohádka, opět od Zdeňka Kozáka O bojácném Floriánkovi, jež měla pre-
miéru 2. listopadu 2012 ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou.

Přeskočila jsem úmyslně rok 2011, abych se rozepsala o velmi úspěšné hře 
pro dospělé Dívčí válka od Františka Ringo Čecha. Premiéra se konala ve Spole-
čenském centru v Týnci nad Sázavou 22. října 2011. Dovolím si citovat z Týnec-
kých listů z prosince 2011 z článku Divadelní podzim v Týnci nad Sázavou: „He
recké výkony členů Studia 3 byly odměněny neméně bouřlivým potleskem a na 170 
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diváků odcházelo ze sálu se slzami smíchu v očích.“ tolik citace. Existuje větší odmě-
na pro režiséra a herce? 

K výčtu zatím nastudovaných představení patří naše poslední hra pro do-
spělé, retrokomedie z třicátých let Zločin v posázavském Pacifiku. Toto velmi 
úspěšné představení mělo premiéru 3. ledna 2013 ve Společenském centru 
v Týnci nad Sázavou. O jeho úspěšnosti, svědčí i to, že tato hra získala pro náš 
soubor na podzim roku 2014 v celorepublikové soutěži Voskovcova Sázava cenu 
města Sázava a dále cenu za režii pro Marii Veselou. Největším úspěchem pak 
bylo získání prvního místa za ženský výkon v hlavní roli pro Mgr. Terezu Ka-
dlecovou.

Profesionální režijní vedení, hudební produkce 
při každém vystoupení, vytváření kulis i kostýmů, 
to je ochota i úsilí celého souboru. Herecké výkony, 
radost z potlesku, reakce obecenstva, tréma – ta věč-
ná průvodkyně herců – ale i výpadek textu při před-
stavení a chvíle souznění, to je to, co provází všech-
ny ochotníky.

Samostatnou sekci Studia 3 tvoří dětský pěvecký 
kroužek vedený Mgr. Terezou Kadlecovou založený 
v roce 2009. Původně působil na Městském úřadě 
v Týnci nad Sázavou. V září roku 2011 se však krou-
žek přestěhoval do ZŠ v Krhanicích, kde se v říjnu 
roku 2012 rozšířil o dramatický kroužek, který rov-

Dívčí válka měla premiéru 22. 10. 2011.Zleva stojící Petr Kastely, Marta Vrňatová, Tereza Kadlecová, 
Jana Bernátová, Maria Vlatkovičová, Radek Smajdor, Daniel Povolný a Eliška Němcová (dnes Svačinko
vá), zleva sedící Eva Veselá, Marie Veselá, Martin Tyslar (+) a Petr Svačinka, Adam Nerad (ležící) (sbírka 
T. Kadlecové)
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něž funguje v ZŠ v Benešovské ulici v Týnci nad Sázavou. I zde v únoru 2013 
vzniká kroužek pěvecký. Každý půlrok se děti prezentují na vystoupeních „Ví-
táme advent“ a „Vítáme léto.“ Od svého vzniku v roce 2009 do roku 2012 vystu-
poval pouze kroužek pěvecký. Po otevření kroužků dramatických byla vystou-
pení posílena o dětské divadlo. První společné vystoupení pěveckého 
a dramatického kroužku se uskutečnilo na vánoce roku 2012. Je potěšující vidět 
zájem dětí o zpívání a hraní divadla v této přetechnizované době. Projekty „Ví-
táme advent“ a „Vítáme léto“ potěší nejen rodiče a příbuzné, ale i ostatní příz-
nivce, kterých je rok od roku více. A tak bylo otázkou času, kdy se děti postaví 
na opravdové jeviště. Stalo se tak v létě roku 2013 v sále Společenského centra 
Týnec. „Vítáme léto“ přináší radost a prázdninová očekávání a „Vítáme advent“ 
zastavení v předvánočním čase při svíčkách a cukroví. Mgr. Tereze Kadlecové 
patří velký dík za to, že vznikl pěvecký a dramatický kroužek s působností v ZŠ 
Krhanicích a ZŠ Benešovská v Týnci nad Sázavou, který tak svým společným 
pololetním vystoupením vytvořil kulturní tradici.

Na závěr bych chtěla poděkovat Městskému úřadu v Týnci nad Sázavou 
za finanční podporu a popřát všem ochotníkům: „Zlomte vaz“.

Vystoupení VÍTÁME LÉTO ze dne 21. 5. 2017 
zadní řada zleva – Zuzana Svěráková, Lucie Fischerová, Kateřina Scheerová, Mgr. Tereza Kadlecová, 
Julie Semíková, David Pejčoch a Matyáš Prosický
prostřední řada zleva – Petr Salátek, Veronika Svěráková, Štěpán Sýkora, Ela Riedlová, Vojtěch Prokeš, 
Karolína Kožíšková a Jan Novotný
sedící řada zleva – Anežka Vedrová, Ella Kastnerová, René Vedra, Michaela Breburdová a Klára Kožíško
vá (sbírka T. Kadlecové)
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Základní organizace čScH v Týnci nad Sázavou
Zdeněk Kuchta

V r. 1942 byl založen spolek chovatelů drobných zvířat v Týnci. Těmi zapále-
nými chovateli, kteří v nelehké době uskutečnili tento počin, byli: Miroslav Červe-
ný, Jan Vajner, František Beránek, Dvořák (autodoprava), Josef Plavec, Emanuel 
Dvořák, Vasilij Terentějev, Jan Šípek, Rudolf Bittner, Ota Formáček, František Při-
byl, Robert Průcha, Antonín Zajíc, Josef Topič, Josef Brejla a Kudrna z Prahy.

Počátky spolku byly těžké a velice skromné. Přesto již v r. 1943, rok po ustave-
ní spolku, byla uspořádána první výstava drobných zvířat na zahradě za hotelem. 
Přehlídka proběhla ve dnech 13.–14. 6. 1943. Při této příležitosti byl také vydán 
první výstavní katalog v německočeském znění. Tím byly učiněny první kroky 
k propagaci chovatelství v Týnci. V době okupace se výše zmíněným podařil veli-
ce záslužný čin, ať už jeho pohnutky byly chovatelské nebo vlastenecké.

Po osvobození se možnosti chovatelů podstatně rozšířily, rostly nejen počty 
chovů, ale i druhů chovaných zvířat. Přibylo čistokrevných chovů drobných zví-
řat – králíků, drůbeže, holubů, kachen, hus, ovcí, koz aj. užitkových zvířat. Objevi-
lo se různé exotické ptactvo, okrasní holubi a zakrslá drůbež (liliputky). Ve větší 
míře se začala pěstovat zvířata pouze pro potěšení.

Z období, kdy byly všechny spolky, sdružení a organizace donuceny existovat 
v intencích KSČ nebo zaniknout, se traduje historka z výstavy v r. 1954. „Chtěli 
jsme uspořádat výstavu drobného zvířectva v místnosti, která by zaručovala dostatečný 

Vystoupení VÍTÁME ADVENT 2017
zleva stojící – Julie Semíková, Zuzka Svěráková, Kačka Scheerová, Tereza Kadlecová, Ella Charvátová, 
Verča Svěráková, Petr Salátek, Anežka Vedrová, Vojta Prokeš, Anička Šebková, Míša Breburdová, Klárka 
Kožíšková, René Vedra, Kristina Dřízgová, Lucka Fischerová, Jana Šebková, Štěpán Sýkora
zleva sedící – Ester Dřízgová, Natálka Hnětkovská, Ela Riedlová, Vincent Škuta, Anča Kubíčková, Sylva 
Scheerová, Týna Jašková, Honzík Novotný, Karča Kožíšková, Štěpánka Toroková (sbírka T. Kadlecové)
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prostor. Nejlépe vyhovovala místnost, která byla v „hotelu“ v Týnci nad Sázavou na půdě. 
Upravit však půdní prostor na výstavní místnost byla práce nad lidské síly. Přesto jsme se 
do práce pustili a začali půdní prostor připravovat. Musely se zhotovit také schody do půd
ního prostoru, kde měla být výstava uskutečněna. Podařilo se všechno. Místnost jsme vy
bílili, odklidili zbytky po keramické výrobě. Zde se dříve keramická výroba prováděla. Po 
úpravách celého prostoru a instalaci výstavního zařízení návštěvníci přímo žasli, že v Týn
ci je takový prostor, o kterém nevěděli.“

V této době přišli také další chovatelé: Jaroslav Dudek, Eduard Šiňor st., Jo sef 
Zeman, Jaroslav Šindelář, Josef Bouček, Vladimír Koval, Josef Volný a Jindřich 
Schůt. Všichni tito jmenovaní členové byli navrženi nebo obdrželi vyznamenání 
II. a III. stupně za chovatelství.

Výraznějších výsledků dosáhla naše organizace po r. 1971. Členů pomalu 
přibý valo a jejich počet byl v průměru okolo 50 osob. Ve výboru pracovali nejzku-
šenější členové organizace. Funkci vedoucích jednotlivých odborů vykonávali: 
králí ci – Eduard Šiňor st., holubi – Jaroslav Dudek, drůbež – Aglaja Čelikovská 
a exoti – Houška. Členskou základnu tehdy tvořili občané z 18 obcí a osad: Týnec 
nad Sázavou, Podělusy, Chářovice, Krusičany, Bukovany, Úročnice, Chrást nad 
Sázavou, Krhanice, Nespeky, Dařbož, Čakovice, Břežany, Kamenný Přívoz, Ka-
menný Újezdec, Chleby, Zbořený Kostelec, Pecerady a Netvořice. Při výstavách se 
vystavovalo až 200 králíků, 200 holubů a 120 kusů drůbeže. Nároky na výstavní 

Průvodce 1. spolkové výstavy v roce 1943 (sbírka ČSCH)
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zařízení stoupala, a tak se přistoupilo k vlastní výrobě výstavních klecí a voliér. 
Díky zápalu členů jsme pak v r. 1982 dosáhli úplné soběstačnosti v oblasti výstav-
ního zabezpečení. Pro pořádání výstav se využívaly i tenisové kurty, kde se cho-
vatelé tradičně o týneckém posvícení mohli pochlubit svými úspěchy.

Po listopadu 1989 došlo k významnému úbytku členstva základní organizace. 
Stalo se tak z důvodu vyššího věku, nedostatku času kvůli změně zaměstnání 
a za šlo to tak daleko, že v polovině 90. let bylo na 4 roky přerušeno pořádání vý-
stav. Znovuoživení tradice nastalo kolem r. 1997, kdy se opět konala tradiční vý-
stava, tentokrát v prostoru bývalé nafukovací haly u fotbalového stadionu v Náklí. 
V té době měla organizace 23 členů.

Zatím poslední výstava se uskutečnila ve dnech 30.–31. 10. 2004, kdy si návštěv-
níci mohli prohlédnout 160 králíků, 60 kusů drůbeže, 100 holubů a 50 exotů. Garan-
tem několika posledních výstav se stal MěÚ v Týnci nad Sázavou. V r. 2004 na okres-
ní výstavě ve Voticích byli naši chovatelé velmi úspěšní. Holubáři Pavel Franěk 
a Pavel Pýcha zvítězili v soutěži organizací okresu Benešov a získali putovní pohár. 
Králíkáři Zdeněk Halas a Zdeněk Kuchta byli o pouhý bod druzí.

Nejstarším aktivním členem je Josef Zeman, který už 42 let vykonává funkci 
pokladníka (v lednu 2005 oslavil 83. narozeniny). V současnosti má organizace 
15 členů: Zdeněk Zazvonil, Zdeněk Kuchta, Josef Zeman, Pavel Pýcha, Milan Ber-
nard, Zdeněk Halas, Pavel Franěk, Jan Holakovský, Václav Chobotský, Karel Matys, 
Vladimír Novotný, Martin Bohuslav, Eduard Šiňor, Miloš Šiňor a František Havelka. 
Mezi neúspěšnější chovatele patří Pavel Franěk – holubi a Zdeněk Halas – králíci.

Historie včelařství v Týnci nad Sázavou
Rudolf Adámek 

Psát historii včelařství, znamená se rozhodnout, od které doby začít. Včelu po-
čal člověk využívat pro sebe nejprve tím, že odebíral plástve medu z dutin stromů, 
později již chytal vylétlé roje a usazoval je do připravených klátů. Teprve když 
bylo vynalezeno rozběrné dílo, dával je do úlů.

Týnečtí chovatelé na výstavě v Týnci v roce 2002 
(sbírka ČSCH)

Výstava drobného zvířectva v Týnci v roce 2004 
(sbírka ČSCH)
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Ze starých análů se dovídáme, že v soupisech hospodářských zvířat jsou uvá-
děny i počty včelínů, jež se nalézaly na zemědělských dvorech obklopujících Tý-
nec nad Sázavou. Již tehdy patřil chov včel k důležitým oborům v zemědělství. 
Dokladem toho je podpora (různá privilegia, prémie apod.), kterou brtníkům po-
skytovali tehdejší panovníci. Například na základě patentu vydaném Marií Tere-
zií v roce 1776 byla zřízena v nepříliš vzdáleném Novém Kníně 1. včelařské škola 
v Čechách. Brtníci se vzdělávali a tak postupně odkrývali neznámá tajemství, jež 
probíhají ve včelím společenství.

V Čechách se zakládaly včelařské spolky většinou až po 1. světové válce. Podle 
vzpomínek jedné z pamětnic byl vášnivým včelařem p. Karásek, který od r. 1928 
bydlel v domku za dnešní autobusovou zastávkou ve směru na Benešov a na za-
hradě si postavil včelín se 14 úly. V kronice Týnce nad Sázavou je zápis o založení 
včelařského spolku z roku 1936, ale bez uvedení bližších podrobností. Trvání toho-
to včelařského spolku bylo velmi krátké. V době Protektorátu Čechy a Morava jej 
Zemské prezidium v Praze svým nařízením z 29. 12. 1939 zrušilo. Vystěhováním 
obyvatelstva na levém břehu řeky Sázavy kvůli zřízení vojenského cvičiště zbraní 
SS, početní stavy včelstev silně poklesly. Někteří včelaři z bývalého spolku se sta-
li členy Včelařského spolku v Krhanicích, ostatní pak vstoupili do Včelařského 
spolku v Benešově.

Po skončení 2. světové války se s návratem vysídlenců do poničených obcí 
a osad znovu vracel život, obnovovaly se normální poměry. Zvýšil se opět počet 
včelstev a včelařů a přiblížil se čas k obnovení Včelařského spolku v Týnci nad 
Sázavou. Vlivem hospodářských a politických změn v padesátých letech 20. stole-
tí byly zrušeny včelařské spolky a jejich označení se změnilo na Základní organi-
zace Českého svazu včelařů (ZO ČSV). K obnovení týneckého spolku došlo až 
v roce 1970, kdy se rozdělila benešovská ZO a vznikla ZO ČSV v Týnci nad Sáza-
vou. Byly vymezeny její hranice a do kompetence této nové ZO patřili také včelaři 
ze Zbořeného Kostelce, Pecerad, Brodců, Větrova, Bukovan, Krusičan, Chářovic, 
Dunáviček, Chleb, Podělus, Chrástu nad Sázavou, Krhanic, Prosečnice a Dolních 
a Horních Požárů. Bylo to celkem 51 včelařů s počtem 436 včelstev. Seznam jmen 
by byl příliš dlouhý, proto zmíním alespoň včelaře ze samotného Týnce nad Sáza-
vou. Včelaři se navzájem oslovují “přátelé“, takže uvádím abecedně: přátele Adá-
mek Rudolf, Adámková Stanislava, Blabolil Karel, Göbl Josef, Kohoutová Marie, 
Krakovcová Anna, Moulík Jiří, Novotný Václav, Pelikán Rudolf, Pytela Vladimír 
Ing., Rejzek Jaroslav, Šimonová Emilie, Vaněčková Božena a Volevecký Karel.

Předsedou této nové ZO ČSV v Týnci nad Sázavou byl zvolen Ing. Vladimír 
Pytela, jednatelem Rudolf Adámek a pokladníkem Miroslav Adamec. ZO Týnec 
nad Sázavou se stala součástí Okresního výboru Českého svazu včelařů v Benešo-
vě. V tu dobu již nebyly povinné dodávky medu ze včelstev na státní výkup, na je-
jichž základě se přiděloval cukr na zazimování včelstev. Státní podpora včelařství 
se prováděla peněžní formou a to ve výši 35–100 Kčs na včelstvo (podle aktuální 
ceny cukru).
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Hlavní činnost ZO představovalo vzdělávání členů odbornými přednáškami 
a pořádáním praktických včelařských kurzů, ochrana přírody, vysazování včelař-
sky významných stromů a keřů za účelem zlepšení pastvy včel, přísuny včelstev 
k hmyzomilným kulturám pro lepší opylení plodin, ochrana a boj proti včelím 
nákazám a propagace včelařství (např. spoluúčastí na výstavách pořádaných jiný-
mi organizacemi). Zájem o chov včel byl trvalý, členská základna se sice dost ob-
měňovala, ale stavy včelstev zůstávaly zhruba stejné. Když staří včelaři končili, 
nová generace mladých v chovu dále pokračovala.

Pro úplnost je třeba uvést, že mimo soukromé včelaře byla v rámci ZO ČSV 
Týnec nad Sázavou umístěna i včelstva Státního rybářství Benešov, později deli-
mitací Státního rybářství Týnec nad Sázavou. V padesátých letech 20. století se 
tento rybářský závod totiž začal zabývat i zemědělskou výrobou, chovem kachen, 
krůt a také včel. Ty byly umístěny mimo jiné i v Podělusích, Chlebích, Chářovicích, 
Dunávičkách, Krhanicích, Prosečnici a na Hůrce u Pecerad. Úkolem nebylo jen 
opylování zemědělských kultur, produkce medu a vosku, ale i chovatelské práce 
na zkvalitňování užitkových vlastností včelstev. Jako zajímavost lze uvést i vývoz 
včelích matek do dalekého Egypta. Původní plán Státního rybářství vyrobit 
a vlastnit tisíc včelstev však ztroskotal pro nedostatečné technické zázemí a ustá-
lil se na počtu 450 včelstev. Tato včelstva ošetřovali přátelé Rudolf Adámek, Stani-
slava Adámková a František Poustka. Protože Státní rybářství pro uskutečnění 
svého plánu mělo již zakoupeno plný počet úlů, tyto se jako nepotřebné prodaly 
za výhodnou cenu místním i okolním včelařům. Tato možnost přispěla k moder-
nizaci zdejšího včelařství (za zastaralé zadováky – úl moravský). Mezitím včelař-
ské středisko Státního rybářství změnilo název a přešlo ke Státnímu statku Netvo-
řice, posléze Velkovýkrmny o. p. závod Netvořice.

Za rok 1981 středisko získalo ocenění Zlatý úl za nejvyšší dodávku medu 
na státní výkup. Radost a klidnou včelařskou pohodu však v témže roce zkazila 
nezodpovědnost. Na území našeho kraje na chatový včelín v Teletíně v okrese 
Prahazápad byla totiž porušením zákazu převozu včelstev zavlečena nákaza 
„varroáza včel“, proti níž v tu dobu nebyl znám účinný lék. Nákaza se rychle roz-
šířila i do okolních včelínů a proto Okresní národní výbor Benešov spolu s okresní 
veterinární správou vymezily 5 km ochranné pásmo od jednotlivých ohnisek 
a v tomto pásmu nařídily utracení všech včelstev. Toto nařízení citelně postihlo 
i ZO v Týnci nad Sázavou. Na jaře roku 1982 bylo úředně usmrceno v Týnci nad 
Sázavou, Chrástu nad Sázavou, Brodcích, Zbořeném Kostelci, Peceradech, Chářo-
vicích, Podělusích, Krhanicích, Horních a Dolních Požárech a Prosečnici celkem 
478 včelstev. Také 278 včelstev závodu Velkovýkrmen. Krutý osud likvidace včel-
stev postihl i sousední organizace – v Netvořicích 179 a v Neveklově 333 včelstev. 
Mimo ochranné pásmo zůstalo živých jen 92 včelstev v Krusičanech, Bukovanech 
a Hůrce u Pecerad. Byl to smutný rok. Roje zalétající do této oblasti ticha se rovněž 
likvidovaly. Viník, který tuto katastrofu zavinil, byl potrestán soudně 1 rokem 
vězení.
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Povolení k novému zavčelení bylo vydáno až na podzim roku 1983. Včelstva se 
nakupovala z ještě nezasažených území našeho okresu, případně až z jižních 
Čech. Byla to obtížná práce.

Stavy včelstev se podařilo obnovit až k podzimu 1985. Došlo ke změnám nejen 
v členské základně, obměnilo se i složení výboru ZO. Za nemocného Ing. Vladimí-
ra Pytelu byl zvolen předsedou Jaroslav Rejzek, pokladníkem Miroslav Pilát, jed-
natel Rudolf Adámek pokračoval ve funkci. Když se nalezl lék proti varroáze, kte-
rou způsobuje roztoč parazitující na včele a jejím plodu, okresní veterinární správa 
nařídila povinné léčení všech včelstev. To nenašlo pochopení u některých včelařů, 
hlavně těch, jež tuto katastrofu neprodělali, a proto toto léčebné ošetřování včel-
stev přešlo do kompetence ZO. Členové výboru byli vyškoleni a ke své vlastní 
funkci mají ještě povinnost důvěrníků zajišťujících léčení včelstev na svém úseku. 
Přestalo tak platit staré včelařské pravidlo: na zimu včelstvo zavři, dopřej mu kli-
du a až do jara ho neotvírej. Právě v této době se nyní provádí léčení včelstev a od-
běr vzorků a případně jarní přeléčení. Všechna tato opatření postup varroázy včel 
nezastavila, ta se rozšířila nejen v Čechách, ale bojuje s ní celá Evropa.

Počet včelstev i včelařů ovlivňuje nejen dobrý a úrodný rok, v němž se včel-
stvo odmění svému chovateli dobrým medným výsledkem, ale působí i vlivy 
hospodářské, které v té době panují. Takové vlivy nastaly v letech devadesá-
tých, kdy se objevily nové a mnohem 
atraktivnější koníčky, než je včelaření 
a mládež ztratila o chov včel zájem. Na-
opak možnost soukromě podnikat pod-
nítila zkušené včelaře chovat 100 i více 
včelstev a tak vznikly nové včelí farmy 
s moderním vybavením. Bohužel náš 
trh zaplevelil levný, prokazatelně i méně 
kvalitní med dovážený z dalekých států 
Číny nebo Argentiny. Nastaly i nové po-
vinnosti na poli veterinárního ošetřová-
ní včelstev. Přestože stát, poslední době 
i prostřednictvím Evropy, vynakládá 
na podporu včelařství velké finanční 
prostředky, počty včelstev klesly. Tak je 
tomu i v ZO Týnci nad Sázavou. Na kon-
ci roku 2004 bylo v rámci týnecké ZO 
chováno 386 včelstev u 34 včelařů. Dal-
ších 147 včelstev je v ZO evidováno, ale 
jsou umístěna mimo její rajon. Mladá 
generace nepokračuje v chovu včel 
po svých předcích a tak úkolem zůstává 
získávání nových členů a podporování 

Soutěž o med roku 1998
Výsledek společné práce Rudolfa a Stanislavy 
Adámkových, kteří spolu vedle manželství i 35 
let profesionálně včelařili.
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jejich činnosti. O to se snaží i současný výbor ZO ČSV v Týnci nad Sázavou, 
který na konci roku 2004 pracoval ve složení: předseda Petr Stejskal, místopřed-
seda Jaroslav Paleček, jednatel Rudolf Adámek, finanční referent Miroslav Pilát, 
nákazový referent Rudolf Štekl, hospodářský referent Josef Barek, Ladislav 
Chocholouš, Václav Bělohlávek a Čestmír Kotlan jako předseda KRK. Všichni 
jsou též ve funkci důvěrníků pro jednotlivé úseky.

Jednatel Rudolf Adámek po 35 letech činnosti v ZO ČSV v Týnci nad Sázavou 
ze zdravotních důvodů z této funkce odchází a na jeho místo do nového volebního 
období je nominován Josef Barek ze Zbořeného Kostelce.

Zo čSv Týnec nad Sázavou v letech 2005–2018
Petr Stejskal

Činnost ZO ČSV nadále, přes velké úsilí v boji proti „varroáze včel“ pokračo-
vala. V roce 2005 naše organizace vykazovala 506 včelstev chovaných u 36 včelařů.

Jednání ZO v minulých letech
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 V roce 2006 až 2007 jsme evidovali 527 včelstev Na  přelomu roku 2007 a 2008 
postihlo naše včelaře velké zklamání a kvůli přemnožení roztočů varroa začala 
včelstva kolabovat. Na celém území republiky uhynulo celkem přes 200 000 včel-
stev. V naší organizaci to bylo jen „109“ včelstev. Stát i krajský úřad poskytly dota-
ce na obnovu uhynulých včelstev, ve snaze co nejrychleji obnovit stavy a dostateč-
ně tak zabezpečit opylovací službu. Nám se podařilo prázdné úly znovu osadit 
oddělky a roji a již v roce 2009 jsme zaznamenali počty stejné jako před touto ka-
tastrofou.

V průběhu let 2009–2014 se tyto údaje měnily jen nepatrně. Nebyl důvod ani 
žádná motivace včelstva rozšiřovat. Jen pro zajímavost cena medu v roce 1990 byla 
u výkupců stanovena na smlouvu za 35 Kčs/kg, nad rámec předem dohodnutého 
množství za 20 Kč/kg. O rok později se medy vykupovaly za 18 až 23 Kčs/kg (svět-
lé). Následně tmavé medy (medovicové) za 50 Kč/kg.

Členové na výroční schůzi ZO Týnec nad Sázavou konané 10. 2. 2018

Přednášející předseda Petr Stejskal a vpravo jednatel Josef Barek
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Rok od roku se ceny medu začaly pozvolna zvyšovat, což přimělo mnoho lidí 
včelařinou se zabývat. V naší ZO se postupně počet včelařů zvýšil z 32 v r. 2011 
na současný stav 44 řádných včelařů.

Na výroční členské schůzi roku 2015 byl zvolen nový výbor ve složení: před-
seda – Petr Stejskal, místopředseda – Jaroslav Paleček, jednatel – Josef Barek, fi-
nanční referent – Kristýna Havlíčková, nákazový referent – Rudolf Štekl, Václav 
Bělohlávek, Martin Chocholoušek a Jaroslava Kočová – KRK. Dalším členem vý-
boru Ota Beran, Ladislav Chocholouš, Jindřich Vajgl.

V loňském roce se výkupní ceny vyšplhaly až na 75–80 Kč/kg, a i počet 
včelstev se poprvé přehoupl v naší ZO přes 700. Dle statistiky naši včelaři 
od svých včelstev vyprodukovali 12 750 kg medu, 363 kg vosku a vychovali 135 
matek. I když výkupní ceny medu jsou okolo zmíněných 80 Kč/kg, tak to ov-
šem neznamená, že za tuto cenu si med může koupit i běžný spotřebitel. V sou-
časné době je v tržné síti med k dostání za ceny ve velkém rozpětí od 110 do 250 
Kč/kg.

Nemohu opomenout 
spolupráci s místními za-
hrádkáři, kde se už po mno-
ho let podílíme na krás-
ných výstavách s ukázkou 
naší užitečné činnosti, ja-
kou včelařina bezesporu je. 
Je pozoruhodné, že i přes 
veškeré nástrahy se včel-
stva v této uspěchané době 
snaží činností nám všem 
pomáhat a udržovat krajinu 
takovou, jaká je nejen zde 

Členové na výroční schůzi ZO Týnec nad Sázavou konané 10. 2. 2018

Malá ukázka včelaření ze zahrádkářské výstavy
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na našem Týnecku a okolí, ale nutno podotknout, že i na celém světě. Malá 
ukázka včelaření ze zahrádkářské výstavy

Sportovní rybářství v Týnci nad Sázavou 
Jiří Čech

„Petrův zdar!“
Ke které jiné české řece by měl tento pozdrav patřit víc než k naší Sázavě.
Sázava – řeka, která je od pradávna zdrojem života, živobytí a v poslední době 

především oázou klidu, odpočinku. Její břehy jsou duševním sanatoriem stovek 
rybářů, jež zde hledají a nacházejí klid, rovnováhu a únik od všedních starostí 
v tomto dosti hektickém čase.

něco z historie
Díky panu Václavu Kolářovi se z rybářské kroniky dovídáme, že podle pamětníků 

voda v tomto regionu patřila pod panství Konopiště.
Úsek Nespeky – Brodce dostal od pánů z Konopiště pan Pešan z Pášovky v roce 

1875 údajně jako odměnu za záchranu života topícího se dítěte. Voda Brodce – Týnec 
patřila do poloviny řeky panství Konopiště a druhá půlka pak Peceradům a týnecké 

Předání balíčků k narozeninám dlouholetým členům ZO, na fotografii blaho
přání příteli Pilátovi
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faře. V období 1931–1949 úsek z Týnce do Chrástu obhospodařovala firma Janeček 
a nájem platil závod Týnec. Úsek Chrást – Kaňov spadal pod obce Břežany a Krhanice.

V roce 1945 zařídil Ing. Frei, tehdejší generální ředitel firmy Janeček, využívání 
této vody pro Rybářský spolek Týnec a od tohoto data začala řádně pracovat organi-
zace Místní rybářský klub Týnec.

Velký úkol pro místní rybáře představovalo vytvoření zázemí pro činnost. Z ma-
jetku týneckého JZD byl vyčleněn pozemek, na němž se v Kozlovicích v letech 1975–
1980 podařilo vybudovat chovný rybník (místními nazývaný Plivátko) a související 
kaskádu malých rybníčků. Postavením rybářské chaty a soustředěním aktivit do jed-
noho místa se práce organizace zefektivnila.

Současnost
Mnoho vody v Sázavě uteklo od té doby a mnohé se změnilo, nejen v oblasti spo-

lečenské, ale i v oblasti, pro naši řeku nejvíce důležité, a to v ochraně přírody. Ze Sá-
zavy přestala být špinavá stoka, kam si mohl každý vypustit to, co zrovna potřeboval 
zlikvidovat. Po letech se v řece zase začali objevovat raci, lipani, hořavky, vranky, 
škeble říční a jiné druhy živočichů, kteří vyžadují čistou vodu.

Na to, aby to i nadále tak zůstalo, na činnost a dodržování pravidel podle rybář-
ského práva, dohlíží výbor místní organizace, kde se od jejího založení vystřídalo 
bezpočet dobrovolníků neváhajících věnovat mnoho času a sil při budování fungují-
cího rybářského spolku. Všem, kteří se na této činnosti podíleli, patří velký dík. Z pa-
mětníků jmenujme například pana Javůrka, Štekla, Brzobohatého, Breburdu, Ludvíka 
Hrušku, Jana Urbana, Antonína Bartáka, Václava Koláře, Josefa Palusku, Františka 
Pejšu a Vítězslava Paseku.

Na jejich práci navázali Zdeněk Urban, František Kašpárek, Jiří a Vladimír Houd-
kovi, Karel Lanc, Antonín Vrkoslav, Miloš Poch, Jan Šebek starší i mladší, Antonín 
Valenta, Miroslav Koláček, Jiří Čech, Jaroslav Mikoláš a další. S radostí sledujeme ak-

Naše minulost, rok 1945 – první organizovaní členové v MO ČRS Týnec nad 
Sázavou
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tivní zapojení zástupců nejmladší generace Přemysla Černušáka, Karla Kafky, Miro-
slava Čecha, atd.

Hlavním úkolem výboru (hlavně hospodáře) je však především zajištění zaryb-
ňování a péče o rybí osádku v celém pstruhovém i mimopstruhovém revíru. Hospo-
daření na revíru nebylo od zahájení činnosti rybářské organizace jednoduché. Členo-
vé výboru se museli naučit zásady péče o vodní prostředí, museli se prokousat 
těžkostmi při chovu a vysazování ryb a výchově členské základny. S využitím zkuše-
ností starších rybářů a novými pravidly pro hospodaření se brzy stala místní organi-
zace známou ve městě a členů každým rokem přibývalo.

Týnecký úsek Sázavy začala organizace brzy zarybňovat vysazováním přede-
vším kaprů, cejnů, štik, parem, úhořího monté aj.

K chovu ryb se v dřívějších letech využívaly rybníky v okolí Týnce, jako napří-
klad požární nádrže v Chlebech a Netvořicích, Krhanický a Peceradský rybník, atd.

V současné době se vzhledem k restitucím a obecním nárokům na rybníky hos-
podaří pouze na nádržích u rybářské chaty a některých rybnících po dohodě s obce-
mi, jež mají tyto vody ve svém katastru.

Zarybňování mimopstruhového a pstruhového revíru Sázava 2 a Janovický po-
tok je nyní pod správou hospodáře a provádí se podle zarybňovacího plánu, schvále-
ného Středočeským územním svazem Praha.

Výbor měl v roce 2017 20 členů, v jeho čele stojí předseda, jímž je od roku 1989 pan 
František Kašpárek. V současnosti Místní organizace českého rybářského svazu hos-
podaří na 12 km mimopstruhovém revíru Sázava 2, číslo 411 075 (62 ha) a 20 km 
pstruhového revíru Janovický potok 2, č. 413 007 (4 ha).

MO ČRS Týnec nad Sázavou má v současné době 485 členů, kteří mohou vykoná-
vat rybářské právo na pstruhových i mimopstruhových vodách podle druhu jim vy-
dané „povolenky“.

Mladí rybáři
Nemalým úkolem výboru a celé organizace je přitáhnout děti k rybařině a vy-

chovávat je k lásce k přírodě, k její ochraně a ke smysluplnému využití volného času. 
Každoročně jsou pro děti a mládež pořádány rybářské závody, ať již na řece v Náklí 
nebo v areálu kozlovického rybníku u rybářské chaty.

Na podzim 2017 obnovil svou činnost dětský rybářský kroužek, kde se děti pod 
vedením zkušených vedoucích učí rybářské teorii i praxi. Vyvrcholením práce 
s dětmi je každoroční pořádání dětského rybářského tábora, který se od roku 1979 
koná na různých místech na řece Sázavě (Barochov, Pášovka, Soběšín, Poddubí).

Závody
Pro udržování zdravé soutěživosti rybářů se prakticky od založení místního 

svazu pořádaly téměř každoročně rybářské závody, s drobnými obměnami v pra-
vidlech, pro všechny naše i cizí členy svazu.

Ples
A protože nejen lovem živ je rybář a protože sezóna plesů nezasahuje až tak 

moc do chytání, je pochopitelné, že rybář dokáže svléknout maskáče, udělat ze 
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sebe člověka a ukázat, že z „tichého blázna“ je v okamžiku lev salónů. Rybářský 
ples, který nahradil původní „RybářskoJosefské taneční zábavy“, se v Týnci stal 
prestižní záležitostí.

Závěr
Rybářská organizace v Týnci nad Sázavou patří k největším zájmovým spol-

kům města. Podle přetrvávajícího zájmu o sportovní rybářství se dá předpokládat, 
že i nadále bude mít své nezastupitelné místo ve volnočasových aktivitách občanů 
města.

Zahrádkářská organizace v Týnci nad Sázavou

Zahrádkáři jsou lidé, kteří mají výrazně kladný vztah k rostlinám a k půdě 
(zemině), na níž mohou pěstovat a také vesměs pěstují ovocné rostliny, zeleninu 
či rostliny okrasné. Většina z nich jsou tzv. zahrádkáři přídomní, jež mají za-
hrádky u svých rodinných domů, menší část zahrádkářů má svoji nebo pronaja-
tou půdu v zahrádkových osadách nebo i jinde. A skuteční zahrádkáři jsou 
i dobrovolnými členy zahrádkářské organizace. Takováto celostátní organizace 
vznikla v Československu až po druhé světové válce na podzim 1957 a nesla ná-
zev Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů. Navázala tak na různé obecní 
okrasné a drobné ovocnářské spolky vytvořené již po vzniku Československa 
v roce 1918. A brzo po roce 1957 byla založena i základní organizace zahrádkářů 
v Týnci.

Tito malí rybáři jsou naše budoucnost
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jak vznikla a jak pracovala zahrádkářská organizace  
v Týnci nad Sázavou v letech 1959–2014 

Jaroslav Ouřada

Zahrádkářská organizace byla v Týnci 
založena již 2 roky po ustavení celostátní 
zahrádkářské organizace. Stalo se tak 13. lis-
topadu 1959, kdy se na pozvání vedoucího 
Osvětové besedy pana Miroslava Šafraty se-
šli občané na besedu s ovocnářem Ing. Ka-
rabcem z Pecerad. Beseda proběhla v hos-
tinci U Heřmanů v centru historické části 
Týnce. Téma besedy bylo tehdy aktuální: 
„O potřebě a výhodnosti pěstování ovoce 
na vlastních zahrádkách a o možnosti zalo-
žit zde v Týnci nad Sázavou základní orga-
nizaci Československého svazu zahrádkářů 
a ovocnářů.“ Na besedu přišlo 30 občanů, 
z nichž 28 se na místě přihlásilo do vytváře-
ného prvního zahrádkářského spolku 
v Týnci. Předsedou výboru byl zvolen 
na ustavující schůzi začátkem roku 1960 Ja-

roslav Havlíček, dalšími členy prvního výboru základní organizace (dále jen ZO) 
se stali Marie Váňová, Vojtěch Bajer, Václav Pazourek, Jiří Dudek, Karel Helmich, 
František Mašek, Antonín Vendr – všichni z Týnce a dále Zdeněk Souček a Alois 
Salátek ze Zbořeného Kostelce a Antonín Řehák z Brodců.

Členové výboru se zpočátku scházeli každý měsíc. První a hlavní úkol byl 
zřejmý – zvýšit členskou základnu. V lednu 1960 byl výchozí stav členů 34, za rok 
se počet členů zvýšil na 78, za 5 roků na 173. Zprvu převažovali muži, pak se ale 
v dalších letech začal stav v organizaci měnit ve prospěch žen.

Ve vlastní činnosti – kromě úsilí o zvyšování stavu členské základny a zvlád-
nutí administrativních a organizačních záležitostí při zakládání organizace – 
byla počáteční činnost zaměřena na zvyšování produkce ovoce, zvláště jablek 
a jejich prodej občanům a státu. V ZO se dohodlo, že se v nejbližších letech usku-
teční řada teoretických odborných přednášek a exkurzí a také praktických uká-
zek různých činností souvisejících s pěstováním ovocných stromků a keřů přímo 
na zahrádkách členů. Přednáškové a instruktážní akce zajišťovali hlavně přední 
odborníci z oblasti – Ing. Karabec, př. (přítel) Kudlák, dr. Skopal, prof. Kafka, př. 
Čermák, Ing. Bouchal a další. Za první desetiletí bylo těchto odborných ovocnář-
ských akcí 24. A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.

V té době – v šedesátých až osmdesátých letech 20. století – nebyl na trhu 
dostatek masa ani ovoce (zvláště jablek a drobného ovoce) a ani zeleniny (chy-

Hostinec U Heřmanů (první budova zpra
va), místo vzniku ZO ČZS
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běl hlavně česnek). Trhy se tehdy běžně nekonaly, většina přebývajících pro-
duktů se prodávala státu, konkrétně do n. p. Zelenina Benešov. A že se při pro-
deji nejednalo ze strany týneckých zahrádkářů o troškaření, to dokazují 
do Zeleniny prodaná množství – v úrodném roce 1984 to bylo 250 q ovoce (jabl-
ka včetně moštovatelných, rybíz, angrešt) a také 50 kg úzkoprofilového česneku 
a 200 kg ostatní zeleniny. A k tomu blíže neurčené množství prodané přímo 
spoluobčanům.

V roce 1966 převzala ZO od vedení obce (Týnec byl městem až od r. 1969) úkol 
pečovat o třešňový sad mezi Sadovou ulicí a n. p. Metaz. Zájemců o péči kolem 
stromů (průklest a sklizeň třešní) bylo zprvu dostatek. Jeden díl v sadu předsta-
vovala přibližně plocha proti jednomu rodinnému domu s jedním i více stromy. 
Každý zájemce zaplatil za rok a strom 50 Kč, sklidil si plody třešní a musel pose-
kat minimálně dvakrát ročně na příslušné ploše trávu. Kdo choval kvůli masu 
králíky, ten neměl se sklizní trávy větší problémy (travní sekačky tehdy ještě ne-
byly, trávu si každý nájemce průběžně ke krmení sekal sám, zbylou trávu museli 
posekat členové výboru ZO). Ale již koncem 70. let neošetřených ploch přibývalo 
a v té době vznikla myšlenka na postupnou přeměnu sadu na ochranný pás zele-
ně, jenž by odclonil obytnou část města od slévárny Metaz. Za několik roků se 
s přeměnou započalo a kolem r. 2015 MěÚ akci už rámcově dokončil.

Problematika pěstování jabloní a zeleniny však v 70. letech začala ustupovat 
ve prospěch jiných druhů rostlin, ať již ovocných nebo zvláště okrasných. Zvyšo-
val se zájem o přednášky s novými tématy, např. O uspořádání zahrady, Sadové 
úpravy na sídlištích, Pěstování květin, Alpinky v zahradě, Bonsaje aj. Na těchto 
přednáškách se podíleli zkušení pěstitelé, např. Ing. Souček ze Šlechtitelské sta-
nice v Turnově, př. Stodola, vyhlášený praktik F. Svatoň z Čestína, dr. Peleška, 
z Územní rady Benešov J. Šindelář, J. Vojta, Ing. Kejhar, J. Bron, V. Bobek i naše 
dlouholetá úspěšná zastupitelka v Územní radě ČZS (Český zahrádkářský svaz) 
v Benešově a zkušená zahrádkářkaaranžérka Jaroslava Šteigerová a další. Proto 
rovněž došlo k výraznému zvýšení počtu žen v členské základně. Postupně se 
náměty prolínaly i s náměty cestovatelskými. K roku 2014 bylo uskutečněno 98 
přednášek.

A k tomu ještě spolek začal věnovat větší pozornost zájezdům – pořádalo se 
jich více (2–4 zájezdy ročně oproti 1–2 na počátku). Postupně se přecházelo k zá-
jezdům se širší tematikou zahradnickou, floristickou i ekologickou. Byly to zá-
jezdy zprvu např. do Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích, Šlech-
titelské stanice jahod v Turnově, Šlechtitelské stanice broskvoní ve Valticích, 
později pak do různých zahradnických podniků, na Zahradu Čech v Litoměři-
cích, na Flóru Olomouc, na výstavy do Čimelic, Průhonic, Nemyčevsi, Kruhu 
u Jilemnice, Lysé nad Labem, na Pragu Floreu, HOBBY České Budějovice, do Ča-
stolovic, Chotovin, do zahrad soukromníků a dalších. Vícedenních zájezdů 
bylo 10 na Moravu, 1 do Holandska, 3 do Rakouska a 2 do Německa. Celkem 
bylo k začátku r. 2014 uskutečněno 106 zájezdů za 120 dnů.
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Osmdesátá a devadesátá léta přinesla v souvislosti se vznikem dvou zahrád-
kových osad další změnu. ZO ČZS v Týnci získala prostřednictvím MěÚ do uží-
vání 2 staré nevyužívané ovocné sady. Jeden (2,8 ha) od Velkovýkrmen Netvořice 
byl u Chářovic a zde v roce 1982 vytvořená osada byla pojmenována Višňovka. Je 
v ní 57 zahrádek. Druhá osada (1,1 ha) vzniklá v roce 1990 na pozemku v užívání 
Jawy s. p. u Pecerad se jmenuje Dolnice (zde je 30 zahrádek). Uživatelé (nájemci) 
zahrádek v obou osadách museli být členy zahrádkářské organizace, čímž se zvý-
šil i počet členů ZO. Parcelky o velikosti 300–400 metrů čtverečních získali do pro-
nájmu na dobu 20 roků. Pak ovšem došlo k realizaci prodeje těchto pozemků 
do osobního vlastnictví, čehož dosavadní nájemci rádi a ochotně využili. Pro 
vlastníky zahrádek už ovšem nebylo členství v zahrádkářské organizaci povinné 
a tak se většina jejich majitelů z organizace odhlásila. Tím se i obě zahrádkářské 
osady oficiálně zrušily. Původně historicky nejvyšší počet členů ZO (233 členů 
v roce 2000) se postupně snížil na 117 v roce 2014.

Týnecká ZO ČZS pořádá od roku 1963 také vlastní – většinou dvoudenní vý-
stavy, na nichž členové předvádí své pěstitelské úspěchy a zajímavosti. Výstavy se 
pořádaly zprvu nepravidelně, od r. 2000 se konají vždy v sudých letech tradičně 
koncem října o týneckém posvícení. Zajímavé exponáty (mnohé z nich prodejné) 
vystavují společně a úspěšně i místní včelaři, základní škola a někdy i profesioná-
lové. Výstavy v minulosti probíhaly většinou v klubovně Kulturního domu, od 90. 
let minulého století se konají v zasedacím sále městského úřadu. Do konce roku 
2013 se uskutečnilo 16 výstav. Na výstavu se přichází podívat vždy několik set 
spokojených návštěvníků, jejichž vztah k rostlinám je citovou záležitostí – stejně 
tak jako u jejich pěstitelů.

Pracovní část výboru týnecké ZO ČZS po výstavě v r. 2004
zleva J. Ouřada, A. Kudějová, P. Vilímek, M. Horynová, A. Kott, A. Potůček, J. Faltus, P. Korec, J. Štei
gerová, M. Klímová, A. Hendrychová
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V současném volebním období (pro roky 2014–19) byla do čela základní orga-
nizace zvolena žena Mgr. Eva Vyskočilová. Stalo se tak poprvé v 54 leté historii 
organizace. Jejími čtyřmi předchůdci ve funkci předsedy byli: J. Havlíček – 6 roků, 
V. Prošek – 18 roků, V. Švec – 6 roků a Ing. J. Ouřada – 24 roků.

činnost zahrádkářské organizace v letech 2014 – 2018
Eva Vyskočilová

Nově zvolený výbor v roce 2014 plynule navázal na dobrou práci předchozích 
členů a s malou obměnou pracuje ve stejném složení, tj.: Mgr. E Vyskočilová (před-
sedkyně), RNDr. Luděk Šefrna (místopředseda), P. Korec (tajemník), A. Potůček 
(hospodář), zástupce v Územním sdružení Benešov M. Flejberková, členové výbo-
ru M. Horynová, V. Janoušek, M. Klímová, V. Urbancová, J. Ouřada. Kontrolní 
komisi tvoří P. Vilímek, Z. Hnátková a V. Janoušková. ZO Českého zahrádkářské-
ho svazu v Týnci má v r. 2017 114 členů.

Organizace věnuje i nadále hlavní pozornost činnosti výstavní, zájezdové 
a přednáškové. Vzhledem k tomu, že v současné době převládají v členské základ-
ně ženy, a že úrody ovoce a zeleniny jsou z různých příčin nejisté, komponují se 
v poslední době výstavy do širších témat – např. Dřevo a kámen, I zahrádkáři 
cestují, Květina a sklo. Nově je založena Kniha výstav, do níž přibývají pochvalné 
zápisy. Výstavy jsou obohaceny pracemi žáků základní školy. V roce 2016 byl ter-

Ze zahrádkářské výstavy v Týnci v r. 2017
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mín výstavy prodloužen do pondělí, aby ji mohli navštívit žáci ZŠ a zasoutěžit si 
v zahrádkářských znalostech. Spolupráce se školou se postupně rozvíjí, zahrádká-
ři poskytují škole časopis Zahrádkář a nepravidelně též příspěvek na vylepšení 
školního arboreta.

Zahrádkářská výstava má podporu Městského úřadu v Týnci. Rada města 
schválila finanční příspěvek na vylepšení výstavy a poskytuje zdarma i výstavní 
prostor.

Dobrá je i spolupráce s Územním sdružením Benešov, které též organizuje zá-
jezdy, poskytuje různé materiální zahrádkářské potřeby za sníženou cenu a kaž-
dou středu i odborné poradenství. Naši členové se naopak svými produkty a aran-
žérským uměním aktivně zúčastňují okresních zahrádkářských výstav v Benešově.

Důležitým cílem nově zvoleného výboru je i stmelování členů, společná setká-
vání, možnost výměny pěstitelských zkušeností. K tomu se kromě zájezdů a před-
nášek osvědčilo i tzv. předadventní posezení. Na členyjubilanty je pamatováno 
slavnostním blahopřáním. Dárkový balíček je připraven pro členy, kteří dovršili 
čtyřicetiletého členství v naší organizaci. (v minulosti to byli: J. Borovička, M. Ho-
rynová, J. Jandová, P. Korec, J. Ouřada. J. Říha, J. Zikán, J. Moulík a J. Mlejnský).

Jsme rádi, že činnost naší organizace je oceňována i nadřízenými zahrádkář-
skými složkami. Za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz a za oběta-
vou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí obdržela naše organizace od Republi-
kové rady v roce 2012 stříbrnou medaili. Nositeli celorepublikových ocenění jsou 
ale i Z. Souček, J. Ouřada, J. Šteigerová, M. Flejberková a E. Vyskočilová. Ocenění 
od Územního sdružení Benešov obdrželi naši členové 13x a ocenění od vlastního 
výboru ZO 17x.

Nejtěžším současným i budoucím problémem zůstává pro organizaci stárnutí 
členské základny, tedy hledání způsobu, jak získat do ZO i mladší členy.

Historie Sokola
Věra Junová, František Šípek

Z podnětu zaměstnance brodecké přádelny Emanuela Stříbrného byla v říj
nu 1906 svolána schůze občanů Týnice, kteří projednali založení tělocvičné jed-
noty. Dne 29. 11. 1906 došly Stanovy, a tak se 23. 12. 1906 konala ustavující schůze 
a byla založena první tělovýchovná organizace, a to „Tělocvičná jednota Sokol 
v Týnici nad Sázavou“. Zvoleni byli: starosta – Hásek Josef, místostarosta – Čer-
mák Antonín, náčelník – Stříbrný Emanuel, jednatel – Černohorský Vl., pokladník 
– Tůma. Zápisné je stanoveno na 1 K a členské příspěvky na 40 haléřů měsíčně.

Cvičili pouze muži a cvičení se konalo na zahradě a v sále místního hotelu. Ve 
cvičení byl vzorný pořádek a docházka do cvičení byla dochvilná i pilná. 16 mužů 
cvičilo již na 5. všesokolském sletu 28. 6.–2. 7. 1907 v Praze. Jednota zakoupila kro-
je po 34 K a členové si je později dle možnosti spláceli.
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Jako příprava na slet se pořádalo první veřejné vystoupení v Týnici na zahradě 
hotelu dne 26. 5. 1907. Domy ve vsi byly ozdobeny prapory a po cvičení byl koncert.

V průběhu roku se počet členů zvýšil o 38 a pro cvičení bylo zakoupeno nové 
nářadí: kůň za 182 K, bradla za 220 K, žíněnka za 40 K a činka. Usnesením valné 
hromady z 22. 9. 1907 bylo rozhodnuto zakoupit pozemek v Nové Týnici (dnes Li-
pová ulice) ve výměře 150 sáhů po 5 K.

V roce 1910 započal činnost i dorost a v roce 1914 žactvo. Obsahem cvičebních 
hodin bylo, kromě cvičení prostných a pořadových, cvičení s náčiním, na nářadí, 
hry, vrh koulí, běhy, skoky. V roce 1914 již vlastnila jednota i malé činky, kužele, 
tyč pro skok vysoký, míče a také konstrukci pro kruhy. K činnosti patřila i veřejná 
vystoupení, akademie, cvičení místní i v okolí, vycházky, výlety, přednášky, čin-
nost divadelní, koncertní i pořádání tanečních zábav. Od roku 1911 měla jednota 
i svoji spolkovou knihovnu.

Po 26. červenci 1914 život v jednotě ustal. V jednotě se za války pracovat neda-
lo, Česká obec sokolská byla rozpuštěna. Většina členů odešla na vojnu a 6 členů 
za války zemřelo. Dne 10. listopadu 1918 se konala za povznesené nálady nezapo-
menutelných převratových dnů další valná hromada a tehdejší místostarosta Slá-
deček přečetl výzvu starosty ČOS k obnovení činnosti Sokola, což bylo respekto-
váno.

Nejstarší a nejmladší Sokolové v Týnci kolem r. 1910 (sbírka F. Šípka)
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Rok 1919 se vyznačuje vzrůstem počtu členstva a zahájením cvičení žen, doros-
tenek a žaček. První náčelnicí byla A. Karásková. Rok 1920 se vyznačoval zdokona-
lením v technice i teorii cvičení. Ženy byly vzorem v celé župě a ve víceboji pro VII. 
všesokolský slet dosahovaly vysokých bodových ohodnocení. Spolu s muži a do-
rostenci prošly i ve vylučovacích závodech prostných a cvičily i v Praze.

V červenci 1921 byl v jednotě ustaven i odbor házené. Vedoucím byl L. Štros 
a již 24. 7. 1921 byl sehrán první přátelský zápas s SK Meteor Vinohrady s výsled-
kem 2:10.

V tomto roce získala jednota i nájem celého hotelu za 15 000 Kč a 26. srpna 1922 
uvedla do provozu biograf. Bylo však příliš potíží technických, a tím i finančních.

Až od roku 1923 se poměry pomalu zlepšily. Velký přelom k lepšímu nastal 
1. dubna 1926, kdy došlo v Týnci k zapojení na elektrickou energii a kino přešlo na 
nový elektrický zdroj. Byl však stále nedostatek hudebníků (němý film).

Život tělocvičné jednoty v dalších letech plynul celkem klidně. Základem čin-
nosti byla gymnastická cvičení, házená, odbíjená. Na letním cvičišti vedle řeky 
u mostu se po každém cvičení dlouho do noci zpívalo. Každoročně byly pořádá
ny veřejné cvičební hodiny, akademie a v roce 1927 s velkým úspěchem i veřejné 
okrskové cvičení. Neustávala ani činnost turistická. Vycházky, výlety a pochodo-
vá cvičení doplňovala tělocvičnou činnost několikrát v roce. Činnost byla doplňo-
vána i vzděláváním – přednáškami a proslovy, rovněž tanečními zábavami a di-
vadlem.

Sokolky v Týnci v r. 1926 (sbírka F. Šípka)
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Slavný byl rok 1931, kdy jednota oslavovala 25. výročí svého založení. Měl se 
splnit i dávný sen. Dne 12. dubna 1931 zadala valná hromada J. Hraběti vyhotovit 
plány pro výstavbu sokolovny. K realizaci však nikdy nedošlo.

Do okupace patřil týnecký Sokol mezi nejčilejší z celé blanické župy. Okupace 
přerušila bohatou činnost na veřejnosti a 13. 4. 1941 byla zakázána úplně a ČOS 
rozpuštěna. Sokolský duch však byl převeden do tovární tělovýchovy, založené 
v závodě TýnecBrodce, a tím se předešlo i zavedení kuratoria. Cvičilo cca 20 mužů 
a 28 žen.

Krátce po osvobození naší republiky, v červenci 1945 byla v Týnci oficiálně 
obnovena veřejná činnost Sokola a v roce 1946 obnoveno pravidelné cvičení. 
V průběhu dalších let došlo ještě k mnoha změnám, ale činnost neustala. Po celá 
dlouhá léta přetrvává tradice cvičení v Týnci a nezáleží na tom, jak se zrovna v té 
či oné době organizace jmenuje.

1948  – Sokol JAWA METAZ Týnec nad Sázavou 
1953 – DSO Spartak Metaz Týnec nad Sázavou
1962 – Tělovýchovná jednota Metaz Týnec nad Sázavou
1968 – Tělovýchovná jednota JAWAMETAZ Týnec nad Sázavou

Týnecký Sokol za okupace
Ze soukromého archivu Jaroslava Krcha – výpis z náčelnické zprávy Františka Vilda

Rok 1939 – rok zániku našeho státu na dočasnou dobu, znamenal zvýšenou 
činnost po stránce tělocvičné. Společné cvičení bylo vždy protestem proti okupan-
tům – tam jsme byli posilováni ve vítězství pravdy a spravedlnosti. Naše jednota 
se zúčastňovala různých akcí, které pořádala župa. 27. května 1939 uspořádala TJ 
Sokol Poříčí výlet do naší jednoty, naše členstvo i dorost šly dvěma směry naproti 
a to: přes Bukovany a druhá část přes Pecerady – účast 65 členů. Potom společně 
jsme se vrátili na naše cvičiště, kde byl zapálen oheň, zpívaly se národní a sokol-
ské písně. 17. června t. r. se konal na oplátku sraz v Poříčí, obě cesty se šlo pěšky, 
účast 33 členů. 28. září se konala procházka do Netvořic. Později i do Čerčan. V této 
době i ČOS zahájila boj proti okupantům zakládáním ilegálních skupin v každé 
župě, okrsku i jednotě. Z naší jednoty byl vybrán Jar. Reitinger. Tato akce byla 
záhy zničena, když 1. září byli zajištěni nejlepší lidé v ČOS. Naší jednotu také za-
sáhla tvrdá ruka nepřítele, zajištěni byli: starosta J. Topič, řed. školy, jednatel St. 
Karas, učitel a náčelník Fr. Vild, po 7 dnech vězení byli propuštěni. 28. října ve 
večerních hodinách se sešla hrstka věrných, aby položila věnec k pomníku pad-
lých: Vild Fr., Krch Jar., Červencl Rud., Reitinger Jar., Roth Jos., Ulrych Jiří, Chyba 
František. 

V témže roce byl u nás rozšiřován časopis „V boj“, který nám byl doručován 
z Prahy. Ve prospěch časopisu byla vykonána sbírka mezi nejvěrnějšími a byla 
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úspěšná. Některým cvičícím se stalo členství v Sokole obtížné a nepříjemné, to 
byli ti, kterým ani Sokol nedovedl narovnat páteř.

V r. 1940 byla činnost stále velká. Vzájemně jsme se navštěvovali s okolními 
jednotami. K nám chodili i činovníci ze župy jako učit. Kroutil, starosta, který byl 
uvězněn a z nacistického pekla se již nevrátil, rovněž náčelník okrsku R. Rezek 
zemřel mučednickou smrtí v německém vězení. Znovu se silně rozvíjí podzemní 
činnost. Vedoucí J. Reitinger měl styky s ilegální skupinou „Alex“, práce se dařila.

V roce 1941 bylo dočasné zastavení sokolské činnosti. Do poslední chvíle zů-
stali věrní: Vild Fr., Jukl K., Krch J., Červencl R., Balkovský A., Hruška V., Bernášek 
A., Ing. Bayer J., Brzák Fr., Reitinger J., Chvojka J., Provazník L., Havel M., Pacek J., 
Pavlas J., Fialka J.

Při likvidaci naší jednoty se podařilo J. Reitingerovi odvážným způsobem, na 
vlastní nebezpečí, zatajiti 15 000 Kč, z toho část odevzdal skupině „Alex“ na za-
koupení vysílačky a druhá část přišla k podpoře rodin pracovníků, kteří byli ve 
vězení. Mimo to ještě byly konány sbírky ve prospěch trpících rodin. Ve vězení byl 
také Karel Procházka, cukrář, dále v mučednickém táboře zahynul dlouholetý 
člen cvič. sboru učitel Fr. Prokop. 

Sokolský duch byl nadále udržován i v tovární tělovýchově, která byla svěře
na Ing. Baye rovi, Vildovi Fr., Krchovi J., Červenclovi R. Župní cvičitelské zkoušky 
udělali: Krch Jar., Vild Fr., Jukl K., Reitinger J. a Červencl R.

Závodní tělovýchova byla založena po rozhovoru tajemníka OOR z Benešova 
Koláře, Vilda Fr. a ředitele Ing. Oliveriuse. V pracovní době učně cvičil J. Krch. 
Tou to závodní tělovýchovou jsme zabránili tomu, že v Týnci nebylo kuratorium.

Týnečtí sokolové po roce 1918
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Náčelníkem byl Vild Fr., místoná-
čelníkem Krch J., náčelnicí M. Svobodo
vá, místonáčelnicí M. Kudrnová. Mužů 
cvičilo průměrně 20, žen 28. V té době 
jsme uspořádali tělocvičnou akademii, 
cvičilo se v sokolském cvičebním úbo-
ru. Byla nacvičena „tyč“ Fr. Erbena, po-
praveného v r. 1942, Ruské tance, spo-
lečně muži a ženy, „polka“ pro ženy 
rovněž od Fr. Erbena. Akademie byla 
úspěšná, v bývalé kantýně, nynější uč. 
dílně, nebylo ani jedno místo volné. 
Přítomní němečtí vojáci si mohli ruce 
utleskat. V roce 1944 byly konány leh-
koatletické závody na fotbalovém hřiš-
ti – všechno bylo vedeno našimi členy.

Za ilegální činnost obdrželi dip
lomy a medaile „Silou Žižkovou“ dva 
bratři z naší jednoty a to Reitinger Jar. 
a Krch Jaroslav.

klub mladých debrujárů v Týnci nad Sázavou
Dana Oktábcová 

Klub mladých debrujárů byl v Týnci založen ve školním roce 1998/99 při staré 
škole učitelkou Danou Oktábcovou. Pro velký zájem dětí byl klub rozšířen i na 
novou školu, kde ho do r. 2003 vedla paní Martina Lutzová. Od svých počátků má 
klub kolem 40 členů ve věku 7–12 let.

Název debrujáři vznikl ze dvou francouzských slov, která v překladu zname-
nají – šikovný a objevovat.

Koncepcí mladých debrujárů je zábavným způsobem pro mladé „odmystifi-
kovat vědu“. Pokusy, které v klubu provádíme, jsou velmi jednoduché jak na 
vy bavení, tak na vlastní provedení. Prakticky všechny pokusy si může každý člen 
vyzkoušet sám. Tím jsou děti vyzývány ke spojení se světem vědy. Získávají vědo-
mosti o tom, že věda je způsob myšlení, kultury.

Pravidelně se účastníme celostátních soutěžních setkání, která organizují nej-
aktivnější kluby debrujárů, které pracují na Moravě. V závěru každého kalendář-

Hokejové družstvo dorostu týneckého Sokola v ro ce 1942, zleva Hadač, Plachý, J. Šípek, Zd. Hochman, 
Chvojka, sedící Topič, J. Živný, F. Štruml (sbírka F. Šípka)
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ního roku je pro debrujáře, jako odměna za celoroční práci, pořádána akce „Váno-
ce debrujárů v Praze“. V uplynulých letech jsme tak mohli navštívit laboratoře 
ČVUT, VŠCHT, zákulisí Národního a Stavovského divadla, vybraná muzea a kul-
turní památky v Praze.

V r. 1999 a v r. 2000 jsme s našimi pokusy vystupovali v nedělním televizním 
vysílání pro děti, v pořadu „Žirafa“.

Součástí činnosti klubu jsou i debrujárské výpravy za vědou do zahraničí. 
Spo lečně s klubem z Netvořic jsme v r. 2000 navštívili Paříž, o dva roky později 
Londýn a v r. 2004 Belgii. Program výprav je zaměřen nejen na významné kultur-
ní památky, ale i na prohlídky vědeckých a technických muzeí.

Dvakrát jsme přijali pozvání slovenských debrujárů z Košic a strávili jsme 
s nimi v jejich městě tři skvělé dny. Pokaždé jsme tam jeli lehátkovým vlakem a při 
zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na jednodenní vycházku do Vysokých Tater.

V současné době se scházíme jednou týdně na pravidelných schůzkách a o ví-
kendech podnikáme výpravy do muzeí a za technickými památkami v našem 
oko lí. Spolek již ukončil činnost.

šachový oddíl jawa – brodce
Marta Ducháčková

Veřejný šachový život v Týnci nad Sázavou a v Brodcích až do 2. světové války 
v podstatě neexistoval. Šachy se hrály po domácku u Boříků, u Fikerů a samozřej-
mě i v jiných domácnostech. Teprve když v pražském hlavním závodě Zbrojovky 
Ing. F. Janeček začali s činností sportovního Jawa klubu, přidali se i zaměstnanci 
z Brodců.

Týnečtí debrujáři v Bruselu (sbírka D. Oktábcové)
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9. 9. 1942 se v brodecké kantýně sešlo 14 fandů – šachistů a usneslo se na za-
lo¬žení šachového odboru. 

Zakládajícími členy byli: předseda – Vojtěch Bořík (zároveň hlavní iniciátor 
odboru)

 jednatel – Jaroslav Novotný
 pokladník – Z. Fikera
 zapisovatel – Ing. J. Oppelt
Účastníci první schůze jednali až do 22.00 o programu činnosti. Byl schválen 

členský příspěvek ve výši 12 Kč ročně na nákup potřebné literatury. Odbor začal 
ihned pracovat a záhy se rozrostl na 21 členů. Pravidelné tréninky se konaly kaž-
dou středu od 19.30. Protože odbor ještě neměl vlastní inventář, každý si musel 
šachy a prkno nosit s sebou. Po uzávěrce členských přihlášek byl rozehrán žebří¬-
ček o 20 hráčích, kde hrál každý s každým. 

Odbor šachistů hrál zpočátku jen mezi sebou na Brodcích a poté změřil síly se 
svými pražskými kolegy. O úpornosti bojů a o vytrvalosti účastníků svědčí, že se 
hrálo dlouho do noci, bez ohledu na policejní hodinu a válečný stav. Dalšími sou-
peři byli šachisté ze spřízněného podniku ve východočeských Kvasinách, z týnec-
ké slévárny a z Bystřice u Benešova. 

3. 11. 1944 byla založena šachová škola pro začátečníky a dorost. Zúčastnilo se 
jí 10 začátečníků – nováčků. Školu vedl předseda odboru V. Bořík, který patřil me
zi nejlepší brodecké šachisty a pravidelně se umísťoval v prvních řadách. Tento 
kurs velmi prospěl výkonnosti hráčů, jak o tom svědčí další pořádaná utkání. 
K 1. 1. 1945 měl odbor již 49 členů. V této době byla velká snaha vytvořit dámské 
šachové družstvo, ale bohužel vyzněla naprázdno.

Činnost odboru se slibně rozvíjela, a to i přes to, že německé úřady spolkový 
život spíše brzdily a žádná schůze se neobešla bez jejich povolení. 

V revolučních a porevolučních dnech a měsících tj. květen–listopad 1945, neby
lo na šachy ani pomyšlení, navíc se odstěhovalo cca 10 členů odboru, čímž jeho 
činnost značně utrpěla, a dalo hodně práce vytvořit nové těleso šachového odbo
ru. Veškerá práce zůstala hlavně na V. Boříkovi a Ing. J. Oppeltovi. Velkou ztrátou 
byl odchod jednatele, kapitána a kronikáře v jedné osobě – J. Novotného. 

Ke konci r. 1945 se počet členů postupně zvyšoval, až dosáhl původních 49 čle-
nů. Tehdy také opět začaly hrát ženy. Mezi nejvytrvalejší patřila pí. Kvasničková, 
která hrála v r. 1946, 1948–1950 a po přestěhování hrála s přestávkami ještě v letech 
1953–1954. Dalšími byly Jiřina Netrefová (1961–1962), Jiřina Bublíková (1960–1962) 
a žákyně Ludmila Korotvičková (1961–1962 a 1965).

Předsedové šachového odboru – oddílu:
1. Vojtěch Bořík v letech 1942–1965
2. Josef Krejčí v letech 1965–1984
3. Oldřich Sládek v letech 1984–2016
4. Karel Jukl v letech  v letech 2016 – dosud
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V roce 1990 je členkou–hrající Marta Ducháčková, a od roku 1997 pak kapitán-
kou družstva „C“ a od 23. 2. 1999 se stává rozhodčí. Funkci kapitána družstva „C“ 
přejímá Karel Jukl v roce 2010 a v roce 2016 se stává i jejím předsedou po Oldřichu 
Sládkovi. Do oddílu přichází povětšinou chlapci, děvčata jen výjimečně, je to Hana 
Vacková a Monika Tawilová, ty později kvůli studiu odchází mimo obec. Mezi dlou-
holeté členyhráče neodmyslitelně patří Jiří Feierfeil, který se stará o chod pátečních 
tréninků. První přichází a poslední odchází, současně je hospodářem i údržbářem 
bez jakýchkoliv nároků na odměnu. Za to si od Klubu šachistů zaslouží Díky.

K 1. 1. 2017 má šachový oddíl 60 členů, z toho 22 žáků, 3 žákyně, 33 mužů  
a 2 ženy. Tréninky se konají vždy v pátek od 17 hod. v domě s pečovatelskou služ-
bou v Týnci nad Sázavou. Šachový oddíl má 3 družstva: A, B, C a kadý každý rok 
všechna družstva hrají regionální soutěž podle rozpisu soutěží družstev řízenou 
středočeským svazem. Žáci hrají pravidelně republikový přebor a 1. ligu mládeže. 
Šachový oddíl JAWABRODCE pořádá vždy v prosinci memoriál Vojtěcha Boříka 
a to v blicce jednotlivců. Každý je odměněn podle výkonosti nějakou cenou (záleží 
na darech od štědrých sponzorů). V roce 2004 proběhl již 21. ročník a v roce 2016 
již 36 ročník. 9. září 2017 uplyne 75 let od založení šachového oddílu. Přejeme 
mnoho úspěchů v dalším pokračování a hlavně vytrvalost.

občanské sdružení zdravotně postižených
Marie Fišerová

Organizace Svaz invalidů v Týnci nad Sázavou vznikla v roce 1960 a jeho za-
kladatelkou byla paní Milada Červená, rozená Houšková. V počátku bylo 10 těles-
ně postižených členů, to byla celá členská základna. Místní organizace podléhala 
přímo ústředí se sídlem v PrazeKarlíně – Ústřednímu svazu invalidů. V počátku 

Páteční trénink v Domě s pečovatelskou službou, děti a zleva stojící Marta Du
cháčková s Karlem Juklem
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nebyl místní Svaz invalidů dotován žádnými peněžitými příspěvky ze strany stá-
tu, byl odkázán jen na vlastní příspěvky členů, které činily 12 Kč ročně, a z této 
sumy se 1/3 odevzdá vala nadřízenému orgánu Okresnímu svazu invalidů v Bene
šově. Pokud bylo potřeba zajistit prostředky na malé občerstvení při společných 
členských schůzích, případně na drobné dárky u příležitosti životního výročí ně-
kterého člena, do společné pokladničky přibývaly částky minimální, a to ze sběru 
druhotných surovin, zejména papíru, kožek a léčivých bylin. Každý nový člen 
svazu obdržel členský průkaz s pořadovým číslem, kde bylo mimo iniciál pod 
čarou sdělováno: „Majitel tohoto průkazu je zdravotně postižen. Žádáme všechny, 
aby mu v případě potřeby poskytli pomoc.“

Po roce 1970 se Svaz invalidů při okresním výboru členil na tělesně postižené, 
sluchově postižené, zrakově postižené a vnitřně postižené. Naše místní organiza-
ce se jmenovala Svaz invalidů, základní organizace v Týnci n. S. a sdružovala dál 
všechna postižení. Členská známka na jeden rok stála 12 Kč a 1/3 částky se stále 
odváděla na Okresní svaz invalidů. Aby Svaz invalidů mohl v té době existovat, 
bylo povinností stát se členem Národní fronty, kterou byl současně financován. 
Zároveň se musela provést registrace ve Svazu invalidů v ČROV v Benešově, je-
hož tehdejším předse dou byl pan Remek z Poříčí nad Sázavou. V okresním výbo-
ru byli zástupci všech druhů zdravotního postižení z každé místní organizace. 
Tou dobou měl Svaz invalidů v Týnci více než 60 členů.

Svaz měl své zástupce v různých komisích Národní fronty při místním národ-
ním výboru, a tak někteří jeho členové pracovali v různých komisích. Například 
v komisi sociální pro přiznávání invalidních důchodů, at‘ už plných či částečných, 
nebo v komisi bytové. Vypracovával svá vyjádření k přiznávání různých výpo-
mocí, nejen finančních. Vyjadřoval se k přidělování invalidních vozíků, k poskyt-
nutí příspěvku na jejich nákup a opravu. Členové výboru se také vyjadřovali 
k získání členství v samotném Svazu invalidů a také k zamítnutí členství. Každý 
rok se „dobrovolně“podíleli svou pomocí na úklidu parkových ploch a ulic města 
při akcích k tomuto účelu vyhlášených. Město jim na oplátku propůjčovalo zdar-
ma velký sál pro konání členských schůzí a různých besed. V rámci prospěšné 
činno sti byly uskutečňovány četné lékařské přednášky, na nichž se podíleli známí 
lékaři jako MUDr. Říha, MUDr. Hoke, MUDr. Sema níková, MUDr. Vlčková ale 
i jiné osoby, jako pan Berka Miroslav, který svými oblíbenými přednáškami přiná-
šel invalidům poutavé vyprávění a paměti z historie Týnce. Zvláště o vzniku míst-
ních výrobních podniků, i o svém oblíbeném tématu, význam vzniku železniční 
tratě v Posázaví. Zájem byl veliký, přicházeli zájemci i z okolních obcí, z Pecerad, 
Chrástu, Krhanic, také třeba až z Všedobrovic. Za dlouho letou činnost byla jedna 
z prvních členek, paní Blažena Kopecká odměněna čestným bronzovým odzna-
kem. Předsedy Svazu invalidů v Týnci byli chronologicky: paní Milada Červená, 
paní Alžběta Jíchová, pan Vladimír Šanda, pan Jiří Šedivý, pan František Šindelář, 
pan Alois Berka, pan Bohumil Svoboda, paní Miluše Petrášková, pan Jan Mikuši-
nec.
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Nové změny nastaly po roce 1990. Svaz invalidů zcela zanikl a na jeho majetek, 
movitý i nemovitý bylo tehdejší vládou (předsedy Dr. Čalfy) vyhlášeno moratori-
um. Od roku 1991 vznikaly nástupnické organizace  byly zakládány svazy. 
Vzniklo Sdružení zdravotně postižených. Svaz tělesně postižených řídil a dosud 
řídí pan Karel Roubich, Svaz postižených civilizačními chorobami řídil pan Vác-
lav Kříž, Svaz sluchově postižených řídil pan Berka Alois a Svaz nevidomých 
a slabozrakých řídil pan Dvořák. Vznikl Klub rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí pod dohledem paní Elišky Dudkovičové a v roce 1992 bylo založeno 
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených dětí v ČR. Sdružení zdra-
votně postižených – smíšená organizace (SZdP SO) vznikla v Týnci n. S. a sdružu-
je všechny dru hy zdravotních postižení.

V současnosti jsme Občanské sdružení zdravotně postižených (OSZP) jako 
záj mová organizace a celá členská základna sdružuje 365 členů všech věkových 
ka tegorií a všech typů zdravotního postižení a onemocnění. Celou organizaci řídí 
11 členný výbor, který se schází jedenkrát za měsíc. Velkou pomocí ve styku s člen
skou základnou jsou důvěrníci, kteří zabezpečují přímý kontakt. Předsedkyní je 
paní Marie Fišerová. Členské schůze jsou organizovány vždy dvě v roce. Na jaře 
výroční členská, kde jsou předklá dány zprávy o činnosti a na konci roku okolo 
Mikuláše druhá členská vždy s tombolou, s občerstvením a zábavným progra-
mem, většinou s přispěním žáků místních a okolních škol. Na úspěchu tomboly se 
plnou vahou podílejí členky výboru a hlavně stálí a věrní sponzoři. Členský pří-
spěvek byl 50 Kč ročně.

Sdružení zdravotně postižených v Týnci nad Sázavou – turistika
Jiří Borovička

V r. 1996 vznikl v místní organizaci Sdružení zdravotně postižených zajímavý 
projekt, který spočíval v zařazení určité pohybové aktivity do preventivní zdra-
votní péče. Konkrétně šlo o turistické vycházky, které měly zdravotně postiženým 
dopomoci k vyšší tělesné zdatnosti a zároveň přispět k duševní pohodě a k větší-
mu pocitu zdraví. Sdružení má ve svých řadách občany s různými potížemi, pro 
něž je pohyb i následný pobyt v přírodě velmi prospěšný. 

Nápad založit turistickou partu měli manželi Steffanovi, od mládí aktivní tu-
risté. Z naší kroniky, kam se zapisuje směr vycházky, počasí, počet účastníků 
a po čet ušlých kilometrů, vyplývá, že v r. 1996 byly od září uskutečněny čtyři vy-
cházky a v r. 1997 celkem šestnáct vycházek. V červnu tohoto roku bohužel ze-
mřel A. Steffan. Z. Steffanové proto začali pomáhat M. Ducháčková, Z. Procházka 
a J. Boro vička. V r. 1998 to bylo devatenáct vycházek, od r. 1999 do r. 2004 každý 
rok průměr ně dvacet čtyři vycházek. Chodí se po celý rok, každý druhý čtvrtek. 
A protože bylo třeba větší mobilnosti, rozdělila se účast, která někdy dosahovala 
až čtyřicet osob, na dvě skupiny. Takže se chodí prakticky každý čtvrtek. 
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Kam všude vyrážíme? Na vycházkách si pomáháme vlaky a autobusy, a tak 
zhruba dvacet pět kilometrů kolem našeho města snad nejsou místa, kde jsme ješ
tě nebyli. Chodíme po turisticky značených cestách, vyhledáváme si cesty i ne-
značené v oblasti Sázavy, Vltavy, Kocáby a větších potoků, jako je Janovický a Ko-
nopišťský. Navštěvujeme hrady a zámky, s oblibou kopce v širokém okolí a četné 
rozhledny. Je to zvláštní obrázek, kdy třeba dvacet turistů kráčí vesnicí na Ne-
veklovsku, kde je jen několik stálých obyvatel a obec oživují jen chalupáři o ví-
kendech. Rozhodně naše vycházky dělají dobrou věc pro zdraví a pro dobrou po-
hodu nás všech. Kdo již třeba nemůže chodit, stále zůstává členem kolektivu 
a zajímá se o všechno dění. S vycházkami je i trochu starostí, potřebujeme stále 
vedoucí jednotlivých vycházek; v posledních letech přibyli ke stávajícím vedou-
cím J. Hančová a J. Bartůšek. Věříme, že se najdou další a že budeme chodit i na-
dále.

Od r. 2003 se začala nová tradice, dvakrát ročně jezdíme na celodenní výlet 
autobusem za krásami Středočeského kraje. I na výletech se snažíme nachodit 
určité kilometry. Jsou to takové hvězdicové výlety, začali jsme Týnec–jih a chys-
táme se na Týnec–sever. Ve Středočeském kraji jsme jediné Sdružení, které má 
takový turistický oddíl. Co dodat závěrem? Jistě si všichni přejeme dlouhé trvá-
ní našeho oddílu, do dalších kilometrů pevné zdraví, zajímavé trasy výletů 
a dobré boty, a jak jinak, dobré počasí, laciné autobusy a přesné vlaky! Vycház-
kám z d a r!

Výlet turistického odboru Sdružení zdravotně postižených na Mělnicko a Kokořínsko 14. 5. 2006 (sbírka 
J. Bo rovičky)
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kroužek míčových her v Týnci nad Sázavou
Lenka Žužiová

V září 1999 začal v Týnci pracovat Kroužek míčových her při Domu dětí a mlá-
deže Benešov pod vedením Romana Vrtišky, Lenky Žužiové, Jany Vrtiškové, Rad-
ky Přílepkové a Tomáše Svobody. 

V prvním roce navštěvovalo kroužek 32 dětí. Děti se seznamovaly se základy 
všech míčových her. O rok později jsme se zaměřili na házenou a na podzim 2001 
jsme začali hrát krajskou soutěž mladších žáků – smíšené družstvo. Soutěže se 
účastníme pod „hlavičkou“ Sokola Poříčí nad Sázavou, který financováním této 
soutěže navázal na svou letitou házenkářskou tradici.

Na jaře 2002 byla naše práce odměněna výběrem dvou našich hráčů do týmu 
„olympijských nadějí“ Středočeského kraje. Toto družstvo reprezentovalo ČR na 
turnaji v Irsku, který vyhrálo. Od podzimu 2002 již hráli hoši a dívky samostatně 
– starší žáci krajskou soutěž a starší dívky pražskou soutěž starších žákyň.

Na podzim 2003 se v našem týmu dívek projevil problém, který souvisí 
s dospí váním – opadl jejich zájem o házenou a sport vůbec. Nebylo možné sestavit 
soutěž ní družstvo, proto jsme byli rádi, že se nám alespoň podařilo 4 dívky, které 
měly o házenou skutečný zájem a jejichž rodiče byli schopni a ochotni dojíždět do 
Prahy, nabídnout týmu Astra Praha. Naši starší žáci v této sezóně pokračovali 
v soutěži a na jaře skončili v rámci středočeské soutěže druzí.

Na podzim 2004 jsme se potýkali s dalším problémem – tentokrát věkovým. 
Několik hochů nám „zestárlo“ a nemohli již hrát za starší žáky. Jediným řešením 
bylo, po dohodě s házenkářským svazem, začít s dorosteneckou soutěží. Doufá
me, že se naši hráči nedají odradit současnými nevalnými výsledky (máme nej-
mladší tým) a vydrží u tohoto tvrdého, ale krásného sportu.

A co naše cíle do budoucna?
S naším dívčím „potěrem“ začít hrát soutěž. Přát si, aby naše „děti“ u házené 

zůstaly. Propagovat házenou v našem regionu – není zde totiž ani jeden soutěžní 
tým. Při tak malém počtu házenkářských družstev je každý talent vidět a má da-
leko větší možnost dalšího uplatnění než v jiných, daleko masovějších sportech.

Historie a současnost Tenisového klubu Týnec nad Sázavou
Jiřina Hametová

Tenis se v Týnci hrál již za první republiky a podle pamětníků zde i na Brod-
cích bylo několik tenisových kurtů – většinou soukromých. Za války pak vznikl 
při Janečkově zbrojovce jeho samostatný odbor v rámci sportovního klubu zbro-
jovky. V 50. letech však nebylo na tenis pohlíženo jako na sport pro dělnickou tří-
du, ba právě naopak, a proto byla zrušena hřiště u Metazu, kde vzniklo parkoviš-
tě, i na Brodcích, kde vyrostla nová hala n. p. Jawa. Jen v lese proti hřbitovu zůstal 
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přírodní, povrchem i rozměry neregulérní tenisový kurt, kam si chodilo zahrát 
pár nadšenců. Ti pak stáli u zrodu nového týneckého Tenisového klubu.

Ustavující schůze tenisového oddílu se konala v srpnu 1973 a v září byl oddíl 
přijat do Československého tenisového svazu. Kladně byla vyřízena i jeho žádost 
o začlenění do místní TJ Jawa – Metaz Týnec, ale bez vlastního hřiště a jako ne-
chtěné dítě. V představách tehdejších činitelů byl stále spojován s kapitalismem, 
a proto neměl mít v „dělnickém“ Týnci místo. Oddíl sice dostal povolení k vybu-
dování kurtů na hřišti u mostu (dříve házená, hokej aj.), ale bez jakéhokoliv fi-
nančního příspěvku. V té době totiž vůbec nikdo nevěřil, po zkušenostech s něko-
lika dřívějšími akcemi, že by někdo mohl výstavbu uskutečnit.

Oddíl však dostal darem ke svému vzniku od předsedy ČTS Cyrila Suka typi-
zovaný projekt výstavby kurtů. Jak se zjistilo po zaměření, svou polohou i rozmě-
ry se přesně hodil do stávajícího areálu. Kromě kurtů zbylo místo i na tréninko-
vou odrazovou stěnu a dětské hřiště. 

Začala nejtěžší etapa existence oddílu, která trvala celých dlouhých 8 let. Tisí
ce hodin odpracovaných zdarma, nákup materiálu za vlastní peníze, pochybnos
ti i nepřízeň okolí, dlouhé pauzy, v nichž se sbíraly síly k další práci. Není divu, že 
mnozí ztratili elán i víru v dokončení projektu a odpadli. Nakonec zůstalo jen 

„11 statečných“, kteří to nevzdali.
Snad jen díky tomu, že TJ vybudovala přetlakovou halu, ve které se mohl hrát 

i tenis, oddíl přežil. Ale už tady bylo znát, že bude akceschopný. V té době nebylo 
v republice mnoho krytých kurtů, takže oddíl po několik sezón pořádal i celostát-
ní zimní turnaje dorostu a dospělých, kde mohli místní vidět současné i budoucí 

Tenis na týneckých kurtech (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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špičkové hráče, a ještě více se pro tenis nadchli. Dospělí, kteří tenis nikdy předtím 
nehráli, se neustále zlepšovali, začalo se s výchovou mladých adeptů bílého spor-
tu. A přišel i čas, kdy se dokončení výstavby hřiště stalo skutečností. To už všichni 
uvěřili, že se záměr povedl, a TJ zafinancovala nákup antuky pro základní pokry-
tí hřiště. Byl to svátek, dívat se, jak celá plocha postupně dostávala tu typickou 

„tenisovou“ barvu a jak se na ní bíle rýsovaly rozměřené kurty. Výsledná hodnota 
celého díla byla tehdy neuvěřitelných 450 000 Kčs.

Zde je třeba alespoň dodatečně poděkovat všem, kteří se o znovuzrození tý-
neckého tenisu jakýmkoliv způsobem zasloužili – sympatiemi při založení oddí-
lu, vlastní prací i tím, že po celou dobu pomáhali a věřili ve zdárný konec.

Nyní teprve nastal pravý klubový život. Členové absolvovali kursy trenérů, 
rozhodčích, do soutěží – samozřejmě těch nejnižších – byla přihlášena družstva 
žá ků, dorostu i dospělých. Kromě vlastního hraní se činnost oddílu zaměřila i na 
zlepšení zázemí – šaten, sociálního zařízení a údržbu celého areálu, který oddíl 
společně užíval a užívá s oddílem volejbalu. 

Postupem času si členové – mládež i dospělí – zvykli trávit na kurtech více 
a ví ce času. Dostavily se i sportovní úspěchy, a to nejen u jednotlivců, ale i u druž-
stev, což představovalo postup do vyšších výkonnostních tříd, cestování po tur-
najích, téměř každodenní tréninky. 
Oddíl pořádal každoročně i několik 
významných turnajů, včetně tak speci-
fických, jako třeba čtyřhry rodičů 
s dětmi, smíšené čtyř hry „O zlatou ra-
ketu města Týnce“, seriály GP ve 
dvouhře mužů a později i ce lostátní 
turnaje mužů. Bylo samozřejmostí, že 
oddíl plnil své povinnosti i vůči okres
nímu tenisovému svazu pořádáním 
okresních přeborů jednotlivců v někte
ré z vypsaných kategorií.

Práce pro tenis však vlastně nikdy 
nekončí – každoroční příprava kurtů na 
se zónu a běžná celoroční údržba – to 
vše vyžaduje nekonečné hodiny fyzické 
práce i obětavosti. Rovněž pořádání 
zmíněných akcí bylo časově a finančně 
velmi náročné, a tak vydrželi jen ti, kte-
ří měli tento sport skutečně rádi.

Nečekaný zlom v činnosti oddílu 
přineslo období po r. 1989. V r. 1994 se 
oddíl osamostatnil a vznikl Tenisový 
klub Týnec nad Sázavou. V té době 

Jedna z discilín pětiboje – házení na koš (foto MěÚ 
Týnec nad Sázavou)
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také vypluly na povrch majetkoprávní nejasnosti ohledně vlastnictví areálu TJ 
Jawa – Metaz Týnec. Práce klubu začala stagnovat, nejasná budoucnost i vztahy 
změnily život klubu v pouhé přežívání. Ustal i systematický výcvik mládeže, což 
pro klub v nejbližších letech znamená i generační problémy. Nakonec pozemek za 
3,5 mil Kč od Metazu a. s. v r. 2002 koupilo město Týnec, aby zachovalo jediné zdej-
ší veřejné sportoviště. V současnosti je činnost klubu financována z členských pří-
spěvků a z pronájmů kurtů. To sotva stačí na provozní výdaje a náklady spojené 
s každoroční přípravou kurtů na sezónu. Na větší stavební akce, např. na celkovou 
rekonstrukci hrací plochy, aby splňovala parametry pro mistrovská utkání, se klu-
bu ne dostává finančních prostředků. Za této situace v roce 2006 rozhodl městský 
úřad podpořit klub dotací na rekonstrukci povrchu kurtů. Tím byla prodlouže na 
životnost a provozuschopnost kurtů nej méně na dalších 20 let. 

Nezanedbatelnou součástí živo ta klubu je i pořádání společenskosportov-
ních akcí, jako jsou např. turnaje za  hajující a ukončující sezónu, domá cí tur  naje 
spojené s grilováním. V pos led ních letech i oblíbený Hruškův pětiboj. Vždy se 
snažíme při lákat na hřiště co nejvíce občanů.

Vycházíme i z toho, že tenis je možné hrát od útlého mládí až po zralé stáří. 
Řada z dětí, které před lety hrály v žákovském družstvu, jsou dnes dospělým já-
drem „A“ družstva, které hra je 2. třídu krajské soutěže. Aktivně se podílejí na ří-
zení klubu a jako trenéři se starají o naši dnešní mládež, aby měl týnecký tenis 
kromě bohaté minulosti i nadějnou budoucnost. Pro vše chny tedy naše heslo 

„Spor tu zdar a te nisu zvlášť!

Mateřské centrum Motýlek
Marcela Krejčíková, Kateřina Pikousová

Mateřské centrum Motýlek (MC) vzniklo na jaře roku 2000 jako občanské 
sdružení – nezisková organizace díky aktivitě tří maminek, Lucii Kyptové, Jaro-
slavě Maňáskové a Marcele Krejčíkové, a díky velké podpoře MC YMCA Praha 
pod vedením zakladatelky MC v ČR, Rut Kolínské, a stalo se jako jedno z prv-
ních tehdy (asi 50) fungujících též součástí Sítě mateřských center v České repub-
lice. MC Motýlek pomáhalo také okolním MC v regionu Benešovska se založe-
ním (např. MC Benešov, Votice, Bystřice, Jílové). Dnes je v celé ČR více než 300 
MC. Od svého založení slouží k setkávání rodičů či prarodičů s jejich dětmi či 
vnoučaty, mohou sem samozřejmě přijít i rodiče s handicapovanými dětmi. Pře-
devším maminky na „mateřské dovolené“ se mnohdy v nové rodičovské roli do-
stávají do určité izolace od běžného společenského života. MC jim i ostatním 
poskytuje možnost sdílení společných radostí i starostí, vyměňování zkušeností, 
další vzdělávání, získávání různých zajímavých informací a smysluplné naplňo-
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vání volného času různými aktivitami spolu s jejich dětmi. V neposlední řadě 
zde všichni mohou nalézt nové přátele. Průměrně projde MC Motýlek v posled-
ních letech až 3000 lidí ročně. 

MC Motýlek od svého počátku funguje ve společenské místnosti Domu s pe-
čovatelskou službou I, kterou má pronajatou částečně symbolicky, částečně 
za běžný nájem od Města Týnec nad Sázavou. Svoji činnost financuje MC z člen-
ských příspěvků, z organizování různých aktivit a akcí pro veřejnost a rovněž 
díky různým grantům např. od města Týnec nad Sázavou či Krajského úřadu 
Středočeského kraje či dalších i z případných sponzorských darů.

MC připravuje pro děti i jejich rodiče či prarodiče rozmanitý pravidelný pro-
gram – tematické herny, různě sportovně, hudebně či výtvarně zaměřené kroužky 
či hlídací službu, pro rodiče také pořádá vzdělávací akce a programy. Kromě pra-
videlné činnosti organizuje MC též akce k ročním obdobím – jednou z již tradič-
ních je např. Svatomartinský lampionový průvod, Putování za světýlky, Den pro 
maminky, Vánoční mikulášská besídka, pořádá i výlety apod. MC disponuje též 
knihovničkou, která obsahuje mnoho zajímavých titulů z oblasti výchovné a psy-
chologické či knížky s tvořivými, sportovními a hudebními náměty pro aktivity 
s dětmi. Využít je rovněž možno inzertní službu. Činnost MC je pravidelně mapo-
vána v kronikách, které jsou k dispozici v MC. Mateřské centrum Motýlek zajišťu-
je aktivity pro děti a jejich rodiče každý pracovní den po celý rok, výjimkou jsou 
samozřejmě období svátků a prázdnin. Pravidelné aktivity jsou navštěvovány 
především dětmi, které ještě nechodí do mateřské školy. Děti se zde setkávají se 
svými vrstevníky, poznávají nové věci, učí se sociální interakci, jež se jim násled-
ně hodí při přestupu do předškolního zařízení. Nepravidelné aktivity jsou určené 
také pro celé rodiny. Pravidelně spolupracujeme s dalšími organizacemi. Nejvíce 

6. narozeniny MC Motýlek (kostky) v roce 2006 (sbírka MC Motýlek)
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s organizacemi v našem blízkém okolí, kde spoluorganizujeme některé naše akti-
vity nebo se účastníme aktivit těchto organizací. Cílem takovéto spolupráce je pro 
nás zapojení starších dětí do aktivit určených pro děti navštěvující naše mateřské 
centrum. Zde vidíme přidanou hodnotu v uvědomování si ostatních a vedení dětí 
k pomoci druhým. Dále v projektech na ochranu prostředí vnímáme přidanou 
hodnotu v uvědomování si světa kolem nás a nutnosti starat se o něj. 

MC dlouhodobě spolupracuje s různými subjekty, od svého založení např. se 
Sítí MC v ČR, městem Týnec nad Sázavou, ZŠ i MŠ Týnec nad Sázavou i dalšími 
mateřskými centry, od r. 2005 s MAS (místní akční skupina) Posázaví, Skautským 
oddílem TYSAN, médii a dalšími. Tato spolupráce pak přináší různé společné 
projekty jako např. Čistá řeka Sázava, Čarodějnice, Svatomartinský lampionový 
průvod, Týden rodiny, Tatínku, přidej se apod.

Fungování MC je organizováno samotnými maminkami, což je i cílem tohoto 
projektu – zapojení rodičů – maminek do činnosti MC a umožnit jim využít jejich 
dosud nabyté zkušenosti a znalosti při organizování sociálněpreventivní čin-
nosti pro širokou veřejnost. Velmi často je tato jejich aktivita v MC velmi užiteč-
ným odrazovým můstkem pro jejich další pracovní i osobní rozvoj. 

Společná dovolená v Orlických horách v roce 2006 (sbírka MC Motýlek)
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MC Motýlek se v r. 2003 podařilo s podporou města Týnec nad Sázavou, Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje, sponzorů i široké veřejnosti zrealizovat vý-
stavbu tehdy v centru města chybějícího hřiště. Delší dobu se MC staralo aktivně 
i o jeho údržbu. Byť už bylo toto původní hřiště nahrazeno z důvodu opotřebení 
novými prvky, je určitě dobře, že tato tradice hřiště byla zdárně založena a pod-
pořena pro radost a aktivitu všech dětí. V r. 2004 převzalo MC Motýlek certifikát 
Společnost přátelská rodině, jenž byl tehdy udělen všem mateřským centrům Sítě 
MC v ČR z rukou Rut Kolínské, zakladatelky MC v ČR v r. 1992, oceněnou též 
jako Žena Evropy 2003 – za dobrovolnickou práci přispívající k rozvíjení občan-
ské společnosti. MC Motýlek rovněž reprezentovalo Síť MC v ČR, potažmo i měs-

Hon na čarodějnice v Týnci, 30. 4. 2003 (sbírka 
MC Motýlek)

Maškarní bál v lednu 2018 (sbírka MC Motýlek)

Hračkování v květnu 2017 (sbírka MC Motýlek)
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to Týnec nad Sázavou na mezinárodních akcích NNO (Nestátní neziskové orga-
nizace) v německém Würzburgu či v Evropském parlamentu v Bruselu. MC bylo 
též v r. 2006 úspěšným žadatelem grantu LEADER+ Evropské Unie na podporu 
jeho činnosti. V létě roku 2016 proběhla rekonstrukce prostor MC Motýlek. Máme 
obrovskou radost, protože jsme pořídili nový nábytek, vymalovali a vylepšili 
místo nejen na hraní určené pro ty nejdůležitější bytosti na světě. Pro děti a jejich 
rodiče jsme nachystali krásnou plochu, kde se všichni cítí dobře. Tato rekon-
strukce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje a také měs-
to Týnec nad Sázavou poskytlo pomoc s rekonstrukcí – díky vymalování prostor 
a pomoci s montáží nábytku a potřebného vybavení. Bez jejich pomoci by se nám 
to nepodařilo.

MC Motýlek se po celou dobu své činnosti aktivně snaží o zlepšování a udr-
žování kvalitního životního – sociálního prostředí v Týnci nad Sázavou i okolí, 
nabízet stále vhodné zkušenostmi ověřené i nové aktivity pro měnící se svět. Vě-
říme, že tomu tak bude i nadále.

Historie skautského střediska a oddílu „TySan“
Jan Jiráň

Kořeny skautingu ve světě sahají do let druhé búrské války (1899–1902). Jed-
ním z britských generálů bojujících v jižní Africe s odbojnými Búry byl sir Robert 
BadenPowel, jenž v reakci na problémy anglické armády sepsal příručku věno-
vanou hlavně vyzvědačské činnosti (scouting). Po návratu do Velké Británie však 
zjistil, že jeho knihy jsou populární mezi chlapci, kteří se podle nich snažili cho-
vat. Rozhodl se je pro ně upravit, ale nedříve si chtěl některé věci vyzkoušet 
v praxi, proto si dal inzerát do novin a s přihlášenými hochy v roce 1907 uskuteč-
nil první tábor na ostrově Brownsea.

Do Čech se skauting dostal v roce 1911 zásluhou Antonína Benjamina Svojsí-
ka, který viděl, jak je skautské hnutí populární ve Velké Británii. Pro český skau-
ting vymyslel název Junák a inspiroval se i podobným hnutím ve Švédsku a čin-
ností Ernsta Thompsona Setona v USA. Již v roce 1913 se díky profesorovi 
zdejšího gymnázia a Svojsíkovu příteli Františku Konášovi dostává do Benešova. 
Rozvoj skautingu však zastavila 1. světová válkou a teprve doba samostatného 
Československa přinesla jeho zlatou éru. V roce 1940, již za protektorátu, byl 
skauting zakázán.

léta 1945–1949
V Týnci nad Sázavou se počátkem 2. světové války podle junáckého časopisu 

Mladý hlasatel Jaroslava Foglara organizovala skupinka kluků kolem Lumíra 
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Richtera. Neoficiálně si říkali „Strážci Zlaté řeky“, podle názvu Sázavy v knize 
Boba Hurikána (vlastním jménem Josef Peterka) Stopař Cassidi. Miloslav a Vi-
lém Urie a Lumír Richter si společně s Karlem a Ladislavem Balejovými natáhli 
drát mezi jejich domy (bydleli v Benešovské ulici č. 13 a 19) a používali jej k vy-
sílání morseovy abecedy. Když Karel Balej zjistil, že se v Benešově obnovil 
skautský oddíl, vstoupil do něj v červenci 1945. To se ovšem nelíbilo ostatním, 
protože se báli, že jim jako nejstarší odejde do Benešova.

Zájem o podobnou činnost byl totiž tehdy mezi mládeží všeobecný. Jako 
první tak týnecký oddíl začal vést Jaroslav Krch, který v srpnu 1945 kousek 
od Krusičan vedl první třídenní tábor. Dalším byl dvacetiletý předválečný bene-
šovský skaut Zdeněk Mališ z Týnce. Následovali čerství absolventi průmyslovky 
a noví zaměstnanci Jawy Oldřich Havránek a Václav Albrecht – bývalí skauti 
z Pardubic a Jiří Hora – Řach ze Sedlčanska. Těchto 5 vedoucích zahájilo skaut-
skou činnost v Týnci nad Sázavou.

Středisko TYSAN oficiálně vzniklo 10. 8. 1945, kdy byl založen oddíl skautů. 
Podle jedné z nejstarších kronik TYSANu „1. schůzka – se konala v pátek 10. VIII. 
1945 v rekreačním táboře SČM. Sešli jsme se v 7hod. večer a tu nastává ten kýžený oka
mžik, okamžik kterým začne zde v Týnci žit skauting. Chápeme dobře vážnost toho oka
mžiku a čekáme s napětím na slova našeho prozatímního vedoucího Karla Baleje (poté, co 
přišli dospělí vedoucí, byl pouze řadovým členem). Promluvil! Bratři, zahajuji činnost 
naší první družiny a děkuji všem, kteří se dostavili a tím se stali prvními skauty v Týn
ci.“

Jméno TYSAN vzniklo přesmyčkou prvních písmen Týnec nad Sázavou. 
O devět dní později se ustavil první oddíl skautek, na jehož vedení se podílely 
Eva Rusová, roz. Dlabová a Libuše Renertová. Od jara 1946 dívčí oddíl vedla Ma-
ryša Šlenkrtová, roz. Dvořáková, světlušky pak Eva Žížalová roz. Simonová, Ji-
řina Litvanová, roz. Boříková a Marie Matějková, roz. Havelková. Další oddíl 
skautů a smečka vlčat vznikly 6. 11. 1945. Na jejich vedení se podíleli Václav Mer-
kl, Antonín Matějka, Karel a Ladislav Balejovi, Jiří Zelenka, Ferdinand Marek 
a Lumír Richter – Ripin. Počet členů střediska se v prvních letech pohyboval 
mezi 80 a 100 členy. Na podporu skautské činnosti bylo v roce 1946 ustanoveno 
Sdružení přátel Junáka, jemuž předsedal ředitel měšťanské školy Josef Kraif.

Často se chodilo na výpravy kolem Janovického potoka, kde se stanovalo 
u Krusičan. K tomu se využívaly po válce dobře dostupné staré armádní stany. 
Oddíly v rámci své činnosti pořádaly veřejné táboráky na sokolském hřišti 
u mostu (nyní tenisové kurty), v zimě besídky v sále kina Sokol nebo Vánoční 
stromy republiky s charitativními sbírkami, jež se konaly na parkovišti nad so-
kolským hřištěm. V této době se skauti scházeli ve skautské klubovně na levém 
břehu Janovického potoka.

Důležitou součástí byly letní tábory. V roce 1946 na Sázavě u Hvězdonic a Do-
jetřic, v roce 1947 na Lužnici u Bechyně, v roce 1948 na Otavě před soutokem s Vl-
tavou a v roce 1949 na Sázavě u Vilémovic u Ledče nad Sázavou. 
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léta 1968–1970
K obnově československého skautingu došlo během tzv. pražského jara v roce 

1968, ale již od roku 1966 vedl Lumír Richter pionýrský oddíl složený z dětí z růz-
ných tříd, přestože oddíl obvykle tvořily děti ze stejné školní třídy. Rozhodl se 
tak proto, že jeho nejstarší syn dosáhl věku 10 let, kdy se vstupovalo do pionýr-
ské organizace a on chtěl pro něj něco udělat. Tento pionýrský oddíl se později 
stal základem obnoveného střediska TYSAN, oficiálně zaregistrovaného až 11. 9. 
1968, po okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy 21. 8., stejně jako chlapecký od-
díl vedený právě Richterem.

Dívčí oddíl vznikl 1. 11. 1968, pod vedením Maryši Šlenkrtové. Klub oldskau-
tů byl založen 18. 5. 1969, čímž se dovršila obnova střediska. V roce 1970 čítalo 
na 121 členů, z toho 30 skautů měl chlapecký oddíl vedený Lumírem Richterem 
a Jaroslavem Lorencem, 28 smečka vlčat vedená Jiřím Bernardem a Jiřím Konvič-
kou a 43 skautek dívčí oddíl, 20 členů Klubu oldskautů vedli Karel a Ladislav 
Balejovi. Dále s provozem střediska pomáhali bývalí pováleční skauti jako např. 
hospodářka Nina Musilová, zdravotnice MUDr. Vlasta Vlčková i členové revizní 
komise Vladimír Balata, Josef Matějka a Vlasta Turková. 

Skauting v nedalekých Krhanicích organizovala bývalá skautka Květa Ma-
kovcová se svým synem Janem. Byla zde smíšená družina skautů a skautek pů-
vodně registrovaná jako „Osamělá hlídka 1“ u časopisu Skaut. Později, když zjis-
tili, že i v Týnci je oddíl, navázali s ním spolupráci a stali se součástí střediska 
TYSAN. Oddíl z Krhanic měl přibližně 30 členů.

„Září
Poprvé jsme se sešli v opuštěné klubovně raketové posádky. Tato posádka se již dříve 

rozpadla. Jednotlivým členům bylo okolo 16. roku.

Poslední skautský tábor před zákazem Junáka v roce 1948
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Poprosili jsme je, jest-li by nám klubovnu dali. Povedlo se nám to. Dali nám ji.
Byla velká sláva. Hned jsme udělali schůzku.“
Skautská klubovna se v této době nacházela v bývalé prodejně potravin 

v sídlišti ve svobodárně METAZu. Tábory se v této době konaly na Sázavě 
u Hvězdnic (1969) a u Podhůrského rybníka u Maršovic (1970). Skauti se rovněž 
zúčastnili prvomájového průvodu. Pionýři na něm však chyběli, protože se jejich 
vedoucí nechtěli pod touto organizací prezentovat.

O vysokém zaujetí pro skauting svědčí výsledky závodu hlídek ve skaut-
ských dovednostech, konkrétně stavba stanu signalizace, uzlování, první pomoc, 
vaření aj., na oblastním sjezdu skautů z Benešovska 24.–25. 5. 1947 na Konopišti. 
Účastnilo se ho 16 hlídek. Z TYSANu první místo obsadila hlídka vedená Lumí-
rem Richterem, druhé hlídka Ferdinanda Markem a šesté hlídka Václava Merkla. 
Týnečtí skauti tak v měření sil s daleko staršími a početnějšími oddíly z Benešova 
a Vlašimi dopadli velmi dobře.

V roce 1948, kdy se v únoru ujali moci komunisté, sice musela řada vedoucích 
TYSANu nastoupit vojenskou základní službu, ale do zákazu Junáka v roce 1949 
se činnost střediska podařilo udržet.

Z důvodu postupující normalizace došlo v Československu v roce 1970 opět 
k zákazu skautingu. Jeho činnost se podařilo znovu obnovit až po listopadu 
1989.

Týnečtí skauti na výletě po obnově Junáka v roce 1968 s vedoucím Lumírem Richterem – Ripinem
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„Poslední výprava
Bylo to na jaře, v době, kdy kvetou Blatouchy. Lucčina družina a já jsme se vypravily 

na naše známé tábořiště u pily. Tenkrát jsme ještě netušily, že to bude naše poslední vý
prava. Ve dvě hodiny jsme se sešly u Lucky. Chvilku jsme počkaly, jestli ještě někdo přijde 
a pak jsme vykročily známou cestou ke Kostelci. Měly jsme s sebou kotlík, chtěly jsme si 
uvařit polévku. Když jsme vařily polévku, zjistilo se, že sůl jsem přinesla jen já, a ještě jí 
rozsypala po chlebníku. Tím pádem polévka byla málo slaná. Lucka se osvědčila jako šéf
kuchař. Na závěr výpravy jsme se vyfotografovaly. Pak jsme se vydaly na zpáteční cestu. 
Blížily se prázdniny a naše skautská činnost se chýlila ke konci. Několikrát byly uspořádá
ny brigády na akci „Milion hodin republice“. Prvního září [1970] náš oddíl vstoupil do Pi
onýrské organizace.“

od roku 1990
Sametová revoluce přinesla kromě konce komunistické moci v Českosloven-

sku i návrat Junáka. Rozhodnutí o zahájení činnosti padlo 2. 12. 1989 na celore-
publikovém srazu skautů a skautek, jehož se zúčastnil i L. Richter.

První kroky k obnově skautingu v Týnci byly prezentovány na plenárním 
zasedání MěNV dne 8. 2. 1990 a 3. 3. středisko TYSAN začalo opět fungovat. 

„Dne 3. 3. 1990 se konala ustavující schůze obnoveného junáckého střediska TYSAN 
a oddílu starších junáků. Schůze se účastnilo 17 členů ustanoveného OSJ (oddíl star-
ších junáků).“ 

Slib skautů u Svojískova hrobu na Vyšehradě 1. prosince 1990
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Ačkoliv do jeho vedení nastoupila nová skautská generace, práce se účastnili 
i členové z let 1968–1970. Jde opět o Lumíra Richtera, jež se stal vedoucím střediska. 
Chlapecký oddíl převzali Jan Makovec a Zdeněk Měrka, v roce 1991 je doplnil 
Martin Láska. Dívčí oddíl měly na starosti Dana Oktábcová a Jana Pavlíková, ses-
try, obě rozené Kajnarové. Klub oldskautů vedli Lumír Richter, Ladislav Balej 
a Jiří Konvička. Hospodářkou byla do roku 1992 Naďa Měrková, po té Miluše Bu-
rešová. Funkci zdravotnice znovu vykonávala MUDr. Vlasta Vlčková. V revizní 
komisi bychom našli Květoslavu Makovcovou, Janu Soukeníkovou a od roku 1992 
Jiřího Jandu a Ladislava Baleje ml.

Skautská klubovna se od roku 1992 nachází opět u Janovického potoka, tento-
krát však na pravém břehu. O její výstavbu se zasloužil hlavně Zdeněk Měrka, 
jenž ji postavil s pomocí otců dětí chodících tehdy do skauta.

V roce 1990 byl do střediska začleněn i nový skautský oddíl v Kamenici pod 
vedením Pavla Heřmánka – Fousáče, než si tam po roce založili vlastní středisko. 
Podobně pomáhalo středisko TYSAN oddílu v Hradišťku vedeném Vlastou Lan-
gem, jež v lednu 1997 přešel pod středisko v Jílovém.

Jak roky plynou, odchází bohužel starší skautská generace do „skautského dů-
chodu“. Protože se nepodařilo získat dostatek lidí na to, aby se pokryly všechny 
funkce střediska, došlo koncem roku 1996 k jeho zániku a transformaci v oddíl. 
Ten se stal součástí již zmíněného spřáteleného střediska v Kamenici. Vedoucí od-
dílu se na delší čas stala Dana Oktábcová.

Počet členů v novém skautském oddílu se stabilně pohyboval okolo 40 členů. 
Výjimku přinesla léta kolem roku 2005, kdy docházelo ke generační obměně ve-
doucích, což bylo znát na členské základně. Vždy jsme však měli aspoň jednu 
družinu vlčat a světlušek, resp. skautů a skautek. Někdy se schůzky družin kvůli 
nedostatku vedoucích musely spojit. V současnosti jsou již ovšem znovu pro kaž-
dou družinu zvlášť. V roce 2014 jsme založili novou družinu pro novou věkovou 
kategorii – benjamínky, tj. předškoláky. O tu byl tak velký zájem, že se po roce 
změnila na mladší družinu vlčat. Proto nyní máme cca 80 členů.

Mezi vedoucími jednotlivých družin se vystřídalo mnoho lidí, především Mi-
chal Bernat, Oldřich Sládek, Václav Nikrmajer, Hana Vacková, Petra Dvořáková 
a Patricie Tvarůžková. Dnes družiny vedou Tereza Pavlíková, Zuzana Pavlíková, Jiří 
Oktábec, Jitka Oktábcová, Vojta Oktábec Jan Jiráň, Helena Jiráňová, Pavel Macháček, 
Marie Kováříková, Hanka Kadrnožková, Marek Svoboda a Lenka Molitorisová. Ve-
doucí oddílu je od roku 2009 Tereza Pavlíková, která vystřídala Danu Oktábcovou.

K pravidelným akcím patří samozřejmě skautské tábory. V 90. letech 20. stol. 
jsme velmi často tábořili u Krchleb nebo Vlkonic. Od roku 2002 téměř pravidelně 
každý rok jezdíme na tábořiště v Podolí u Vojkova. Jen v roce 2010 jsme v Ronově 
nad Doubravou a v roce 2013 v Pořešíně. Náš oddíl táboří v teepee. Velkou tradi-
ci má zimní tábor, na který se jezdí v době jarních prázdnin. Během doby, co se 
pořádají, jsme vystřídali několik chat a hor, mj. Bařinku v Beskydech, chatu Tesla 
v Krušných horách nebo Vítkovice v Krkonoších a Železnou Rudu na Šumavě. 
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Na začátku nového tisíciletí se nám podařilo navázat kontakt s Jaromírem 
Biolkem a Mildou Vackem a mezi lety 2001 až 2005 jsme tak činnost rozšířili o vo-
dácké schůzky. Bylo zorganizováno několik vodáckých táborů, během nichž 
jsme sjeli např. Sázavu, Berounku nebo Ohři. Pravidelně se účastníme Svojsíkova 
závodu a Závodu světlušek a vlčat, kde jsme úspěšně postoupili až do krajného 
kola. V případě Turistických závodů dokonce několik členů oddílu postoupilo 
na mezinárodní mistrovství mezi Českou a Slovenskou republikou. Tradičně 
startujeme v závodu 24 hodin na koloběžce nebo v Kebuleho závodu dračích lodí. 
Každý rok rozdáváme pravidelně před Vánocemi Betlémské světlo. Od roku 2000 
se také s dobrými výsledky hrajeme okresní turnaj v ufobale, což je sport, který 
má pravidla podobné házené a hraje s létajícím talířem.

Náš oddíl se také zúčastnil několika mezinárodních akcí. Poprvé jsme byli 
v roce 2000 na holandském národním jamboree a to společně s členy oddílů z Ka-
menice. V roce 2010 jsme se s nimi vydali i na Středoevropské jamboree konané 
v Maďarsku pod názvem ConCordia. V roce 2012 jsme vyrazili na celoevropské 
setkání roverů a rangers do Finska Roverway. Někteří naši členové byli jako dob-
rovolníci na skautské základně v Rakousku Zellhof, resp. na švédské základně 
Vässarö. Z velkých akcí konaných v České republice se pravidelně od roku 2009 
účastníme ObRoku (kromě roku 2013), a pravidelně i Mikulášského semináře.

Skupinové foto celého tábora v roce 2015
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Sbor dobrovolných hasičů v Týnci nad Sázavou
František Šípek, Josef Kovrzek

Více než sto let dobrovolné hasičské organizace, to je práce, osudy, radosti 
i strasti tisíců pracovníků několika generací, které si navzájem z otce na syna, ze 
sy na na vnuka předávaly myšlenku požární ochrany na pomoc svému bliž nímu, 
sousedovi i neznámému, ve dne v noci, v létě i v zimě, za pohody i nečasu.

Je se vší ctí a úctou nutno vzpomenout všech těch nadšených a obětavých lidí, 
občanů Týnce, Brodců, Podělus, kteří v předminulém století v roce 1899, stáli 
u zrodu naší dnešní hasičské rodiny. Tehdy se sešlo několik obyvatel, a to nejen 
Týnce, ale i sousedních Brodců a Podělus, aby položili základní kámen vzniku 
našeho sboru dobrovolných hasičů.

Ustavení takovéto organizace bylo na tehdejší dobu pokrokovou záležitostí 
obce, a zalistujemeli v naší hasičské kronice a v zápisech, dozvíme se, s jakým 
nad šením jsou tyto dobrovolné hasičské sbory zakládány a budovány, a to nejen 
na poli hasičském, ale že se ihned od začátku věnují plně i otázce výchovné 
a vzdělávací, kultuře a zábavě. A tak ještě do konce roku od založení je při sboru 
utvořen a založen zábavní a kulturně vzdělávací odbor, který začíná pořádat jak 
zábavy, tak i divadelní a přednáškovou činnost. Sbor založí a vybuduje si svoji 
knihovnu, a to nejen pro svoje členy, ale i pro celou veřejnost.

Můžeme právem říci, že veškerá kulturní a vzdělávací činnost na vesnicích, 
a v té době i v Týnci, byla plně jen v rukou hasičů, a to až do skončení 1. světové 
vál ky, kdy začíná pracovat již více nových spolků.

Vznik spolků dobrovolných hasičů se datuje od roku 1864. První dobrovolný 
český hasičský sbor vzniká 11. 5. 1864 ve Velvarech, kde jej založila hrstka českých 
vlastenců a nadšenců. Tato myšlenka byla rychle rozšiřována do dalších měst, ale 
i do větších vesnic a získávala stále více a více následovníků. Také u nás, sice 
o něco později, se projevila snaha je následovat.

Týnice žila tehdy ve stínu rozvíjející se přádelny v Brodcích, ovlivňující život-
ní úroveň v místě. A tak, když 12. 6. 1893 přádelna v Brodcích vyhořela, naděje na 
založení sboru značně poklesla. Také oheň týneckého mlýna rok před tím značně 
ovlivnil snahu místních občanů po založení dobrovolné organizace hasičské.

Týnice sama i za normálních poměrů by nebyla soběstačnou. Byla osadou ka-
tastrální obce Krusičany, neměla ani majetku, ani jiných příjmů. Čítala 17 popis-
ných čísel s 286 obyvateli.

Rozvoj Týnice nastal po roce 1897, kdy byla uvedena do provozu posázavská 
dráha, uskutečnilo se spojení s Prahou a krásy posázavské krajiny vábily obyvate-
le Prahy. Týnice se stala vyhledávaným letoviskem, zvláště když se obec postarala 
o obsazení místa obvodního lékaře, zřízení poštovního úřadu, četnické stanice 
o jednom muži, postavení velkého obchodního domu a nové pětitřídní školy. To 
bylo v roce 1899 a tehdy také vznikla naděje na uskutečnění dávné touhy po zalo-
žení sboru.
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Souhlas c. k. místodržitelství v Praze se zřízením Spolku dobrovolných hasičů v obcí Týnec, Brodce 
a Podělusy z 8. 9. 1899 (sbírka F. Šípka)
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Na obzoru bylo další rozšíření Týnice. Brodecká přádelna je opět od roku 1894 
v provozu. Školní pole za hotelem bylo prodáno zájemcům, kteří si tam v krátké 
době postavili rodinné domky. I hospodářsky byla Týnice silná, bylo tu několik 
krejčích a obuvníků, byl zde pekař, kovář, bednář, dva truhláři, dva hostince, vel-
ký mlýn a místní občané a lidé z okolních vesnic chodili na nákup k místním třem 
kupcům.

Přesto v té době nebylo možno zajistit členskou základnu jen z Týnce. Proto se 
spojily tři osady, Týnice, Brodce, Podělusy a po přípravných pracích byla svolána 
valná hromada na den 6. 8. 1899 do hostince U Korbelů. Sešlo se 61 členů a za před
sednictví Jana Korbela z Podělus byl sbor ustanoven. Činnost se měla týkat tří 
sousedních obcí, a proto pro přijetí sborových stanov byl pojmenován sbor „Sbo-
rem dobrovolných hasičů spojených obcí Týnice nad Sázavou, Brodce, Podělusy“.

Pro zajímavost a jako charakteristiku doby uvádíme, že na této první schůzi 
byl zvolen protektorem arcivévoda František Ferdinand d´Este, pán na Konopišti 
a majitel týneckého dvora. Dne 13. 2. 1900 došel z hofmistrovské kanceláře němec-
ky psaný přípis, že jeho císařská a královská výsost žádosti za přijetí protektorátu 
sboru nevyhovuje.

V první valné hromadě bylo zvoleno předsednictvo: starostou majitel přádel-
ny v Brodcích Vilém Kuffer, který se uvolil opatřiti výzbroj i výstroj pro členy 
z Brodců, místostarostou Jan Korbel z Podělus, velitelem Ludvík Štros z Týnice, 
náměstkem velitele Arnošt Horsák z Brodců, ve výboru byli Jindřich Micka z Tý-
nice, Antonín Loukotka z Brodců, Pavel Smolák a Antonín Šmídek z Týnice, Fran-
tišek Kulík z Podělus, František Lesage, František Berka a Emanuel Göttlicher 
z Brodců.

Za činné členy sboru bylo přijato v Týnici 18, v Brodcích 24, z Podělus 6 a při-
spívajících bylo 6 členů.

Zakládající členové s obnosem 50 korun byli čtyři a jsou to:
Rudolf Kuffer majitel přádelny
Jindřich Micka majitel mlýna v Týnici
František Kulík majitel mlýna v Podělusích 
Jan Korbel majitel hospodářské usedlosti v Podělusích.
Dále byli ve sboru členové, kteří zaplatili roční příspěvek 1 korunu a byli ve-

deni jako činní v Týnici:
Bohumil Cettl, Antonín Šmídek, Alois Dřízhal, Alois Šípek, Václav Dvořák, 

Fran tišek Šípek, Alois Hrdý, Václav Šípek, František Korbel, Karel Smolák, Josef 
Kop rolín, Alois Štěpán, Jindřich Micka, František Šíma, Josef Pivný, Jan Válek, Petr 
Veselý, Ludvík Štros.

V Brodcích:
Václav Bittner, Rudolf Bittner, Josef Rada, J. Šešina, František Bažil, Ludvík Ši-

mon, Josef Svoboda, V. Šíma, Theodor Franci, J. Šticha, František Šíma, V. Pelich, 
Josef Dráb, Karel Rusín, Alois Šíma, Antonín Vašák, Arnošt Horsák, J. Šíma, Fran-
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tišek Souček, Em. Zahradníček, Josef Šmídek, K. Zeman, Em. Göttlicher, Antonín 
Loukotka.

V Podělusích:
Jan Korbel, V. Vaništa, Václav Urbanec, J. Zíma, František Vilímek, Josef Ku

drna.
První starostí tehdejších funkcionářů bylo zajistit vyzbrojení členstva a opat-

ření stříkačky. Již v roce 1900 byla zakoupena ruční čtyřkolová dvouproudová stří-
kačka za 950 zlatých u firmy R. A. Smekal a současně zakoupeno 120 metrů hadice.

Jan Korbel, Ludvík Štros a Jindřich Micka se zaručili u místní Kampeličky za 
půjčku, a tak stříkačka za hotové byla dosti levná. Nejdříve byla uschována ve sto
dole ve mlýně u přítele Micky a později ve zbořeništi v hotelu. Od roku 1910 je 
v nynější zbrojnici.

Potřebná výzbroj byla opatřena u firmy Churain Hlinsko a od klempíře Cibul-
ky z Ondřejova. Vydání za výstroj činilo 63 zlaté a 40 krejcarů.

Sbor v tomto prvním roce, ale i v dalších pracoval pilně a dobře. Kromě schů-
zí výboru se konaly i členské, na kterých se projednávalo vše potřebné pro řádný 
chod sboru. Dále byl prováděn výcvik a školení profesní, odborné i výchovné, 
a jak se dozvídáme ze zápisu schůze ze dne 8. 10. 1899, činí jednatel návrh: „Je zá
hodno a nutno pěstovat společné schůze, majíce za účel pěstovat kolegialitu, občanské, od
borné a poučné i zábavné přednášky nejméně jednou za měsíc, ke kterým všem členům 
volný vstup přísluší“ a dává návrh: „Nechť se zvolí zábavní výbor, který bude mít na 
starosti pečovat o zábavy a podá o těchto zprávu výboru sboru s úplným programem a ná
vrhem“. Tento návrh je jednohlasně přijat a je usneseno svolat první schůzi na so-
botu 14. října (změna na 25. října, kdy byla uskutečněna).

Jednatel podává 1. listopadu výboru zprávu o výsledku: Schůze členská 25. říj-
na byla navštívena četně a zvolen zábavní výbor čítající 9 členů, jehož předsedou 
je velitelův náměstek Arnošt Horsák. Dále bylo projednáno založení pěveckého 
a dramatického kroužku, který by se staral o zábavu. Zpráva byla přijata s potěše-
ním a předseda zábavního výboru předkládá program k pořádání „Mikulášské 
zábavy“ na den 3. prosince, jejíž čistý výnos bude věnován na pořízení hasičského 
náčiní.

Bylo též uvažováno o zřízení spolkové knihovny a ani to na sebe nedalo dlou-
ho čekat. Na schůzi 9. 12. 1899 je přineseno a členy darováno již prvních 33 knih 
(seznam těchto knih se zachoval). Výborovou schůzí je schválen i první nákup 
no vých knih z Benešova, které byly dodány 22. 12. 1899. Ihned bylo zahájeno půj-
čování knih pro členy. Na schůzi 12. 2. 1900 je odsouhlaseno půjčování knih vše-
mu obyvatelstvu. Tím vznikla knihovna i pro veřejnost.

V druhém roce činnosti měl sbor 48 členů činných a 58 přispívajících. Také 
činnost byla velká, bylo provedeno 40 cvičení. Dne 6. 7. 1901 byl v Týnici Župní 
ha sičský sjezd včetně cvičení a slavnostního svěcení stříkačky. Výlohy na tento 
sjezd činily 159 korun 18 haléřů. Sbor obdržel zemskou subvenci ve výši 290 ko-
run.
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V roce 1903 došlo nuceně k rozdělení našeho sboru na sbor TýnicePodělu sy 
a na sbor Brodce. Tím došlo k přeřazení TýnicePodělusy k župě Neveklovské 
a Brod ců k župě Benešovské. Přes toto rozdělení bylo i nadále pěstováno mezi obě-
ma sbory přátelství a v pořádaných akcích se vzájemně podporovaly.

Nákup vybavení pro hasičský sbor u fy. K. Churaina r. 1899 (sbírka F. Šípka)
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V roce 1905 bylo vykonáno 7 pochodových cvičení, 7 se stříkačkou a 4 signálo-
vá. V Týnici bylo provedeno cvičení ve spolupráci se sborem Břežany a 10. září pak 
provedeno okrskové cvičení v Břežanech. Ze sborové knihovny bylo tohoto roku 
zapůjčeno 390 knih.

V roce 1906 až 1907 došlo k omezení činnosti a v roce 1908 opět nastal činný 
ruch. Bylo vykonáno 12 členských schůzí, 12 praktických cvičení se stříkačkou 
včetně pochodového cvičení, dále byl prováděn výcvik hasičských signálů.

V roce 1909 byla provedena valná hromada při příležitosti desetiletého konání 
sboru. Za ústřední jednotu promluvil její jednatel Macháček.

V roce 1911 provedl sbor 7 cvičení a dostavil se k požáru ve Chlebích – hosti-
nec pana Vrňáka a k požáru mlýna v Podělusích.

V r. 1913 byly opatřeny blůzy, které členové spláceli po jedné koruně měsíčně.
V r. 1914 po mobilizačním rozkazu a během dalších měsíců odešlo konat vojen-

skou službu 16 činných členů a to způsobilo, že veškerý sborový život byl narušen. 
Zůstalo pouze 5 členů. Potřebnou korespondenci vyřizoval a pokladnu vedl  Fran-
tišek Papoušek, po jeho odchodu na vojnu pak jeho dcera Božena Cettlová.

První členská schůze po první světové válce se konala 2. ledna 1919 a 19. led na 
se konala valná hromada za účasti 21 člena. Bylo připomenuto, že z vojny se dosud 
nevrátili Vrbický Josef, Starý Antonín a Holeček Jan. Přítel Rybář a Šíma Jo sef jsou 
nezvěstní. V zajetí byli Josef Kříž a Holeček Jan. Členové Pína Josef a Šípek Karel 
padli na frontě. Sbor měl 20 členů činných, 1 člena čestného, 6 zakládajících a 50 
přispívajících. Při volbě nového výboru jsou zvoleni starostou Ludvík Štros a veli-
telem Jindřich Micka. Příspěvky byly zvýšeny na tři koruny.

Dne 7. 8. 1919 byla svolána valná hromada při příležitosti dvaceti let trvání 
sboru.

V roce 1920 se zvýšil počet činných členů na 28.
V roce 1921 sehrál divadelní kroužek divadlo U Korbelů a hasičská knihovna 

byla předána do správy Sdružení studujících, kteří již měli knihovnu vlastní.
V roce 1923 se členové zúčastnili cvičení v Netvořicích, ve Václavicích a Buko-

vanech.
V roce 1924 byl založen sbor v Krusičanech, a proto 15 přispívajících členů uby-

lo našemu sboru.
Již v roce 1925 byla ustanovena komise, která jednala o zakoupení nové moto-

rové stříkačky.
V roce 1926 čítalo celkové jmění sboru 9 136,60 Kč. Sbor veřejně vystoupil 

 sedm krát.
V roce 1927 se sbor zúčastnil manifestace na Neštětické hoře, dále odhalení 

pomníku padlých v Týnici a v Bukovanech.
Po mimořádné valné hromadě, která byla svolána na 29. dubna 1928, došlo 

k založení sboru v Chářovicích. Odešli od nás přispívající členové z Chářovic. Na 
schůzi 17. června 1928 byla podepsána smlouva s firmou Ebert Praha. Potřebná 
částka pro koupi nové stříkačky byla opatřena z pokladní hotovosti 12 000 Kč a zá-
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půjčkou z Kampeličky. Jako ručitelé se přihlásili Emanuel Dvořák, Jan Zoula 
a František Korbel z Podělus. Stříkačka stála včetně potřebné výzbroje 67 779 Kč 
a byla dodána 30. července.

V roce 1929 se 18. 8. konala slavnost třiceti let konání sboru. Dopoledne bylo 
sekyrkové cvičení a odpoledne slavnostní valná hromada, na které promluvil 
župní jednatel Patka. Při této příležitosti byli vyznamenáni zasloužilí členové pa-
mětní medailí.

Dne 3. února 1930 byla předána ruční stříkačka do Podělus vzhledem k tomu, 
že v Týnci byla stříkačka motorová. Tou sbor několikráte úspěšně zasáhl, hlavně 
4. července při požáru ve státních lomech v Požárech. Nebýti této stříkačky, rozší-
řil by se požár do velké části lesa. Přesto způsobená škoda činila 200 000 Kč.

Dne 20. července bylo provedeno okrskové cvičení v Náklí. Sbor čítal včetně 
přispívajících 108 členů. V tomto roce došlo k požáru mlýna v Podělusích, kde by
lo uskladněno 35 vagónů obilí. Po pětihodinovém zápolení se podařilo požár zlik-
vidovat.

V roce 1933 byl proveden nábor do sboru a sbor měl v této době 151 členů včet-
ně přispívajících.

V roce 1935 měl sbor ještě dluh u Kampeličky 12 836 Kč.
V roce 1936 se konal 1. února poslední hasičský ples U Korbelů. V tomto roce 

začíná již výcvik civilní požární ochrany (CPO) a dvakrát byla požární pohoto-
vost při zkušebním poplachu. K požáru sbor vyjel čtyřikrát.

Dne 13. června 1937 bylo v Týnci cvičení okrsku Netvořice, které se konalo na 
sokolském hřišti. Bylo provedeno cvičení sekyrkové a zteční. Dále jsme se zúčast-
nili cvičení v Peceradech a předání stříkačky ve Zbořeném Kostelci.

V roce 1938, když již hrozily válečné události, činnost sboru byla zaměřena 
podle směrnic CPO. Cvičení jsme se zúčastnili v Blaženicích a ve Vysokém Újezdě, 
kde jsme za polední přestávky vyslechli zprávu o částečné mobilizaci.

Dne 30. 9. 1938 přišel Mnichov a 15. 9. 1939 následovala okupace ČSR fašistic-
kým Německem. Němečtí okupanti, i když rozpouštěli veškeré spolky, hasičské 
organizace nerozpouštějí, ale plánují použít je pro své cíle. Hasiči však svoji myš-
lenku hasičskou ani svoji vlast nezaprodali, i když později pracovali pod dozorem 
Němců. Mnoho našich členů se zapojilo a pomáhalo v domácím odboji a v boji 
pro ti okupantům. Několik vedoucích odboje přímo používalo spojení organizační 
zák ladny svazu.

V roce 1939 na oslavu čtyřicátého výročí založení sboru se konal koncert dět-
ského sboru na zahradě U Korbelů.

V roce 1940 byla provedena změna názvu na „hasičský sbor“ a byl vydán zákaz 
nošení veškerých odznaků a označení.

V roce 1941 byl dán příkaz ke zničení veškerých knih zápisů a byl vydán zákaz 
všech schůzí. Přesto jsme zavedli novou knihu a pravidelné schůze se konaly dále. 
Zbrojovka Ing. Janečka nám darovala dne 1. 7. 1941 nákladní auto značky Walter, 
které jsme v roce 1942 předělali. Přidělali jsme lavice a žebříky. Do 13. srpna se 
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z nařízení ministra vnitra musel předat veškerý majetek obci. Začali jsme držet 
noční hlídky a při ohlášení poplachu muselo družstvo nastoupit ke zbrojnici.

Nejtěžší období prožíval sbor v roce 1944, kdy bylo pro odbojovou činnost zat
čeno několik vedoucích činitelů z jednot, žup, ale i z některých našich sborů. Přes-
to ve sborech pokračovala příprava na osvobození a ve dnech květnové revolu
ce byl týnecký sbor plně zapojen do ochrany nejen své obce, ale i okolních 
vesnic, kte ré byly od roku 1942 v zabraném území. Tuto činnost vykonával ve 
spolupráci s ile gál ním národním výborem, který vznikl v dubnu 1945 a od 
5. května plně pracoval.

Po osvobození v roce 1945 jsme se koncem měsíce května zúčastnili obnove-
ných prací v „hasičském domě“ v Praze, který utrpěl při bombardování.

První členská schůze v osvobozené republice se konala 22. června v knihovně. 
Na školním dvoře jsme postavili kovový sušák na hadice. Po revoluci jsme zachrá-
nili a zajistili stříkačky sboru Václavice a Šebáňovice, které jsme jim předali.

V listopadu na členské schůzi konané v Podělusích bylo ujednáno a schváleno 
ustanovit samostatný sbor Podělusy a předat jim do vlastnictví ruční stříkačku. 

Valná hromada se konala 24. února 1946. Bylo na ní vzpomenuto všech zemře-
lých členů naší organizace a celého ústředí za okupace. Zejména bylo vzpomenuto 
bývalého velitele OHJ 41 (okresní hasičská jednota) z Petroupimi pana Velebila, kte
rý zemřel po těžké nemoci v Terezíně. Dále byly projednány různé návrhy pro po
stavení požární zbrojnice. Dne 27. 9. 1946 je jednáno o stavbě nové zbrojnice. MNV 

Zborovská slavnost 4. 7. 1937 na ostrově u mlýna v Týnci, zleva V. Žaba, Jos. Zoula, Korbel, Kudrna, 
E. Dvořák, Jan Zoula, Šíma, A. Vendr, Al. Dřízal, Ant. Šípek, Fr. Dřízal st., Dvořák, Karel Starý,  ležící 
Al. Škréta, Jan Marvan, R. Balej, Karel Jenčík, Jan Šípek (sbírka F. Šípka)
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nám nabízí místo v parku proti vile pana Babánka a pana Borovičky. Členové ne-
souhlasí, protože to je ve stráni a podává se žádost na Správu státních statků a lesů 
o uvolnění části zahrady v hotelu na rohu u Trojánků. Došlo však k zamítnu tí.

Dne 15. dubna 1947 nám státní geometr proměřoval parcelu na hasičský dům 
u nádraží, kterou nám darovala paní Janečková a její syn s dcerou. U JUDr. Svo-
body v Benešově při podpisu trhové smlouvy hlášeno, že pozemek byl zakou-
pen za 100 Kč, aby se platila menší daň. Papírový převod trval delší dobu 
a 10. 12. 1948 nám bylo oznámeno, že převod je ministerstvem zemědělství 
v Praze zamítnut a že koupě je neplatná. A bylo opět po stavbě. Vůz Walter již 
nestačil úkolům požární ochrany, a tak jej používal MNV pro vlastní potřebu. 
V roce 1947 byl zakoupen vůz značky Chevrolet za 32 000 Kč od soukromníka 
z Příbrami.

V roce 1949 se konala slavná valná hromada u příležitosti padesátiletého výro-
čí trvání hasičského sboru. Osmi zakládajícím členů byly předány diplomy. Dále 
předal předseda OHJ profesor Dr. Mareš dalším osmi členům diplom za dlouho-
letou práci. Bratr Šíma jménem zemské hasičské jednoty předal diplom za uzná
ní hasičské práce. Byl zrušen II. obvod v Neveklově, takže byla všechna činnost 
za jišťována v OHJ 41 v Benešově.

V roce 1950 jsme se přihlásili k soutěži „Dokonalý hasič“ a všichni členové při-
hlášení k soutěži splnili požadované podmínky.

V roce 1951, přesněji 31. března, byl změněn název „hasičský sbor“ na „Místní 
jednotu Československého svazu hasičstva“.

Od roku 1952 dochází ve věci hasičské k velké změně organizační. Náš sbor je 
zařazen do nově se tvořící soustavy „Civilní obrany“ při průmyslových závodech, 
a dochází proto k vybavení novou technikou. V tomto roce nám byl půjčen vůz 
HV 8 od štábu CO kraje. Po 2. světové válce dochází v celé naší republice k velké 
přeměně a to jak v péči o požární sbory, tak i ve výrobě veškeré hasící techniky. 
Normalizace všech prvků, strojů a jejich vývodů včetně armatury a hadic.

V roce 1953 při soutěži požárních sborů obsadilo jak mužstvo, tak žáci první 
místo. Soutěž se konala v Konopišti u Benešova. V tomto roce byl změněn název 
na „místní jednota požární ochrany“.

V uvedených letech jsme prováděli pravidelně technický výcvik s úkolem co 
nejlépe připravit jednotky pro případ potřeby. Cvičení zpravidla bylo 16x včetně 
nácviku na požární soutěž. Mimo výcviku jsme provedli na žádost MNV čerpání 
vody ze studní MNV, dále na polích JZD v době suchého počasí jsme zalévali zelí. 
Průměrná účast na těchto akcích byla 12 členů.

V roce 1954 byla v naší obci provedena okrsková soutěž, kde jsme obsadili prv-
ní místo, a na okresní soutěži jsme obsadili druhé místo.

V roce 1955 jsme za úzké spolupráce s MNV pomáhali při zajištění výcviku 
DPH, které MNV organizoval dle nařízení vyšších orgánů. Praktické cvičení po 
dobu obou roků bylo prováděno celkem 25x, výborové a členské schůze provádě-
ny dle zpracovaných plánů práce.
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V roce 1956 nám byla přidělena automobilová stříkačka AS 16 štábem CO Pra-
ha. V tomto roce se uskutečnila výměna legitimací a změna stanov.

V roce 1957 se konalo 14x praktické cvičení včetně nácviku na okrskovou 
a okresní soutěž. V obou případech jsme dosáhli prvního místa. To bylo výsled-
kem celého dobrého kolektivu. V lednu jsme zasáhli při požáru chaty ve Zboře-
ném Kostelci. Dále jsme pracovali dle potřeby MNV na mytí vozovek, čerpání 
vody ze zatopených sklepů.

V roce 1959, opět po zvýšení celkové činnosti jsme se zúčastnili okrskové sou-
těže ve Lštění a okresní v Neveklově, ze které jsme vyšli jako vítězové. Z toho dů-
vodu jsme postoupili do krajské soutěže v Lysé nad Labem, kde jsme skončili na 
14. místě z celkového počtu 52 soutěžících. Dále jsme prováděli 10x přednášky 
v rámci „Všenárodní přípravy“ a 2x jsme se dostavili k požáru ve Zbořeném Kos-
telci a v Bukovanech. Technická prohlídka vozu Praga RN byla provedena 2x pra-
covníky MV a stav vozidla byl ohodnocen jako velmi dobrý.

V roce 1961 až 1964 byly opět prováděny protipožární prohlídky ve všech sku-
pinách, zajištěna účast na okrskových soutěžích. V tomto období dochází ke slou-
čení na doporučení MNV v Týnci MJPO Týnec s MJPO Chrást. Bylo provedeno 
6 po plachových a námětových cvičení a zúčastnili jsme se dvakrát při hašení po-
žáru lesa. Koncem roku 1964 na doporučení OVPO došlo k rozdělení sboru na 
původní, tj. Týnec a Chrást. Důvodem bylo, že provedené sloučení nepřineslo oče-
kávané výsledky.

V roce 1967 až 1969, po odchodu některých mladých členů do vojenské prezen
ční služby, byla technická činnost narušena. Byla provedena pouze údržba techni-
ky, výzbroje a výstroje.

V roce 1970 jsme uskutečnili nábor k získání nových mladých členů do sboru. 
Nábor byl prováděn u synů majitelů nových rodinných domků za úzké pomoci 
předsedy MNV pana Holečka. Získán nebyl nikdo. Podařilo se nám též sestavit 
žákovské družstvo pod vedením pana Veselkova. V dubnu byla provedena výmě-
na vrat u požární zbrojnice za úzké pomoci n. p. METAZ a hlavně za pomoci pana 
Lomoze.

V roce 1972 se žákovské družstvo účastnilo celostátní hry žákovských druž-
stev v Soběšíně. V rámci krajského vyhodnocení získalo páté místo a za svůj dobrý 
postoj v soutěži obdrželo 2. místo za vzorné chování. Praktické cvičení dospělých 
bylo provedeno v okrskové soutěži v Peceradech. Umístili jsme se na 7. místě z 11 
soutěžících.

V roce 1974 jsme se účastnili společně se žákovským družstvem okrskové 
soutěže v Podělusích. Námětové cvičení vlastního sboru jsme pro zvýšení 
schopnosti požárních jednotek v rámci města provedli za účasti jednotky 
Chrást a Zbořený Kostelec. Při brigádě ve školce v Týnci jsme odpracovali 116 
hodin.

V tomto roce jsme převzali od VÚ Benešov nový vůz AVIA 30 včetně PS 12 
a potřebné výzbroje, evidenční číslo BN 68–99.
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V roce 1978 se dne 10. 12. konala výroční schůze v kulturním domě METAZ. 
Stav našich členů je 32. Na výborové schůzi SPO ze dne 5. 1. 1978 byla projednána 
rezignace pana Karla Starého. Za nového předsedu byl zvolen pan František 
Hruška, jednatelem byl zvolen pan Kovrzek.

V roce 1979 nacvičovalo soutěžní družstvo poprvé nácvik na soutěž za nových 
podmínek. Dne 1. 7. 1979 byla v Bukovanech uskutečněna soutěž 11 družstev, kde 
naše družstvo skončilo na 9. místě. Dne 24. 8. 1979 byl vyhlášen poplach na jednot
livých okrscích a naše družstvo v počtu deseti členů se jako druhé dostavilo k vy-
hlášenému požáru kravína v Chářovicích. Dne 13. 10. 1979 se uskutečnila slav
nost ní schůze na oslavu osmdesátého výročí založení sboru. Bylo vzpomenuto 
historie sboru a práce jeho členů za tato léta a ocenění jejich práce. Pan Karel Starý, 
dlouholetý funkcionář i mnoha vyšších sborů, byl jmenován čestným předsedou 
a velitelem ZO SPO Týnec, za jeho 45 let práce v požárním sboru. Dále byly předá-
ny věrnostní medaile panu Stanislavu Šípkovi za 50 let jeho práce ve sboru ve 
funkci jednatele a kronikáře sboru. Oceněni byli i pan Ludvík Šípek, za 30 let 
práce ve sboru a pan Miloslav Havel, za 20 let práce ve sboru.

V roce 1981 byla opravena vrata u zbrojnice. Nově se zúčastňujeme okrskových 
soutěží hasičských družstev ve Zbořeném Kostelci. Zde jsme se umístili na třetím 
místě. Na požadavek OV ČSPO Benešov pro zpracování historie hasičů celého 
okresu zpracovávají kronikář pan Stanislav Šípek starší a pan Karel Starý historii 
našeho sboru od počátku naší činnosti.

V roce 1984 byl MěNV opět upozorněn na špatný stav naší zbrojnice. Přede-
vším jsme upozornili na znehodnocení materiálu, ale bez úspěchu. S nezájmem se 
setkal také nový nábor členů do sboru.

V roce 1985 jsme se zúčastnili soutěže konané v Bukovanech, kde jsme obsadi-
li 3. místo. Dne 3. 6. 1985 zemřel náš dlouholetý člen, funkcionář, velitel a předse-
da sboru Karel Starý. Novým náborem jsme získali tři členy.

V roce 1987 se opět účastníme soutěže v Peceradech. Dne 17. 10. 1987 zemřel ve 
věku 76 let pan Stanislav Šípek, náš nejstarší člen sboru, který byl od roku 1929 
stále aktivní funkcionář, místopředseda, dlouholetý jednatel a kronikář. Byl ale 
také zachráncem dokladů a archivních písemností sboru v době, kdy mělo dojít 
k jejich zničení.

V roce 1988 se zlepšila práce s mládeží. Družstvo mužů se zúčastňuje dne 14. 5. 
soutěže v Bukovanech a získává třetí místo. Mládež se zúčastňuje dne 15. 10. okres-
ní soutěže, kde ze 36 soutěžících družstev skončila na 18. místě. Je snaha tato druž-
stva udržet a jejich činnost podporovat.

V roce 1989 vzpomínáme devadesáté výročí založení našeho sboru. Pořádá
me okrskovou soutěž družstev na starém fotbalovém hřišti, kde jsme se umístili 
na 4. místě. Mládež se zúčastňuje soutěžní hry „Plamen“.

Výroční členská schůze se konala dne 3. 12. 1989 v Kulturním domě METAZ 
Týnec za účasti 26 členů. Je vzpomenuto devadesátileté činnosti a připomenuta 
historie sboru. Byla oceněna práce našich členů a byly předány věrnostní medaile 
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za dlouholeté zásluhy. Všem bylo poděkováno za vykonanou práci pro sbor a ha-
sičstvo.

V roce 1990 dne 16. 1. došlo k výměně poruchového vozu AVIA 30 za vůz znač-
ky AVIA 50, a tím se stal náš hasičský sbor akceschopný. I když dochází k velké 
politické změně ve vedení republiky, okresů a obcí, v našem sboru k podstatným 
změnám nedochází.

V roce 1991 je naše výroční schůze již vedena v novém duchu, uvolněně bez 
politických komentářů, avšak stále ještě v nejistotě, neboť naše vedení na okrese, 
ale i na ústředí je v jakémsi chaosu a bez bližšího plánu. Vše je plné dohadů a roz-
paků. Nevyjasněnost a nečinnost našich vyšších orgánů se přenáší na členskou 
základnu. Přesto udržujeme akceschopnost sboru. Na výroční schůzi nám přišel 
starosta města poděkovat za naši práci. Oceněni byli věrnostní medailí za 20 let 
u sboru bratři Václav Žaba, Jiří Dvořák a Stanislav Šípek ml. V diskusi byla opět 
žádost o novou zbrojnici, ale bez úspěchu. Záměr městského výboru byl předat 
dílnu a opravnu za KD. V rámci privatizace z tohoto záměru sešlo. Není vhodná 
budova ani peníze, takže problém zbrojnice není opět vyřešen.

Dochází k návrhu utvoření SHČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
se zákl. článkem SDH – Sdružení dobrovolných hasičů. Proběhla nová volba vý-
boru. Činnost i v tomto roce probíhá ještě v neuklidněné době stálého hledání 
a dění. Dochází k přejmenování našeho sboru na „Sbor dobrovolných hasičů Tý-
nec nad Sázavou“.

I přes veškeré potíže byla provedena kontrola obytných domů v počtu 142, 
kde byla zjištěna jedna závada – vadný komín. V rámci úklidu města jsme proved-
li sběr železného šrotu.

V roce 1992 dochází k výměně nových členských průkazů. Výroční schůze se 
z pozvaných hostů účastnil pouze starosta města pan Berka. V diskusi se hovořilo 
opět o špatném stavu naší zbrojnice, ale ke zlepšení stále nedochází.

K 31. 12. 1992 se rozpadá náš společný stát Čechů a Slováků, od 1. 1. 1993 vznik-
la Česká republika, a tak začínáme tvořit nové dějiny.

V roce 1993 probíhá tak jako minulá léta schůzová činnost, nácvik cvičení, 
údržba strojů a zajištění připravenosti sboru. Na výroční schůzi konané 11. 12. 1993 
v hostinci U Heřmanů dochází ke změně velitele sboru. Bratr Martin Simůnek 
požádal o uvolnění v důsledku změny zaměstnání a novým velitelem sboru byl 
zvolen Petr Pěkný. Starostou zůstává bratr František Hruška, jeho zástupcem je 
zvolen bratr Stanislav Šípek st. Za 40 let práce ve sboru byli odměněni věrnostní 
medailí bratři Josef Škréta, František Šípek a František Hruška.

V tomto roce jsme provedli sběr železného šrotu a preventivní prohlídky obyt-
ných domů.

V roce 1994 se snažila většina členů našeho sboru zlepšit svoji činnost. Na vý-
roční schůzi dne 17. 12. 1994 je představen nový starosta města Týnce pan Březina, 
který byl seznámen se stavem našeho sboru. Byl požádán o pomoc a upozorněn 
na havarijní stav naší zbrojnice a nutnost opravy, na který jsme upozorňovali více 
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než 10 let. Za tu dobu se vystřídali tři starostové města, ale k žádné nápravě nedo-
šlo. Za 30 let činnosti u sboru byl oceněn věrnostní medailí bratr Miroslav Auzký. 
V tomto roce jsme se bohužel museli rozloučit s dlouholetým členem, pokladní-
kem sboru bratrem Pavlem Starým, který zemřel v listopadu. Jeho funkci převzal 
bratr Miroslav Auzký.

Přijetím několika mladých členů do sboru věříme, že se zlepší činnost soutěž-
ního družstva. Na jaře a na podzim proběhl sběr železného šrotu.

V roce 1995 se dne 17. 12. konala výroční schůze, na kterou se nedostavil nikdo 
z pozvaných hostů. Za 50 let činnosti ve sboru byl oceněn věrnostní medailí bratr 
Lubomír Houška, za 10 let činnosti ve sboru byli oceněni bratři Jan Holeček ml., 
Karel Jukl, Petr Plánský, Vladimír Šindelář, Jaroslav Šrámek. V diskusi jsme se 
opět zaměřili na řešení ožehavé otázky stavu zbrojnice. Bylo přislíbeno, že v rám-
ci opravy školy dojde i na opravu střechy zbrojnice.

Dne 3. 6. 1995 jsme se účastnili požární soutěže u příležitosti 100. výročí zalo-
žení hasičského sboru v Bukovanech, kde jsme se umístili z 12 družstev na 8. mís-
tě. V září jsme provedli námětové cvičení za účasti 6 našich členů. Bylo zhodno
ceno jako úspěšné. V tomto roce jsme provedli též sběr železného šrotu v rámci 
úklidu města.

V roce 1996 bylo uskutečněno celkem pět schůzí, na kterých se řešil především 
stav naší zbrojnice, příprava družstva na požární soutěž, jarní úklid železného 
šrotu ve městě, preventivní prohlídky obytných domů a sponzorování sboru pro 
vydání brožury u 100. výročí založení.

V soutěži požárních sborů se naše družstvo umístilo na výborném 4. místě, 
i přes velké problémy při sestavování družstva. Současný stav je 31 členů sboru. 
Věrnostní medaili za 40 let obdržel bratr Stanislav Šípek a za 30 let činnosti ve 
sboru bratr Josef Thám.

Výroční schůze se konala 21. 12. 1996 a mimo jiné na ní bylo vzpomenuto úmr-
tí člena našeho sboru bratra Jana Holečka.

V roce 1997 se náš starosta bratr Hruška účastnil konference hasičů v Krhani-
cích. Na jaře v rámci úklidu města jsme uskutečnili sběr železného šrotu a na sou
tě ži v Peceradech se naši mladí členové podíleli jako rozhodčí. Dne 3. 8. 1997 jsme 
pro vedli úklid zbrojnice po opravě střechy, za kterou patří dík Městskému úřadu 
v Týn ci nad Sázavou. Bohužel jsme na poslední cestě doprovodili v listopadu na-
šeho bratra Václava Žabu. Výroční schůze se konala dne 13. 12. 1997 v kulturním 
domě.

V roce 1998 jsme jako každý rok provedli v rámci úklidu města sběr železného 
odpadu, který jsme převezli do sběrny a vydělané peníze byly opět použity na 
činnost sboru. Byli odhlášeni členové Petr Plánský a Antonín Kubín. Náš sbor 
tedy čítá 26 členů. Úkolem výboru a ostatních členů je především zajistit další 
mladé členy tak, aby v dalších letech stále působil v rámci města dobrovolný ha-
sičský sbor. Věrnostní medaili za 50 let činnosti ve sboru obdržel bratr Jaroslav 
Pěkný a za 10 let bratr Zdeněk Žďárský. Při opravě požární zbrojnice jsme odpra-
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covali celkem 150 hodin. Výroční schůze konané dne 12. 12. 1998 se z pozvaných 
hostů účastnil za městský výbor bratr Kuchta, který nám přislíbil pomoc při 
uspořádání oslav 100 let založení sboru. Bylo dohodnuto, že v roce 1999 bude 
uspořádáno okrskové kolo soutěže požárních družstev a že u této příležitosti 
bude vydána brožura. Abychom mohli tuto brožuru vytisknout, požádali jsme 
o sponzorování místní podnikatele. I díky jejich přispění byla s úspěchem vydá-
na.

Vzdali jsme tak dík všem těm, kteří se na této prospěšné práci podíleli, kteří 
pro ni žili. V r. 2002 zasahovali členové našeho sboru při povodních ve Štěchovi-
cích. Život organizace je po všech stránkách pestrý a zajímavý. Aby mohla orga-
nizace žít, musí do ní přicházet mládež, která jednou převezme chod spolku na 
svá bedra. Kdyby tomu tak nebylo, neměl by kdo sbor udržovat a rozvíjet. Zůstane 
to tak dál?

Tj Týnec nad Sázavou, z. s. 
Věra Junová

Historie Tj po r. 1968

V letech 1968–2010 byla tělovýchovná jednota registrována pod názvem Tělo-
výchovná jednota TJ JAWAMETAZ Týnec nad Sázavou. Jak je zřejmé z názvu, 
nejvíce peněz do sportu plynulo z bývalých státních podniků Jawa a Metaz. Oba 
podporovaly činnost TJ jak finančně, tak např. pomocí při provozu a údržbě tělo-
výchovných zařízení. Prostředky na činnost, provoz a údržbu tělovýchovných 
zařízení poskytoval také Městský národní výbor Týnec nad Sázavou a Českoslo-
venský svaz tělesné výchovy, po r. 1990 Český svaz tělesné výchovy. Ten rovněž 
mezi léty 1984–1991 refundoval mzdu tajemnice. Ve výboru TJ měli v té době vý-
znamné funkce předsedů a místopředsedů vedoucí pracovníci zmíněných podni-
ků Jawy a Metazu, např. Ing. František Knapp, Václav Pekař, Otakar Hadač, Karel 
Král a další. Dále byl předsedou TJ Jiří Nedra a Věra Junová (dosud). Dalšími členy 
výkonného výboru TJ byli většinou předsedové jednotlivých oddílů. Funkci hos-
podáře vykonával Josef Kříž a později Jana Zídková, funkci tajemnice vykonávala 
Věra Junová.

V roce 2010 došlo ke změnám v zákonech a TJ musela ve svém názvu uvádět, 
že se jedná o občanské sdružení. Společnosti Jawa a Metaz už TJ nepodporovaly, 
a tak se TJ zaregistrovala pod názvem Tělovýchovná jednota, o. s. Týnec nad Sá-
zavou. Na činnosti TJ se však nic nezměnilo. V roce 2015 však začal platit nový 
zákon, podle něhož mj. v každém názvu musí být slovo spolek nebo zkratka v ná-
zvu. TJ je tedy od 30. ledna 2016 vedena v spolkovém rejstříku pod názvem TJ 
Týnec nad Sázavou, z. s. (zapsaný spolek).
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Současné složení výkonného výboru TJ (VVTJ) je: předsedkyně a hospodářka 
Věra Junová – odbor SPV (Sport pro všechny), členové Ing. Václav Povolný – bad-
minton, Ing. Jaroslava Zímová – kanoistika, Vlastimil Vanžura – karate, Jana Zíd-
ková – SPV.

TJ získávala vždy vlastní finanční prostředky výběrem členských příspěvků. 
V minulosti také hospodářskou činností. Již v 70. letech provozovala veřejné tábo-
řiště v Náklí. Pár let tam stály i malé chatičky, jež se už při dovezení z dětského 
tábora nacházely v dost dezolátním stavu, takže velmi rychle zchátraly a byly 
zlikvidovány. Kolem r. 1990 byla v TJ zřízena stavební četa. Dlouhodobě provozo-
vala TJ sběrnu Sazky v Jawě, kde provoz zajišťovala trenérka a předsedkyně oddí-
lu tenisu Jiřina Hametová a v Metazu hospodář TJ Josef Kříž. V roce 1993 byly 
sběrny zrušeny. Zaměstnanců na postech dělníků, řidičů autobusu TJ a administ-
rativních zaměstnanců měla TJ před rokem 1990 cca 20 a přibližně stejný počet 
placených trenérů a cvičitelů. Nyní jdou prostředky především do činnosti oddílů, 
a tak na odměny zbývá minimum.

Po roce 1989 prosperita obou podniků upadala a prostředky vkládané do tělo-
výchovy a sportu se rok od roku snižovaly. Ani ČSTV (od dubna 2013 Česká unie 
sportu/ČUS) na tom nebyl lépe, a tak po roce 2010 poskytovalo dotace už jen měs-
to Týnec nad Sázavou, které tak činí dodnes a zůstalo jediným pravidelným spon-
zorem TJ.

TJ měla velmi početnou členskou základnu. Od r. 1968 se stále zvyšovala a ko-
lem r. 1988 měla skoro 800 členů v oddílech badmintonu, fotbalu, jachtingu, lyžo-

V r. 2012 na druhém Dnu pohybu a zdraví zacvičily týnecké gymnastky několik pohybových skladeb.
Zleva: Maruška Karešová, Klaudie Hejzlarová, Tereza Stejskalová, Hana Součková, Barbora Ungerová, 
Hana Šamlotová, Andrea Stibůrková, Michaela Vávrová, Michaela Škodáková, Kateřina Vávrová, Lucie 
Havránková, Anna Čubrová, Kristýna Jašková, Sára Djurasovičová, Jana Valentová
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vání, kanoistiky, karate, skibobů, stolního tenisu, tenisu, sportovní gymnastiky, 
volejbalu a odboru základní a rekreační tělesné výchovy. Některé oddíly jsou 
„živé“ dodnes, jiné změnily název nebo se spojily a mnohé již zanikly. V 60.–70. 
letech byl vcelku úspěšný oddíl ledního hokeje, ale to v Týnci ještě mrzlo. Oddíl se 
s příchodem mírných zim rozpadl a místo něj nastoupil tenis. Kluziště, vzniklé 
na místě bývalého házenkářského hřiště, bylo přebudováno na tenisové kurty a ty 
se užívají dodnes. Lední hokej se v devadesátých letech znovu na krátkou dobu 
objevil na seznamu TJ, ale již jen jako jeden z oddílů rekreačních sportů odboru 
sportu pro všechny. Oddíl trénoval v Benešově, a když Metaz přestal přispívat 
na vysoké nájemné stadionu, byl oddíl zrušen. Mezi roky 2000 až 2012 se registro-
valy v odboru SPV i oddíly rekreačního nohejbalu, volejbalu a break dance. 

Činnost TJ bývala vždy bohatá. Kromě pravidelných tréninkových a cvičeb-
ních hodin pořádaly oddíly akce pro veřejnost. Ročně se jich konalo až 30. Nejvý-
znamnější a nejpočetnější byly akce pro děti a mládež, na něž se zaměřoval hlavně 
odbor SPV, dříve odbor ZRTV (základní a rekreační TV). I dospělí se mohli zúčast-
nit různých aktivit mimo pravidelnou sportovní činnost. Turisté pořádali dálkové 
pochody, výlety i krátké vycházky, kanoisté zajišťovali sjíždění řek, včetně Sázavy, 
v zimě pořádali lyžařské zájezdy. Téměř každý oddíl přispěl nějakou veřejnou 
akcí. V roce 1989 tehdejší předseda ZRTV František Ziegler zorganizoval pro členy 
TJ i veřejnost plnění tzv. Odznaku zdatnosti. Atletické disciplíny plnili účastníci 
v areálu ZŠ a na starém fotbalovém hřišti v sídlišti, plavání zajistil ve Štěchovicích, 

Na Sportovním odpoledni ke dni dětí, konaném v roce 2012 na téma Doba ry
tířská, děti zápasily i s drakem.
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kam TJ vypravila pro partu nadšenců celý autobus. V té době ještě v okolí nebyl 
žádný veřejný bazén.

Činnost i počet členů po r. 1989 začala výrazně klesat. Podniky přestaly TJ fi-
nančně podporovat, snižovaly počty zaměstnanců, kteří dojížděli za prací mimo 
Týnec, a na sport už jim nezbýval čas. Některé oddíly postupně z TJ odešly a vy-
tvořily samostatné právní subjekty. V roce 1992 z TJ vystoupil oddíl fotbalu a stal 
se samostatným klubem. V roce 1994 totéž učinil oddíl tenisu a v r. 1998 i oddíl 
stolního tenisu. V r. 1999 se oddíl turistiky zaregistroval u obnoveného Klubu čes-
kých turistů. V r. 2012, po sloučení s hráči rekreačního volejbalu, vystoupil i oddíl 
volejbalu a utvořil vlastní volejbalový klub. Mnozí si také jistě pamatují na oddíl 
jachtingu, skibobů a lyžování (zanikly kolem r. 1993). I přes nadšení zakladatelů 
(Vít Hufeisel, manželé Turkovi) tyto sporty vzhledem k poloze Týnce nepřežily. 
Jejich provozování bylo pro členy příliš nákladné. Kolem roku 2000 měla TJ přes 
400 členů a jejich počet postupně stoupal. V r. 2005 to bylo cca 530 členů.

Velké změny se rovněž udály ve vý-
stavbě a využití sportovišť. Tělocvična 
byla až do otevření ZŠ v Komenského uli-
ci v r. 1963 umístěna v budově nynějšího 
Společenského centra Týnec nad Sázavou 
v části, kde bývalo kino. 1. května 1978 
byl slavnostně otevřen stadion v Náklí 
a činnost fotbalového oddílu se přesunu-
la tam. Do té doby se se hrálo na škváro-
vém „starém“ hřišti v sídlišti (dnes zasta-
věno domy). Rekord ve stěhování drží 
oddíl kanoistiky (viz níže). Ke konci 70. 
let byla v Náklí postavená nafukovací 
hala, od níž si sportovci hodně slibovali, 
ale její koncepce přinášela jen problémy. 
V létě bylo uvnitř velké vedro, v zimě 
zase hodně chladno. Vháněný teplý 
vzduch nestačil halu vyhřát. Ani technic-
ky nebyla spolehlivá. Na silné trubkové 
konstrukci byla natažená plachta. V pří-
padě, že nešel proud, nebo napadlo víc 
sněhu, plachta pro nedostatečný tlak 
vzduchu hned spadla na konstrukci. Na-
konec se pod tíhou mokrého sněhu kon-
strukce rozlámala a plachta roztrhala.

Po několika letech rozhodl VVTJ o její 
rekonstrukci. Koupil novou plachtu a vy-
měnil také podlahu. Starou z japexových 

Týnecké cvičenky na okresní spartakiádě 
v Benešově s autorkou skladby V. Třešňáko
vou v r. 1980.
Třetí řada (odshora) zleva: Šárka Heřmanová, 
Eva Šejstalová, Marie Nováková, Eva Uhrin
cová, Lída Vanišová. Druhá řada zleva: Hele
na Znamenáčková, Jana Chomátová, Jana 
Skopcová, Eva Černá, ? První řada zleva: 
Dana Platilová. Dana Tamelová, Marie Flej
berková, Dana Krejčová, Eva Boušková, 
Dáša Urbanová, Marie Žilinská, před nimi 
Vlasta Třešňáková s kyticí, dole Věra Junová, 
Iva Konvičková
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čtverců, které se odlepovaly, TJ po očištění od lepidla prodala. Jednotlivé čtverce 
čistili členové TJ na mimořádné brigádě v Jawě. Vedení podniku umožnilo pří-
stup členům TJ do továrny, kde v nádržích s louhem brigádníci přes noc japex 
umyli. Už se těšili na zrenovovanou halu. Ale ani po rekonstrukci hala dlouho 
nesloužila. Pod náporem silného větru se plachta v roce 1990 totálně roztrhala. 
Nepoškozené zůstalo jen vstupní předsálí, které v dalších letech využívali fot-
balisté jako sklad. Po této havárii se činnost oddílů hodně omezila, protože 
v Týnci zbyla pro sport k dispozici jen tělocvična v ZŠ na sídlišti. Tělocvična 
v ZŠ v Benešovské ulici je díky své minimální velikosti pro sport naprosto nevy-
hovující, ale i tak jí některé oddíly využívají. 

V Týnci byl zpracován nejeden plán na rozvoj sportovišť. Už v cca 70. letech 
minulého století vznikla studie sportovního areálu za ZŠ v sídlišti. V areálu měl 
být stadion, velký atletický sektor i plavecký bazén. V osmdesátých letech 
vznesla tajemnice TJ tehdejšímu předsedovi MěNV požadavek na výstavbu kry-
tého bazénu, kde by se využila odpadní voda z teplárny. Tou dobou však již 
existoval projekt přírodního koupaliště, jež mělo vzniknout vedle silnice do Kru-
sičan, v místech, kde je dnes základna rybářů, a tak MěNV návrh stavby bazénu 
zamítl. V roce 1988 také VVTJ přednesl na ČSTV požadavek na stavbu montova-
né haly. V té době se ovšem nikde nenašly prostředky na realizaci. Další spor-
tovně kulturní centrum mělo být v bývalém kulturním domě na Brodcích, byl 
zpracován i předběžný plán využití budovy. Záměrů bylo dost, ale žádný z uve-
dených se nikdy neuskutečnil. Až nyní se dočkáme nového sportovního stánku. 
Tělocvična, která je právě ve výstavbě sice nemá parametry pro soutěžní činnost 
některých sportů, ale určitě bude pro rozvoj a udržení sportu v Týnci přínosem.

Z činnosti jednotlivých oddílů sdružených  
v Tj Týnec nad Sázavou, z. s.

badminton
Před zhruba 45 lety založil Ing. Václav Povolný oddíl badmintonu a jeho čle-

nové si vzhledem k místním možnostem vždy vedli dobře. Měl dost členů a pře-
devším mládeže. Žáci a dorostenci oddílu badmintonu byli i v reprezentaci ČR. 
Nedosáhli by však tak výrazných úspěchů, kdyby nemohli trénovat na půdě praž-
ských kolegů, které i jako hosté reprezentovali. Děti odrostly, stále chyběly vhod-
né tréninkové prostory, a tak z oddílu zbylo několik dospělých členů. V Týnci ne-
jsou v současné době vyhovující prostory pro rozvoj tohoto jinak vcelku 
dostupného sportu. Přesto Ing. Povolný stále s mládeží pracuje. Oddíl měl na kon-
ci roku 2016 celkem 9 členů, z toho 6 dětí a mládeže. Oddíl byl mnoho let sponzo-
rován firmou Narex Bystřice, ale přísun těchto prostředků ustal. Pravidelné tré-
ninky má oddíl v tělocvičně ve Zbořeném Kostelci. Badminton je sice malý oddíl, 
ale má pěkné výsledky. V minulosti sklízeli členové oddílu úspěchy i na republi-
kových soutěžích. Tréninkové možnosti jsou již několik let nedostačující, a tak 
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není možné činnost oddílu rozšiřovat. Věříme, že se situace zlepší po otevření 
nové tělocvičny.

karate
Další sport s dost dlouhou tradicí je karate. V Týnci se mu jeho vyznavači vě-

nují již přes 40 let. Dříve vedl oddíl Karel Pazdera a posledních více než 25 let 
Vlastimil Vanžura. Karate je individuální sport a jeho členové si zvyšují a ověřují 
své dovednosti v soubojích především s pražskými sportovci. Cca před 10 lety se 
úspěšně zúčastňovali závodů v Plzni, kde se jim velmi dařilo vítězit. I nyní si ne-
vedou vůbec špatně, stále si zvyšují kvalifikaci a navíc nezapomínají ani na mladé. 
V. Vanžura je nositelem cenného černého pásku /1. danu/ a také vede žákovské 
družstvo. Pro zvýšení atraktivnosti rozšířili karatisté činnost o thajský box. Nyní 
je v oddíle registrováno 9 dospělých a 5 členů z řad mládeže. Členové oddílu pra-
videlně trénují v ZŠ v Benešovské ulici. Pro další rozšíření oddílu chybí trenéři 
mládeže. 

kanoistika
Mezi zakládajícími členy oddílu kanoistiky byli v r. 1971 Jirka Nedra, Pepík 

Reichl, Mirek Vacek, Mirek a Karel Tamele, Jirka Dvořák, Standa Šípek, Honza 
Popelka a další. Kanoisté za posledních cca 40 let spravují již čtvrtou loděnici. Ze 
svobodárny na Pražské ulici zbourané v r. 1976 se vystěhovali do bývalého statku 
v Náklí. Statek ale v r. 1979 vyhořel, takže se stěhovali do sklepa tzv. Šťovíčkovy 
vily, stojící vedle kurtů u mostu, kde byla i školní družina. Ta byla po r. 1989 zru-
šena, a tak se vodáci stěhovali v r. 1991 znovu. Tentokrát opět do Náklí, kde jim 
město darovalo budovu strojovny zrušené nafukovací haly a kde jsou dodnes. 
Péče o loděnici a lodě zabere spoustu času a stálé stěhování vydrželi jen ti nejotr-

Žákovské družstvo karate vedl již kolem r. 1995 Vlastimil Vanžura (sedící 
uprostřed v tmavém kimonu, zcela vlevo sedí Michal Bernát)
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lejší. Na výkonnostní sport už nezbýval čas, a proto se v současné době kanoisté 
věnují především rekreační činnosti.

Vodácká výdrž a zájem o udržení tohoto krásného sportu v Týnci jsou zřejmé. 
Oddíl má nyní 26 stálých členů. Vždy byl spíš menším oddílem s cca 3040 členy. 
Jen na začátku devadesátých let, od r. 1992 do r. 1994 přivedl Míla Svoboda do od-
dílu kanoistiky 15ti členné družstvo mladých vodáků, oddíl AQUA. Jeho členové 
se zúčastňovali sjezdů mnoha řek v Čechách i zahraničí. Někteří se stali cvičiteli, 
ale v týneckém oddíle nepracovali. Dlouhá léta vedl kanoistiku Pepík Reichl, 
po něm Jirka Nedra. Ten je nyní čestným předsedou a výkonným předsedou je 
Ing. Dalibor Zíma, členy výboru oddílu jsou Jan Rak a Mgr. Pavel Ouřadník, hos-
podářkou Jitka Pěkná. Členská základna je již mnoho let ustálená a činnost oddílu 
je ryze rekreační. Léto tráví vodáci na vodě. Každoročně si vyhradí týden dovole-
né na sjezd některé z řek v Čechách i v cizině. Většinou na Slovensku, v Polsku, ale 
byli i v Rumunsku nebo na Ukrajině. 

Tradičně splouvají Májovou Vltavu v květnu, v záři horní Sázavu. Jasná je 
účast na zamykání a odemykání Sázavy a na závodech dračích lodí na Slapech. 
V zimě doplňují vodu lyžováním. Každý rok spolu tráví několik běžkařských ví-
kendů + jarní prázdniny. Oblíbenými destinacemi jsou Šumava, Jeseníky, Krkono-
še, Krušné hory. Na sjezdovky společně vyráží na večerní lyžování na Monínci, 
na Velikonoce jezdí lyžovat do Alp (Itálie, Rakousko). Společně vyjíždí i na kolech, 
každoroční absolvují nějaký cyklozájezd v ČR (Vysočina, Jižní Morava, Železné 
hory, Třeboňsko, Krušné hory). Na všech akcích se prezentují i jako skvělí muzi-
kanti, kteří dokáží rozezpívat každého ve své blízkosti.

Kanoisté na Hronu v r. 2013
Zleva stojící: Honza Rak, Hana Kučerová, Eva Boušková, Iva Červová, Ro
man Červ, Jana Jurová, Ludva Král, Lenka Ouřadníková, Pavel Ouřadník, Jar
mila Matějková, Bogan Hájek
Zleva sedící: Dalibor Zíma, Jarmila Faltusová, Jarka Zímová, Jitka Pěkná, Petr 
Pěkný, Jana Skopcová
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odbor Sportu pro všechny/SPv

Největším oddílem TJ je odbor Asociace sportu pro všechny (ASPV). Dříve to 
býval Sokol, který byl zrušen. To však cvičence neodradilo, a tak sportovali dál pod 
názvem Základní tělesná výchova (ZTV), od r. 1974 to byla Základní a rekreační tě-
lesná výchova (ZRTV) a po roce 1990 Asociace sportu pro všechny (ASPV). Přestože 
v. r. 1990 byla obnovená Česká obec sokolská, v Týnci již Sokol znovu založen nebyl. 
Bývalí členové Sokola, kteří chtěli cvičit, tak činili v nástupnické ZTV, následně ZRTV, 
a ani noví cvičenci necítili potřebu Sokol obnovit. Vždyť činnost byla i po zrušení 
Sokola stále bohatá a pestrá, nejbohatší snad v osmdesátých a v devadesátých letech. 
S nástupem džezgymnastiky a později aerobiku přišly i nové cvičitelky. Vedle Evy 
Semerádové cvičily i Hanka Šmídmajerová a Věra Junová. Rozšířil se rovněž počet 
cvičitelů dětí. Mezi dosavadní cvičitele Vlastu Richterovou, Elišku Balatovou, Věru 
Sladkovskou, Jirku Jarolíma, Marii Flejberkovou, Evu Bouškovou, Evu Uhrincovou 
přišla skupina nových – Věra Junová, Iva Konvičková, Sylva Zachová, Jana Skružná, 
Květa Beranová, Helena Znamenáčková, Pepík Hora, Pepík Čermák, Jirka Žilinský, 
Zdeněk Vaniš, Veronika, Markéta a Jana Skopcová, Pavel Dvořák, Aleš Dráb, Iva Ju-
nová, Zora Polášková a další. V minulých letech se odbor dobře prezentoval i na pře-
hlídkách vlastních pódiových skladeb. S nejednou skladbou vyhráli týnečtí okresní 
kola a společná skladba mužů a žen vyhrála i v kraji. Bohužel ten rok nebylo vyhlá-
šeno republikové finále. Protože mužů jsme nikdy neměli dost, pomohli i fotbalisté. 
Nešlo o náhodu. Kolem roku 1980 byl velký zájem o rozvíjející se aerobik. Zájem měli 
i muži. Většinou fotbalisté a stolní tenisté chodili cvičit společně s ženami. V období 
spartakiád se soustřeďovala pozornost především k nácvikům skladeb dospělých. 
Žákovské skladby se nacvičovaly v ZŠ. 1. 5. 1985 se v Týnci konala okrsková sparta-
kiáda za účasti velkého počtu cvičenců i diváků. V 90. letech vždy několik prázdni-
nových týdnů pořádala školní skupinová vedoucí Jana Vrtišková ve spolupráci s cvi-
čiteli odboru ZRTV příměstský tábor pro děti, které zůstaly o letních prázdninách 
v Týnci. Děti si užívaly pod vedením vedoucích a cvičitelů prázdniny při hrách tak, 
jako by byly na táboře, jen spát chodily domů. V zimě pro děti cvičitelé pořádali ly-
žařské a sáňkařské závody v Kozlovicích, v létě atletické závody na hřišti u školy 
a v lese závody v tábornických a turistických znalostech a dovednostech. Přes zimu 
se také jezdilo pravidelně plavat do Prahy Podolí, později do Radlic a na Měřín. 
V červnu jezdily děti s trenéry, cvičiteli a ty nejmenší i s rodiči na víkendové sportov-
ní pobyty na Leský Mlýn, do Arneštovic, do Jablonné nad Vltavou. Poslední tábor 
byl v Okříškách u Třebíče  před cca 8 lety. Tábory se dětem moc líbily, ale pro vysoké 
náklady už je odbor nepořádá. 

Odbor sportu pro všechny je díky své všestrannosti stále oddílem nejpočet-
nějším se skoro 300 členy, z nichž dětí a mládeže jsou téměř dvě třetiny. V odboru 
se za dobu jeho existence vystřídalo mnoho cvičitelů, instruktorů. Ve funkcích 
předsedů od sedmdesátých let minulého století pracovali např. František Ziegler, 
Zdeněk Vaniš, Pepík Hora, Jirka Čech, Michal Mlýnek.
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Mnoho nezasvěcených si myslí, že právě tento oddíl je nezajímavý, ale opak je 
pravdou. Ne všichni jsou talentovaní a zaujatí pouze jedním sportem. A právě 
v odboru SPV najdou prostor všestranně zaměřené, či pohybově nevynikající děti 
i dospělí, nebo prostě ti, kteří se chtějí zdravě hýbat a „netrhat rekordy“. V součas-
né době má odbor 11 oddílů. V domě s pečovatelskou službou cvičí senioři pod 
vedením Marie Flejberkové a Věry Junové, v ZŠ cvičí oddíl aerobiku žen a doros-
tenek, který vedou Markéta Paulusová, Martina Mlýnková a Michala Daňková, 
oddíl zdravotní tělesné výchovy vede V. Junová, rodičů a dětí Mirka Petrášková, 3 
oddíly žáků ZŠ vedou Eva Boušková, Věra Junová, Jirka Jun, Michal Konvička 
a Ilona Adamírová, oddíl tanečního aerobiku pro mladší děvčata s názvem Čiper-
ky mají na starosti Markéta Paulusová a Lucka Mikolášová, skupina roppe ski-
ppingu (skoky přes švihadla) trénuje pod vedením Jany Smitkové a Dáši Bartůš-
kové. Florbalisty trénují Irena a Mirek Čechovi. Florbal a rope skipping jsou 
oddíly, které se pravidelně a velmi úspěšně zúčastňují soutěží. Svými výkony se 

V 80. letech býval v Týnci ještě sníh, a tak cvičitelé 
tehdejšího odboru ZRTV pořádaly pro děti i rodinné 
dvojice lyžařské a sáňkařské závody „Na Cihelně“ 
v Kozlovicích. V popředí závodní dvojice Boušků 
a Kudějů, startérka Věra Junová
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kvalifikují až do republikových soutěží a i tam obsazují místa „na bedně“. Připra-
vují se noví mladí cvičitelé, kteří mají zájem o znovu založení oddílu parkouru. 

Družstvo ml. žactva rope skippingu odboru sportu pro všechny 12. 11. 2017 ob
sadilo 1. místo na mistrovství republiky.
Zleva: Čeněk Smitka, Filip Smitka, trenérka Jana Smitková, David Smutný, Klá
ra Kožíšková, Ondřej Fišer (není skoro vidět), Štěpán Navrátil, Lenka Vrbková, 
Sára Matoušková, Eliška Mikundová, trenérka Dáša Bartůšková, Karolína Mar
tináková, Tereza Matoušková, Jasefína Moždžeň, Jakub Bartůšek

Vítězi Republikového finále ve florbalu v Pardubicích 2. prosince 2017 se stali 
mladší žáci oddílu florbalu odboru sportu pro všechny.
Zleva stojící: Ondřej Langer, Kryštof Mojdl, Dan Vasilev, Lukáš Beránek, Lukáš 
Valenta, Zdeněk Hanč a trenér Miroslav Čech, pod ním trenérka Irena Čechová. 
Zleva „sedící“: Denis Klein, Matěj Smejtek, Jakub Kyncl, Vojtěch Pešek, Šimon 
Zadražil, kapitán Vojtěch Hruška, Tomáš Beránek, Jan Franěk, Matěj Kos. Před 
nimi leží brankář Petr Fousek s pohárem
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oddíl sportovní gymnastiky
Jana Zídková

Ke gymnastickému cvičení v Týnci nad Sázavou přivedla několik šikovných 
děvčat již v roce 1956 vedoucí Jiřina Svobodová, která vedla děvčata ve cvičeb-
ních hodinách v TJ Týnec nad Sázavou. Již tenkrát se děvčata zúčastňovala sou-
těží v rám ci okresu a vystupovala při různých oslavách.

V roce 1965 již trénovala vybraná děvčata pod vedením Skopcové R. a Ha-
klové J., které složily trenérské zkoušky. V oddílu bylo celkem 15 děvčat.

Vystupovala při různých oslavách TJ, od roku 1969 pravidelně měřila své síly 
na okresních přeborech ve sportovní gymnastice (SG) s ostatními oddíly okresu. 
Největšími soupeřkami jim byla děvčata z oddílu v Divišově.

V roce 1972 byl proveden nábor nových cvičenek – celkem 21, které vedly 
cviči telky Semerádová E. a Šmídková J. – odchovankyně oddílu SG Týnec.

V roce 1973 jsme byly pozvány na oslavy 50. výročí TJ Teplýšovice, kde děvča
ta předvedla sestavy prostných a hromadné vystoupení. V témže roce obsadila 
H. Vycpálková na krajském přeboru v kategorii II. VT pěkné 7. místo.

V roce 1974 se konal I. ročník okresního přeboru ve SG v Týnci, který se po-
řádá pravidelně (v roce 1998 to byl již 24. ročník). V tomto závodě závodí pravi-
delně děvčata a v některých ročnících i chlapci. V tomto roce též složila trenér-
ské zkoušky Palusková H. a začala děvčata pravidelně trénovat.

V roce 1976 se naše cvičenka Vavreková Radka pod vedením PaluskovéPo-
volné H. probojovala v kategorii II. VT na krajském přeboru na 2. místo. Tímto 
výkonem postoupila do republikového finále, kterého se se svojí trenérkou zú-
častnila.

Náš oddíl v průběhu uplynulých let obohacoval svými ukázkami cvičení 
program na různých akademiích pořádaných jak školami, obcemi i jinými TJ (TJ 
Bílkovice, 80 let TJ Neveklov), oslavy 1. máje apod.

Oddíl SG TJ Týnec se v 90. letech 20. století připravoval na soutěže ve SG, 
zúčastňoval se krajských přeborů, kde se naše cvičenky umístily v první půlce 
zá vodního pole, a to ve třech věkových kategoriích. Dále se začínající děvčata 
pravidelně zúčastňují závodu „Hledáme nové talenty“ v rámci kraje, závodíme 
na „Memoriálu J. Palacha“ Všetaty, obsazujeme „Sdružený závod ve SG“ Říčany. 
Na krajském přeboru ve SG pořádaném ASPV (Asociací sportu pro všechny) se 
děvčata z Týnce probojovala do republikového finále, kde obsadila pěkná místa 
(11. a 14.).

V roce 1998 opět proběhl nábor malých děvčátek a zůstalo jich 11 pod vede-
ním našich bývalých cvičenek Říhové L. a Kašpárkové L.

V roce 1999 děvčata závodila na krajském přeboru ve SG, kde v kategorii II. 
obsadila 1. místo Kubínová T., 3. místo Koprolínová M., v kategorii III. obsadila 
2. místo Vorlíčková H. a 3. místo Vnoučková. Děvčata rovněž vystoupila při osla-
vách 100. let staré školy v Týnci v KD Metaz a při akademii v Říčanech.
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Od roku 2000 se děvčata našeho oddílu zúčastňují pravidelně jak přebornic-
kých soutěží, tak i různých soutěží pořádaných ostatními oddíly sportovní gym-
nastiky (Špindlerův Mlýn, Praha, Benešov atd.)

Také v Týnci nad Sázavou se pořádají pravidelně závody ve sportovní gym-
nastice. V roce 2001 se uskutečnil již 27. ročník „Mikulášských závodů.“ Tyto zá-
vody jsou již navštěvovány i závodníky z jiných krajů. Od tohoto roku se zde také 
cvičí “Týnecké tandemy“, což je cvičení dvojic. Naše děvčata se umístí vždy na 
předních místech soutěžního pole, ale i na stupních vítězů.

V roce 2002 jsme měli v republikovém finále v SG v kategorii mladší žákyně II. 
republikovou přebornici Kamilu Novákovou a družstvo za Středočeský kraj obsa-
dilo 2. místo.

V r. 2003 byla naše děvčata, mimo jiné soutěže, pozvána i na zkušenou do Dán-
ska. S dánskými gymnastkami si zatrénovala a předvedla ukázky svého cvičení.

Rok 2004 byl pro nás opět úspěšný, v republikovém finále v SG děvčata zase 
uspěla a obsadila ve dvou kategoriích v soutěži družstev 1. a 3. místo. Nejlepší na
še závodnice ve své kategorii skončila na „bramborovém“ 4. místě (K. Nováková). 
Od tohoto roku pořádá náš oddíl SG každoročně okresní i krajský přebor ASPV 
v SG, z pověření okresního a krajského výboru ASPV.

Nejpočetnější v odboru SPV je pod vedením hlavní trenérky Jany Zídkové 
oddíl sportovní gymnastiky, který má nyní již více než 60 členů. V posledních 
letech trénují s děvčaty i chlapci. Oddíl má velmi dobré jméno i v okolí, a tak 

V r. 2005 naše děvčata zvítězila na závodech SG ve Špindlerově Mlýně
Zleva v druhé řadě stojící: Sára Škvorová a Eva Kazdová. Zleva 
v první řadě stojící: Veronika Kokášová, Kamila Nováková, Radka 
Součková, Radka Kovářová, Aneta Mrhová, Aneta Urbancová. Zle
va sedící: Hana Šamlotová, Michaela Kohoutová, Jitka Oktábcová.
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do Týnce rodiče vozí děti i ze vzdálenějších měst a obcí. Děti a mládež se každo-
ročně přes okresní a krajská kola probojovává až na republiková finále ve sportov-
ní gymnastice neregistrovaných. Tam týnečtí obsazují přední příčky ve svých 
kategoriích. Kromě přebornických soutěží si měří síly s děvčaty a chlapci z dalších 
gymnastických oddílů při mnoha závodech nejen v Týnci, ale i v jiných českých 
městech (Dobříš, Benešov, Praha, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Bělá pod Bezdězem 
aj.). Kolem roku 2000 byla skupina děvčat cvičit i ve Skotsku a Dánsku, kde naší TJ 
skvěle reprezentovala. Týnecký oddíl se díky své kvalitě stal středočeským gym-
nastickým centrem, a tak se zde konají každoročně krajské přebory v SG, závody 
předškoláků, Týnecké tandemy (závody dvojic) a Mikulášské závody. Ty mají 
za sebou již více než třicetiletou tradici. Všechny závody jsou velmi populární 
a přijíždí na ně gymnastky a gymnasté z celé ČR a dokonce i ze Slovenska. Oddíl 
svými ukázkami ze cvičení také obohacuje akademie, oslavy a veřejné akce TJ. 
Odměnou za celoroční snažení je dětem letní, týdenní příměstský tábor. V roce 
2016 se konal v Týnci a v r. 2017 ve Zbořeném Kostelci. Děti se věnují celodenně 
nejen gymnastice v tělocvičně, ale i dalším pohybovým a zábavným venkovním 
aktivitám. Večer se znaveně vrací domů vyspat, aby další den mohly zase řádit. 
Za výbornými výsledky dětí stojí trenérky a cvičitelky z řad bývalých cvičenek, 
a to Radka Součková, Katka Novotná, Andrea Jašková, Blanka Hrubá, Maruška 
a Helena Karešová a další, kteří s dětmi trenérkám pomáhají.

Celý kolektiv odboru SPV, včetně SG se stále snaží zaujmout pro sport při 
veřejných akcích i ty nejostýchavější. Instruktoři každoročně na konci května pro 
děti pořádají sportovní odpoledne ke Dni dětí, které má za sebou již cca 40 roční-
ků, atletické závody pro rodiče s dětmi pořádají již 10 let. Pro seniory se v r. 2017 

Týnecká rodinná olympiáda = Roolympiáda v květnu 2013. V atletickém trojboji zá
vodí děti samostatně a následně i s rodiči.
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konaly 4. Seniorské hry a pro všechny věkové i výkonnostní kategorie občanů se 
konal tradičně 28. září 2017 již posedmé Den pohybu a zdraví. Je to pestrá pře-
hlídka sportů a sportovních aktivit, které si mohou všichni zkusit. Počet návštěv-
níků stále stoupá, v r. 2016 dosáhl rekordního počtu 820 účastníků.

V posledních pěti letech se členská základna TJ ustálila na počtu cca 340 členů. 
Největší podíl na tom má cca 50 nadšených a obětavých trenérů, cvičitelů, instruk-
torů, rozhodčích i funkcionářů, kteří věnují většinu volného času svým svěřencům.

Dobrovolnická práce, a především práce s dětmi není snadná a v současné 
době není ani dostatečně oceňovaná, tudíž dost nepopulární. Vyžaduje notnou 
dávku obětování, trpělivosti, stálého vzdělávání v oblastech sportu, pedagogiky, 
psychologie, zdravovědy a dalších oborech. Kolektiv instruktorů stárne a mladí 
se jen těžko hledají. Všichni trenéři, trenérky, instruktoři a instruktorky mají kva-
lifikační certifikáty, někteří té nejvyšší, 1. třídy, ale i dál se musí průběžně vzdělá-
vat, absolvovat odborná školení, semináře a workshopy, studovat odbornou lite-
raturu. Někteří z nich byli za svou práci oceněni odznakem Vzorný cvičitel. 
Významnými občany Týnce se z řad TJ stali Jirka Borovička st. (+2016), Jana Zíd-
ková, Věra Junová, Věra Sladkovská (+2017) a Marie Flejberková. Vyznamenání 
Trenérka roku, udělované Českým olympijským výborem, obdržely v r. 2012 Věra 
Junová a v roce 2017 Jana Zídková.

V r. 2017 uspořádaly instruktorky odboru SPV Věra Junová a Marie Flejberko
vá 4. seniorské hry v DPS.
Stojící zleva: Jiřina Stehlíková, Jiřina Radová, Eva Kajnarová, Jana Boubínová, 
Jaroslav Rezek, Jarmila Vykopalová, Marie Zieglerová a pořadatelka, metodič
ka krajské asociace SPV MUDr. Šárka Veselá. Sedící zleva: Vlasta Šíbalová, 
Marie Valešová, Božena Bernardová, Věra Soukupová, Marie Krausová, Jitka 
Kováčová, Eva Říhová. Dole zleva: Jiřina Kafková, Jana Krejčová a instruktor
ka Marie Flejberková
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V současné době je provoz v tělocvičně ZŠ omezen stavbou nové, větší tělo-
cvičny a přístavbou školy, a tak se sportovci musí uskrovnit a přizpůsobit svou 
činnost malé kapacitě stávající tělocvičny. Všichni se už těší na otevření nové tě-
locvičny, jež snad přispěje k rozšíření činnosti oddílů a také přitáhne k pravidel-
nému pohybu nové členy.

badminton v Týnci nad Sázavou
Václav Povolný

Badminton má v Týnci dlouholetou tradici s vynikajícími výsledky. Jeho his-
torie začíná v roce 1972, kdy Ing. Povolný začal s kroužkem badmintonu na místní 
základní škole. Začátky byly pomalé, ale postupně se začaly objevovat výsledky. 
Jako první se do úspěchů žáků zapsal Luboš Hrubý, když se na krajském přeboru 
(1974?) společném pro Prahu i Středočeský kraj probojoval až do čtvrtfinále. Jeho 
další úspěchy zastavil, zhoršený zdravotní stav. Jeho vrstevníci byli např. bratři 
Fulínovi, Jarda Mann, Lenka Hříbková, Ivana Marková, Irena Pavlíková a další, 
kteří doufám prominou, že si po tak dlouhé době jejich jména nepamatuji. Věřím, 
že se do příštího vydání knihy přihlásí. Postupně se měnilo obsazení a později 
po rozšíření o řadu dospělých skupina přešla do TJ Jawa Metaz Týnec nad Sáza-
vou. To již byl členem i Petr Staněk ml. a Martin Vrkoslav, který navázal vynikají-
cím způsobem na L. Hrubého bronzovou medailí ve smíšené čtyřhře na mistrov-
ství republiky. Jeho výjimečný styl se sníženým těžištěm s plíživým pohybem 
(připomínal pohyb tenisty Mečíře) zanechal v oddíle výrazné stopy na dalších 
žácích. Zejména po změně tréninkových podmínek, přechodem do nafukovací 
haly se 4 kurty a s podporou Jawy, díky Ing. Staňkovi, kvalita hráčů stoupala 
a družstvo žáků rozhodně v soutěžích nebylo outsiderem. Z této doby již jsou 

Družstvo dospělých na přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let. Zleva vpředu Lenka Hříbková, 
Ing. Petr Staněk, Iva Marková (později Staňková), 
za nimi Ing. Václav Povolný, Ing. Vladimír Balata, 
Mirek Šmídek, Zdeněk Kupša

Družstvo žáků po r. 1982: zleva: Jana Polidarová, 
Petr Janda, před ním Jirka Buřič, Radka Vacková, 
Česťa Pavlík
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první fotografie, které zachycují družstvo dospělých a další ročníky žáků Česťa 
Pavlík, Jirka Buřič, Vacková, Polidarová a nejlepší hráč historie oddílu Petr Janda, 
jemuž nikdo v oddíle neřekl jinak než Cipís, (ano podle Cipíska z Rumcajze). Kva-
lita fotografií sice není nejlepší, ale pro mnohé budou připomenutím.

Petr Janda je nejúspěšnějším hráčem oddílu badmintonu v jeho historii. Jeho 
úspěchy čítají těžko spočítatelný počet titulů v jednotlivcích i v družstvech. V roce 
1986 přestupuje do ligového oddílu TJ Metor Praha, kde pokračuje ve výkonnost-
ním růstu pod vedením Ing. Povolného a spolu s ním v roce 1988 přestupuje 
do celku nejlepšího oddílu té doby do TJ Spoje Praha. Kde opět sbíral řadu titulů 
dorostu i dospělých. Jako reprezentant ČSFR se zúčastnil několika MS, ME, MS 
družstev –Thomas cupu.

Jeho sportovní kariéru ukončil úraz způsobený opilým řidičem. Pak hrál jen 
v oddílech krajské úrovně.

Pro ilustraci přehled jeho úspěchů: v žácích 1. ve dvouhře na republice v roce 
1985 v dorostu v letech 1988–89 2 tituly ve dvouhře, 2 tituly ve čtyřhře, 1 titul 
v mixu. V dospělých 2 tituly v deblu a jednou 3. v singlu v družstvech, v dorostu 
titul MR v TJ Meteor a v dospělých několik titulů na Spojích, Mistrovských titulů 
v dorostu bylo více MČR a MČSFR (český a federální). Totéž individuální tituly. 
Jeho nezaměnitelný styl byl vzorem i pro další generace hráčů

Nejúspěšnější týnecký hráč badmintonu Petr Janda
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První úspěch sbíral díky trenérovi Ing. Staňkovi (ale i psychologické indukci 
ze hry Martina Vrkoslava a dospělých oddílu). Na stejných základech, rozšířených 
i hrou Petra Jandy vyrostla i další generace výborných hráčů Filipa Staňka, Lucky 
Staňkové a Michala Pavlíčka. I oni ještě v dorostu přešli k trenéru Povolnému 
do oddílu Sokol Radotín (později Meteor Praha Sokol Radotín).

Lucie Šemberová (rozená Staňková) – v letech 1988–89 nejúspěšnější sezóny 
2000 a 2001 v dorostenecké kategorii U19 konečné umístění na žebříčku v pořadí 
DŽ/ČŽ/SČ v r. 2000 – 7./2./9. a v r. 2001 8./13./13. V roce 2001 zároveň zisk titulu 
na MČR družstev dorostu s družstvem Sokol Radotín. Největší úspěchy v katego-
rii dospělých (vše v ČZ s Helenou Pelikánovou): 2003 – 2. místo na AMČR v Ost-
ravě, čtvrtfinále na MČR jednotlivců BrnoJehnice, čtvrtfinále na MMČR v Hradci 
Králové, 2004 – 2. místo na ČAH v Praze, čtvrtfinále na MČR jednotlivců (Plzeň-
Doubravka). Pokračuje v aktivní sportovní i trenérské činnosti (absolventka FTVS 
UK trenérka . třídy.).

Filip Staněk – pořadí na konečném žebříčku v žákovské kategorii U13 v pořadí 
DM/ČM/SČ v roce 1997 – 9./9./14; nejlepší umístění ve DM v kategorii U15 v r. 1999 
– 5. místo; nejlepší umístění ve DM v kategorii U17 v r. 2001 – 6. místo; největší 
úspěchy opět v dorostenecké kategorii U19 – pořadí v konečném žebříčku r. 2003 
– 9./1./4. + vítězství na MČR smíšených družstev juniorů v Dobrušce.

Michal Pavlíček – pořadí na konečném žebříčku v žákovské kategorii U13 
v pořadí DM/ČM/SČ v roce 1997 – 5./9./9.; nejlepší umístění ve DM v kategorii U15 
v r. 2000 – 5.místo; nejlepší umístění ve DM v kategorii U17 v r. 2002 – 2. místo;

největší úspěchy v dorostenecké kategorii U19 – pořadí v konečném žebříčku 
r.2003  1./1./5. + vítězství na MČR smíšených družstev juniorů v Dobrušce.

Petr Janda na MR juniorů Český Krumlov
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V r. 2004 byl Michal stále součástí juniorského smíšeného družstva Sokol Ra-
dotín, s nímž získal v Sázavě další titul na MČR smíšených družstev a na MČR 
U19 jednotlivců v Českém Krumlově byl účastníkem čtvrtfinále ve DM.

Na výsledcích oddílu a jejich odchovanců měla vliv, mimo práce trenérů i vý-
borné podmínky pro hru 4 kurty v nafukovací hale, dobré finanční podmínky 
zásluhou Ing. Staňka i vstřícný přístup Jednoty TJ Jawa Metaz Týnec nad Sázavou 
a města.

Doufáme, že stejné podmínky bez diskriminace vytvoří vedení města Týnec 
nad Sázavou v nové hale, zejména po návratu bývalého trenéra nejlepších českých 
badmintonových oddílů a bývalého trenéra reprezentace juniorů ČSFR a dospě-
lých ČR Ing. Povolného.

V současné době přinesla dvě bronzové medaile z MR seniorů v roce 2017 
ve dvouhře mužů (kategorie 7175), a ve smíšené čtyřhře (kategorie 250let) dvojice 
trenérů Ing. Povolný a Naďa Zámečníková.

Nová generace nastupuje? Trenéři (zleva v podřepu) V. Povolný a N. 
Zámečníková se svými svěřenci.
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odbor klubu českých turistů v Týnci
Marta Ducháčková, Lumír Richter

Klub českých turistů (KČT) vznikl již v roce 1888. Prvním předsedou byl zná-
mý cestovatel a obrozenecký činitel Vojta Náprstek. Pozoruhodné je, že již násle-
dující rok 1889 začal KČT budovat značené turistické trasy. Po roce 1948 musel 
KČT, obdobně jako další spolky, ustoupit systému řízenému komunistickým reži-
mem.

V Týnci dochází k ustavení odboru turistiky v roce 1961. Předsedou byl Josef 
Matějka. V té době byly vedle vycházek pořádány orientační závody mládeže 
i dospělých. Z důvodu „přivedení“ školní mládeže na tyto akce se stává ochotnou 
spo luorganizátorkou učitelka ZDŠ Alžběta Jíchová.

V roce 1963 přebírá vedení odboru aktivní skupina „starších“ pánů – Karel 
Jukl, Bohumír Šípek, Stanislav Šípek st., Jaroslav Krch, Jan Bartl, Bohumil Kočí 
a Stanislav Žižka. Ze zvyklosti chodit pohromadě na různé „výšlapy“ v tom po-
kračovali a šikovnou propagací na sebe „nabalili“ houf dětí, omladiny i dospě-
lých. Již v prosinci téhož roku se rodí tradiční předvánoční vycházka Za jmelím 
na Neštětickou horu. Před Vánocemi 2004 se šel již 42. ročník.

V období 1964–65 zaregistrují týnečtí u některých odborů po republice pořá-
dání dálkových pochodů (DP). Protože nemají daleko k činům, zapřemýšlí 
a 25. září 1965 vyrážejí průkopníci Karel Jukl, Jan Bartl, Stanislav Žižka a doros-
tenci Jirka Dvořák a Mirek Vízner na první domácí dálkový pochod na 50 km, 
nazvaný Přes čtyři zámky (Konopiště, Líšno, Jemniště a Český Štenberk). A druhá 
každoroční akce pořádaná vždy v září je na světě. Napříště k 50 km trase přibyly 
další – cca 15, 25 a 35 km, aby si každý pochodník vybral tu svou kilometráž. DP 
Přes čtyři zámky je jedním z nejstarších pochodů s nepřetržitou kontinuitou po-
řádání. V září 2004 se konal již 40. ročník.

Plných 10 let vedl odbor nezapomenutelný Karel Jukl, známý na mnoha 
pocho dech jako nejtěžší „dálkoplaz“ v republice. Zahájil také psaní kroniky 
v odboru.

Na jaře 1978 uvádí odbor za vedení Jaroslava Pertlíka do života svůj druhý 
dálkový pochod, DP Posázavím pořádaný vždy v dubnu. V našem regionu se na-
rodila a žila řada významných kulturních osobností. V pětiletém cyklu výročí 
jejich narození má pochod vztah vždy k některému z nich (Jan Morávek – rodiště 
Kamen ný Přívoz, Josef Suk – rodiště Křečovice, Josef Lada – rodiště Hrusice, Sva-
topluk Čech – rodiště Ostředek) a vždy minimálně jedna trasa vede jejich rodiš-
těm. Pátým rokem je cyklus doplněn pochodem krajem obětí fašismu. U tohoto 
pochodu prochází trasa kolem hromadného hrobu obětí pochodu smrti z dubna 
1945 u Manělovic za Maršovicemi. Je zde pohřbeno 24 obětí z Československa, 
Polska, Sovět ského Svazu, Rumunska, Jugoslávie a Francie. V dubnu 2004 se ko-
nal již 27. ročník.
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Tablo všech účastníků pochodu Za jmelím od roku 1963 (sbírka A. Krcha)
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Pod vedením Lumíra Richtera je v roce 1990 zaregistrován týnecký odbor tu-
ristiky do znovuobnoveného Klubu českých turistů. Od roku 1991 vede odbor 
KČT Stanislav Šípek ml.

V dubnu 2016 se konal již 39. ročník pochodu Posázavím, krajem obětí fašismu. 
Před vánocemi 2016 se šel již 54. ročník pochodu Za Jmelím. K našim pochodům 
tradičně 15, 25, 35 a 50 km přibyla ještě 8 km trasa pro nejmenší děti a maminky. 

Turistický spolek má k 1. 1. 2017 43 registrovaných členů.

Předsedové KČT Týnec nad Sázavou: Kronikáři KČT Týnec nad Sázavou:
1. Josef Matějka v letech 1961–1963 1. Karel Jukl, st. v letech 1963–1978
2. Karel Jukl st. v letech 1963–1973 2. Jiří Kesely v letech 1979–1984
3. Jiří Klenovec v letech 1973–1975     nevedeno  v letech 1985–1990
4. František Mašek  v letech 1975–1976 3. Marta Ducháčková 1991–2012
5. Jaroslav Pertlík v letech 1976–1982 4. Dagmar Hadačová 2012–dosud
6. Lumír Richter v letech 1982–1987
7. Jaroslav Lomoz v letech 1987–1989
8. Lumír Richter v letech 1989–1990
9. Stanislav Šípek ml. od roku 1991–dosud

Historie házené v Týnci nad Sázavou
Miroslav Kalina

Týneckou házenou založil v roce 1920 Ing. Miroslav Klement.
První utkání se hrála v Náklí, ale už v roce 1921 se házenkáři přestěhovali na hři-

ště Sokola u mostu, kde jim byl prvním soupeřem SK Meteor Vinohrady, tehdejší 
mistr. Sestavu družstva tvořili hráči: bratři Cettlovi, Svobodovi, Karasovi, Šímovi 
a Jarka Kudrna. Větší úspěchy však přišly až roku 1924. Družstvo sehrálo celkem 19 
zápasů, z toho 14 vítězných a jenom pětkrát odešlo poraženo. V roce 1927 týnecké 
družstvo bylo dokonce nejlepší v benešovském okrese. V roce 1930 nastupuje mladší 
generace, která už poráží i zkušené borce z A týmu. Převzala štafetu od starších hrá-
čů a po celých 10 let držela kvalitu týnecké házené hodně vysoko. Družstvo hrálo 
ve složení: K. Jukl, L. Herz, J. Hakl, L. Kovrzek, B. Jukl, J. Moravec a J. Korbel. 

V roce 1940, kdy házená v Týnci slavila 20. výročí, nastoupila třetí generace. 
V tomto roce také dosáhlo družstvo výborného výsledku. Stalo se totiž mistrem So-
kolské župy Blanické. Tento tým vydržel hrát až do roku 1946, potom zájem o háze-
nou opadá a nastává desetileté období spánku. 

V roce 1957 se týnecká házená opět probudila díky iniciativě F. Vaníčka. Na osla-
vu 1. máje, na stadionu v Chrástě, bylo sehráno utkání mezi „starými a mladými“ 
hráči, které sledovalo nečekaných 3 500 diváků. Sestava „starých“ hráčů“ Boháček, 
Radosta, Vl. Šípek, J. Dvořák, Erna Svoboda, Ota Hadač, J. Zeman a J. Šípek. Sestava 
„mladých“ hráčů: M. Kalina, J. Skalník, J. Pádivý, B. Svoboda, K. Bittner, L. Svoboda 
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a Fošinbauer. Dalších pět měsíců hrají týnečtí jenom přátelská utkání. Jejich soupeři 
byla mužstva: Sparta Krč, Sokol Bukovany, Spartak Brodce, Dukla Praha–Dejvice, 
Spartak Modřany. 

V roce 1960, při příležitosti 40. výročí trvání, uspořádali týnečtí turnaj za účasti 
4 družstev. Vyhráli dorostenci Týnce před A týmem Týnce a 3. a 4. místo obsadil 
A a B tým z Bukovan. 

Rok 1961 byl rokem pohrom. Debakl se Sokolem Stará Huť 26:6 ve dvou přátel-
ských zápasech byl posledním týneckým zápasem a poslední větu pronesl tehdy 
hráč Tonda Jukl: „Táto, pukli jsme 15:1, a tak je s házenou konec“. A házená v Týnci 
opravdu zanikla.

Historie volejbalového klubu Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Začátky volejbalu v Týnci jsou datovány již od r. 1936. V období r. 1939–1945 se 
mladí nemohli jinak bavit než sportem, a tak měl volejbal zelenou. Hráli mezi se-
bou zaměstnanci JAWY a METAZU. Volejbal hráli i v dalších letech, a jelikož se už 
hrál na obou březích Sázavy, vznikl nápad založit oddíl JAWAMETAZ TÝNEC 
NAD SÁZAVOU. 

Sokolské mužstvo hráčů házené 3. 10. 1921, zleva J. Zejvok, K. Cettl, E. Svoboda, Klement, Štros, sedící 
J. Kudrna, Al. Šíma, St. Cettl (sbírka F. Šípka)
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Psal se rok 1957 a nápad o zrodu oddílu se stal skutečností. Zakládajícími členy 
oddílu byli pánové Šípek, Hadač st., Bogan a Erna Svobodovi, Maněna, Hranostýl, 
Trnka a Kálal. Už v tomto roce „A“ mužstvo začalo hrát okresní přebor a hned při 
první účasti vybojovalo vítězství. Jako vítězové OP se muži zúčastnili kvalifikace 
do Krajského přeboru II. třídy v Říčanech a vítězstvím si zajistili postup. Průběžně 
došlo i k výměně hráčů, kteří stále pocházeli z Týnce či okolních vesnic. 

Píše se r. 1966, družstvo Týnce vítězí v KP II. třídy a postupuje do KP I. třídy, 
kde skončilo na výborném čtvrtém místě. Z hráčů zmiňme například pány Šimo-
na, Mertu, Krcha, Šejbala, Hadače st., Peška, Vaněčka, Bittnera a Kalinu st. V tom-
to období hraje oddíl Týnce dokonce kvalifikaci do II. ligy, kterou vyhrává. Bohu-
žel z postupu nakonec sešlo, protože podmínkou účasti bylo mládežnické družstvo, 
jež však v Týnci chybělo. Mužstvo pak pokračuje na krajské úrovni. 

V roce 1974 se oddíl pokouší pracovat s mládeží, kterou vede Miroslav Kalina 
st. Tato generace, jež začínala již v mladém věku, byla a je hlavním pilířem oddílu 
až do dneška. Vrcholem byla účast v dorostenecké lize v sezóně 19821983. „A“ 
mužstvo hraje mistrovská utkání se střídavými úspěchy až do r. 1983. V tomto 
roce nastává pomalá výměna generací. Mladí hráči Pavel Fryšara, Ota Hadač ml., 
Zdeněk a Miroslav Kalinovi, Štefan Strašifták, Pavel Němeček, Martin Prokeš 
a Stanislav a Pavel Zdražilovi, kteří volejbalově vyrostli v oddíle Miroslava Kaliny 
st., se stávají členy „A“ mužstva, když před tím hrají dorosteneckou ligu. V začle-

Družstvo mužů v roce 1957
zleva stojící – František Klaus, Otakar Hadač st., Jiří Jandač, Josef Halinár, Libor Manina, 
Milan Prokeš, Karel Segiň
sedící – Jaroslav Šípek, Pavel Vaněček, Erna Svoboda, Jaroslav Havelka
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nění do „Áčka“ jim pomáhají zkušení hráči, jakými jsou Václav Trojánek, Karel 
Povondra, František Prchlík, Miroslav Kalina st. a další. O něco později se k týmu 
připojují Libor Prokeš, Zdeněk Pertlík, Miloš Kuboušek a další. 

Další úspěch na sebe nechal čekat až do r. 1994, kdy mužstvo postoupilo do KP 
I. třídy a skončilo na lichotivém 6. místě. V následujícím roce svůj úspěch již nezo-
pakovalo a sestoupilo o třídu níže. Od roku 1996 do roku 2012 hrálo družstvo opět 
KP II. třídu a pohybovalo se pravidelně v horních patrech tabulky. 

V této době přibralo do svých řad Marka Vávru, Iva Kopeckého a Jaromíra 
Kuchtu ml. O dva roky později přichází do mužstva dravé mládí v podobě Micha-
la Kuchty, Martina Kučery, Martina a Ondry Soukeníkových a Jana Kyselky. 

Zmínil jsem se o mladých nadějných dorostencích, jež se začali postupně za-
čleňovat do „A“ mužstva. Tito mladí nadějní dorostenci, z nichž někteří v „Áčku“ 
hrají dodnes, zahájili v roce 2005 éru účasti Týnce na veteránských turnajích pro 
hráče nad 40 let na republikové úrovni. 

V současnosti se nám nedaří doplnit družstvo mužů, a tak bereme za vděk 
účastí v Okresním poháru mixů, kde ve společnosti našich žen bojujeme pravidel-
ně od 2013 o přední příčky v tabulce.

Družstvo mužů v roce 2011
zleva stojící – Martin Prokeš, Pavel Zdražil, Libor Prokeš, Marek Vávra, Martin Kučera, 
Miroslav Kalina ml.
sedící – Jaromír Kuchta ml., Jan Kyselka, Michal Kuchta, Martin Soukeník
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Začátky ženského volejbalu až po současnost
Martina Hadačová

V Týnci nad Sázavou má velkou tradici i ženský volejbal. V roce 1976 přichá-
zejí Emílie Svitáková, Dagmar Urbanová a Marta Žampachová s nápadem založit 
volejbalový oddíl. Do svých řad přibírají Danu Kreminovou, Marii Vycpálkovou, 
Věru Mičíkovou a další hráčky.

V roce 1978 už prvně hrají okresní přebor. V této době se hráčky pravidelně 
zúčastňují všech okresních soutěží a turnajů. Vítězně reprezentovaly dokonce 
i v Holandsku.

Největší rozmach však zažívá ženský volejbal až v letech 1999–2002, kdy ženy 
hrají stejně jako muži Krajský přebor II. třídy. V těchto letech Marta Žampachová 
aktivně pracuje s mládeží a vychovává nejednoho volejbalistu či volejbalistku. 
Avšak odchodem některých hráček se náš kádr natolik zúžil, že jsme v roce 2002 
nuceny KP II. opustit.

Od roku 2003 hrají ženy okresní přebor, který v letech 2006–2018 vždy vyhrály.
Za 30 let existence se v našem oddíle vystřídalo mnoho hráček. Nutno vyzved-

nout Emílii Svitákovou, jež je jednou ze zakladatelek oddílu a do nedávna byla 
stále aktivní hráčkou.

Rády bychom tímto rovněž vzpomenuly naší dlouholetou kapitánku a kama-
rádku Martu Žampachovou, která však k lítosti nás všech opustila naše řady na-
vždy.

Družstvo žen v roce 2016
stojící zleva – Petra Šašková, Kamila Pešanová, Martina Hadačová, Naděžda Zámečníková, Markéta 
Kalinová, Hana Bartlová
sedící – Barbora Žabová, Tereza Dejnožková, Barbora Korbelová, Tereza Marvanová, Nina Pešanová, Na
tálie Kalinová, Andrea Adámková, Adéla Znamenáčková
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Mládežnické družstvo
Jaromír Kuchta

V roce 2010 přišla s nápadem založit mládežnické družstvo Petra Šašková, kte-
rá se ve spolupráci s Jaromírem a Michalem Kuchtou začíná věnovat nejmladším 
volejbalovým nadějím. Po roce dřiny zkoušejí štěstí v krajském přeboru v minivo-
lejbalu, v němž v průběhu dalších let úspěšně representují náš oddíl nejen v kraj-
ských soutěžích, ale i v rámci Festivalu barevného minivolejbalu, kde se zúčastňu-
jí i oblastních a republikových kol. Za zmínku stojí určitě rok 2014, kdy se děvčata 
z našeho oddílu Natálie Kalinová, Nina Pešanová, Tereza Dejnožková a Tereza 
Marvanová dostaly až do celorepublikového finále v Brně, kde v konkurenci 52 
týmů vybojovaly velmi pěkné 13. místo.

Od roku 2015 je mládež rozdělena do tří kategorií – kadetky, mladší a starší 
žactvo. Pod vedením našich kvalifikovaných trenérů Jaromíra Kuchty ml., Petry 
Kotoučové a Naděždy Zámečníkové representují náš oddíl v Okresním poháru 
žen, žactva a minivolejbalu. 

Od roku 2004 náš oddíl vylepšil své tréninkové možnosti o kurt na plážový 
volejbal. Vznikl na místě zastaralého antukového kurtu. Zejména v letních měsí-
cích na něm trénujeme fyzičku, techniku a svádíme nesčetné volejbalové souboje. 
Po odloučení našeho oddílu od Tělovýchovné jednoty v roce 2011 se díky finanční 
podpoře města Týnec nad Sázavou podařilo uskutečnit v roce 2015 rozsáhlou re-
konstrukci dosluhujícího antukového hřiště, nářaďovny, oplocení a kompletní 
přestavbu klubovny včetně vybavení novým nábytkem. Pozadu nezůstalo ani 
plážové hřiště, které se dočkalo nové opěrné zdi.

Oslava 60 let založení volejbalového družstva – ženy
zleva stojící – Kamila Pešanová, Eva Korbelová, Martina 
Hadačová, Jaroslava Weisheitelová, Míla Svitáková, Marie 
Šlesingerová, Markéta Kalinová, Eliška Kraftová, Martina 
Palíková, Hana Bartlová, sedící – Dagmar Urbanová, Věra 
Mičíková

Týnecké volejbalistky v r. 1997
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V našem městě pravidelně pořádáme volejbalové turnaje Memoriál Miroslava 
Kaliny, Memoriál Marty Žampachové, Vánoční turnaj mixů, Šestkový turnaj dětí 
a turnaj v černobílém minivolejbale. Zároveň se zúčastňujeme turnajů mixů a žen 
pořádané ostatními oddíly a rovněž hájíme barvy Týnce nad Sázavou na tradič-
ním Setkání Týnců, které se koná jednou za dva roky. Rovněž si připomínáme 
tradice a historii našeho klubu, jenž v roce 2017 oslavil již 60 let od svého založení

Mládež na volejbalovém kurtu v roce 2015
zleva stojící – Adéla Znamenáčková, Nikola Hokrová, Natálie Kalinová, Valérie Pešanová, Nina Pešanová, 
Dita Urbanová, Tereza Marvanová, Petr Korbel, Natálie Klejnová, Radka Havránková, Tomáš Havránek, 
Naděžda Zámečníková, Otakar Hadač ml., Ondřej Hadač, Martin Žilka, Tereza Žilková
sedící – Tomáš Povolný, František Čihák, Tereza Dejnožková, Barbora Korbelová, Jaromír Kuchta ml., 
Anna Zámečníková, Kateřina Marvanová, Vendula Hildebrandová

Oslava 60 let založení volejbalového družstva – muži
zleva horní řada – Martin Kučera, Václav Trojánek, Otakar Hadač ml., Libor Prokeš, Jaroslav Havelka, 
Jaromír Kuchta ml., Štefan Kyselka
prostřední řada – Martin Prokeš, Marek Vávra, Pavel Zdražil
dolní řada – Ivo Kopecký, Miloš Kuboušek, Miroslav Kalina ml.
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loutkáři v Týnci
Jiří Konvička

Ke konci 1. světové války místní osvětová organizace „Sdružení studujících“ 
si dala za úkol pečovat o rozvoj kultury v obci. Tito mladí lidé (22 členů) nejdříve 
spolupracovali s divadelními ochotníky. Později se rozhodli k založení a zakoupe-
ní loutkového divadla. Svá představení pro děti hráli ve staré škole, a také v hos-
tinci „U Korbelů“. Později se rozjížděli i do okolních vesnic. Divadlo si vozili na 
tra kaři. Tato činnost se datuje až do roku 1922. Po ukončení studií předali studen-
ti divadlo obci – Osvětové besedě, poté je zapůjčováno spolku Sokol.

Další loutkové divadlo stejného typu (Alšovy loutky) bylo založeno na popud 
Jaroslava Bárty ze spolku Kovodělníci Týnce v roce 1932 a působilo tři roky. Obě 
tato divadla skončila svoji slávu opět na půdě místní školy.

Na podzim roku 1936 jsou tito mladí dřevění herci vytaženi na světlo, a to 
zásluhou bratrů Josefa a Ludvíka Boháčků. O opravu se postaral učitelský sbor 
(učitelky Pohlová a Lukášová). Scéna byla vybudována v pomocné třídě v 1. patře 
hospody „U Korbelů“. Všechna hraná představení byla vždy vyprodána a výnos 
z představení ponechán škole pro tzv. „polévkové akce“. Poté převzali divadlo žá
ci vyšších tříd – opět pouze na dva roky.

Nové vzkříšení sahá až do doby okupace, do roku 1940–1941 pod hlavičkou 
Osvětové besedy. Hrálo se v hotelu v Týnci i v Brodcích. Po postavení nové jídelny 
v Týnci bylo dohodnuto pořádat představení pro děti zaměstnanců. Závod diva-
dlo povolil, a tak se 1. února 1942 zde začalo hrát. Hrálo se každou neděli na pro-
vizorní scéně – návštěvnost až 350 dětí.

Týnecké maňáskové divadlo (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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20. února 1942 bylo v Táboře zakoupeno nové divadlo s loutkami vysokými 
60–70 cm. Od 1. března 1942 tyto nové loutky rozesmávaly děti v Týnci. Úspěch 
byl veliký, na první představení přišlo až 700 dětí i dospělých. Na představeních 
účinkoval o přestávkách i před začátkem 9členný učňovský orchestr. Divadlo dle 
kronik mělo slušné vybavení kulisami a 5 souprav stylového nábytku. Tato scé
na loutkářů rozdávala po dobu 2. světové války radost a smích všem dětem. 
V roce 1944 byly objednány další velké loutky a zvířátka (celkem 30 kusů). V tuto 
dobu mě lo již divadlo profesionální úroveň. Loutky vodili – Miroslav Červený, 
Jan Vajner, bratři Ludva a Pepa Janouškovi, Ing. Oplt, Mirek Jenč a další. Později se 
divadlo přestěhovalo do učňovských dílen závodu Jawa Brodce. Odsud, po zbou-
rání této části, se přesunulo do dřevěných budov „Na Pražské“ k silnici na Čako-
vice. Zde mělo divadlo obrovské prostory. A sem také nastoupila další loutkohe-
recká generace. Vedení převzal cukrář Ota Šimůnek z Podělus. O loutky se pečlivě 
starali Zdeněk Husák a Marie Mlejnská. Techniku zajišťoval Luděk Rohlíček, ku-
lisy vytvářel Jiří Konvička. Celý soubor získal brzy velký ohlas – hrávalo se pro 
dětské domovy v Neveklově, v Holešovicích, i pro dospělé v Bělici. Se souborem 
také spo lupracovali Ing. Josef Bayer a Dana Křížová. Tato doba byla nejplodnější. 
Spolupracoval s námi i herec a dělník Jawy Týnec pan Kovařík, dále obě paní 
Mlejnské, sl. Pa pežová, učitelka Dvořáková i mnoho dalších.

Po dostavbě kulturního domu METAZ bylo rozhodnuto o přestěhování této 
scény do prostorů v kulturním domě. Tato doba se vyznačuje právě zkázou a roz-
kradením této vzácné scény. Při stěhování se začaly ztrácet nejen dekorační látky, 
ale hlavně loutky.

Po vytvoření nové scény v kulturním domě převzal vedení Luděk Rohlíček. 
Měli jsme krásně vytápěnou místnost vedle kina, vodící lávky a své znalosti 
v oboru práce s loutkami jsme si doplňovali na kurzech v pražském divadle Slu-
níčko. Po několika letech začal opět soumrak divadélka. V prostorách scény se 
vytvářelo kino s vestibulem. V této stěhovací etapě do patra kulturního domu byla 
zkáza dokonána. Zmizely krásné „Štolovy kulisy“, 6 loutek jsme našli u kolegů ve 
škole v Krhanicích. V tuto dobu přináší správce kulturního domu Václav Kolář 
nápad hrát maňásky. To už ale moc úspěch nepřinášelo. Nikdo z tehdejšího vede-
ní nechtěl pátrat po zmizelých loutkách. Vše bylo majetkem ROH a závodního 
klubu. Později se nakoupily nové sádrové loutky (vysoké 25 cm) a byla postavena 
nová scéna v klubu mládeže. Ta také neměla dlouhého trvání. Vedení Metazu pak 
dalo scénu rozštípat. Na poslední chvíli Jiří Konvička a Jiří Čech odvezli loutky do 
školní družiny v Týnci nad Sázavou. Tím byly asi zachráněny. Jejich další osud 
není nikomu znám.

Tak skončila velká éra loutkářství v Týnci nad Sázavou.
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vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou 
Daniel Povolný

Dne 15. 5. 1955 byl ustaven pracovní výbor při místní osvětové besedě, jehož 
předsedou se stal ředitel školy Josef Topič a jednateli František Šípek a Václav Stej
skal. Dalšími členy byli František Bučina, Jindřich Juráš, Jaroslav Reitinger, Ladi-
slav Fulín, Miroslav Šafrata a Antonín Vendr.

Hlavním úkolem pracovního výboru, který se záhy změnil ve vlastivědný 
krou žek, bylo vybudování „pamětní síně pro Týnec a okolí“. Mimo to se také na 
tomto území zabýval sbíráním historických předmětů a dokumentů a shromaž-
ďováním vzpomínek pamětníků. Výsledkem jeho činnosti bylo 1. 5. 1959 otevření 
městského muzea.

V následujících letech se kroužek v mezích svých možností snažil dále sezna-
movat obyvatelstvo Týnecka s historií zdejšího kraje pořádáním přednášek a pro-
vozováním muzea. Velmi plodná byla spolupráce s Dr. Hejnou, který prováděl 
vy kopávky na týneckém hradu a regionálním historikem PhDr. Jiřím Tywonia-
kem. O práci a rozvoj vlastivědného kroužku se nejvíce zasloužili Václav Stejskal, 
Miroslav Berka a František Šípek. Na začátku 80. let byla budova muzea uzavřena, 
a to na více než 10 let ukončilo svou činnost. Uzavřením muzea výrazně utrpěly 
nejen sbírky, ale i aktivita kroužku.

Schůze Vlastivědného klubu v Městském muzeu v Týnci v létě 1999 (zleva Ing. M. Povolná, K. Jukl †, P. 
Vodehnal †, F. Šípek+, J. Trojánek †, Mgr. D. Povolný, J. Konvička†) (foto V. Holas†)
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Teprve v letech 1994–1995 byla zásluhou vedení města v čele se starostou pa-
nem Zdeňkem Březinou dokončena rekonstrukce městského muzea a instalace 
nových expozic týnecké kameniny. 5. 6. 1995 znovu obnovil vlastivědný kroužek 
svoji činnost jako vlastivědná komise MěÚ v Týnci nad Sázavou. 10. 10. 1995 bylo 
muzeum slavnostně otevřeno. Pod vedením vedoucího stavebního odboru MěÚ 
v Týnci Jana Staňka, jako předsedy komise, pokračoval kroužek v další práci.

21. 5. 1998 byl předsedou zvolen historik Mgr. Daniel Povolný. Z jeho popudu 
se dosavadní vlastivědná komise změnila od 27. 7. 1998 v občanské sdružení Vlas-
tivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí, jehož cílem je usilovat o ochranu 
hmotných i nehmotných památek Týnecka a popularizovat jeho bohatou historii.

Vlastivědný klub již od r. 1998 pořádá na MěÚ v Týnci vždy od září do března 
následujícího roku cyklus historických i zeměpisných přednášek, které v průmě-
ru navštěvuje 20–30 občanů. Pro žáky posledních ročníků ZŠ v Týnci pak také 
při pravuje přednášky o historii Týnce v letech 1918–1938. Od r. 1999 se spolupodí-
lí na vyhlašování ocenění Blanický rytíř, které organizuje Podblanické ekocent-
rum ve Vlašimi. V r. 2000 a 2002 byli tímto oceněním poctěni členové klubu Václav 
Stejskal a in memoriam Miroslav Berka. V r. 2000 také klub poprvé vyhlásil vítěze 
soutěže o cenu PhDr. Jiřího Tywoniaka, kterou až do roku 2008 každoročně pořá-
dal pro zájemce o regionální historii z řad žáků základních a středních škol z Be-
nešovska, Vlašimska a Voticka. V tomto směru jej MěÚ v Týnci pravidelně finanč-

Přednáška Vlastivědného klubu v MěÚ s motocyklovými závodníky v lednu 2002 (foto V. Holas†) (zleva 
L. Houška, O. Kába st. †, Ing. V. Dědek†, ?, Ing. L. Žížala, J. Ducháček†)
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ně podporoval. S podporou města se také od téhož roku s ročními přestávkami 
konají vždy v době týneckého posvícení (28. 10.) výstavy malířů Týnecka, které 
jsou prokládány menšími výstavami fotografií, ručních prací aj.

V roce 2005–2006 klub ve spolupráci s městem připravil knihu o historii Týnce a 
jeho osad, která v doplněném a přepracovaném vydání vychází v roce 2018. V roce 
2013 jsme ve spolupráci s městem začali připravovat projekt naučné stezky, kterou se 
díky dotaci podařilo zrealizovat v roce 2014. V roce 2015 se s ohledem na nový ob-
čanský zákoník klub přejmenoval na Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou.

Spolek má v průměru 15–20 členů, kteří se scházejí každý měsíc ve velké zase-
dací místnosti MěÚ v Týnci nad Sázavou.

 
Předsedové vlastivědného kroužku/klubu/spolku:
1955–1966 Josef Topič
1966–1967 MUDr. Antonín Maxera
1967–1970 Miroslav Berka
1970–1983 Jan Trojánek
5. 6. 1995–21. 5. 1998 Jan Staněk
21. 5. 1998–dosud PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.
2013 – dosud místopředsedkyně Dagmar Hadačová

Hudební soubory Týnecka
Václav Korbel, Zdeněk Březina

Hudba tzv. vážná a dechová
Počátky hudebního života v Týnci jsme 

schopni vysledovat zhruba od kon ce 20. let 
minulého století. Určitě již dříve však existo-
vali hudebníci převážně z řad kantorů, kteří 
jak ve škole, tak při náboženských obřadech 
položili ty nejstarší základy hudebnosti míst-
ního obyvatelstva. 

Významnou hudební osobností se vzta-
hem k Týnci byl v 19. století operní zpěvák Ka-
rel Veselý, zmíněný v kapitole Osobnosti. Za 
pobytu v Týnci ovšem již uměleckou činnost 
nevyví jel a bohužel se zde pouze v roce 1904 
uzavřela jeho životní pouť.

Ve 20. a 30. letech minulého století byl 
v sále dnešní restaurace Společenského centra 
promítán němý biograf. O hudební zpestření 
před začátkem promítání a bě hem přestávek Václav Dvořák, 1935
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se staral orchestr složený převážně z členů rodiny Svobodovy, Korbelovy a Dvo-
řákovy. Tyto tři rodiny byly skutečně zásobárnou talentů pro týnecké kapely na 
dlouhá desetiletí. Základ orchestru v němém kině tvořili Antonín Svoboda st. 
(nar. 1875) z Růžové ulice s jeho ženou Boženou (nar. 1885) a synem Antonínem 
(1912–1983) spolu s týneckým kolářem Josefem Korbelem (1876–1958) a jeho syny 
Václavem (1907–1967) a Josefem (1912–2005), dále František Dvořák se svým brat-
rem Václavem, Antonín Šíma, klarinetista z Chrástu (1908–1997) a violista Lud vík 
Bittner z Brodců. Tento orchestr byl dle pamětníků prvním organizovaným se
skupením hudebníků a stal se základem pro pozdější vznik dalších souborů – de-
chovek, symfonického i komorního orchestru a chrámového sboru.

Ve 30. letech působil v Podělusích vynikající učitel hudby Stanislav Michal, 
kte rý se přestěhoval na venkov, aby zde strávil léta svého důchodu. Údajně byl 
blízkým přítelem špičkového houslisty Jana Kubelíka a krátký čas vyučoval 
i jeho syna Rafaela, budoucího velkého dirigenta. Bohužel se o této osobnosti 
nepodařilo více zjistit.

První dechovou hudbu v Týnci vedl jako kapelník František Dvořák (zemř. 
1927). Jako trumpetista odsloužil 11 let ve vojenských hudbách RakouskoUherska 
a tato praxe ho k založení a vedení dechovky jistě opravňovala. Po smrti kapelníka 
převzal orchestr jeho bratr Václav Dvořák, hráč na baskřídlovku. Ten stál v čele 
kapely až do svého úmrtí v roce 1945. Václav Dvořák bydlel v Lipové ulici a jeho 
3 děti se také zapojily do muzikantského života v Týnci. Syn Rudolf (nar. 1911, pří-

Budoucí kapelník František Dvořák
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První dechová hudba v Týnci, třetí zprava stojící syn F. Dvořáka, sedící druhý syn 
a sám kapelník F. Dvořák (sbírka Jany Zelenkové)
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Upomínka na první odvod 1933

slušník čsl. letectva) hrál na housle a bicí nástroje s otcovou kapelou stejně jako 
jeho bratr Antonín (nar. 1915, listonoš), který hrál ještě dlouhá léta na trubku s ka-
pelníkem Drábkem. Jejich sestra Marie, provdaná Machová, účinkovala jako hous-
listka a zpěvačka v chrámovém souboru profesora Šmída.

Od poloviny 30. let působil v Chrástě nad Sázavou menší orchestr pod vede-
ním trombonisty Antonína Šímy (nar. 1911). Orchestr byl svým složením i reper-
toárem poměrně univerzální. Účinkoval nejen koncertně a k tanci, ale při úpravě 
a doplnění obsazení i jako klasická dechovka. V roce 1942 převzal vedení orchest-
ru výborný trumpetista Josef Povolný z Chrástu (nar. 1904) a po II. světové válce 
stanul v čele orchestru na více jak 10 let Antonín Svoboda. Tento týnecký rodák 
(1912–1983), profesí krejčí, který začínal se svými rodiči jako houslista v němém 
biografu, byl údajně nejlepším místním hudebníkem. Na vojně hrával s budoucím 
prvním trumpetistou České filharmonie p. Lisým a byl ovlivněn kapelníky Kap-
lánkem a Fadrhonsem. Ovládal více nástrojů, kromě houslí zejména trubku, byl 
nadaný a pracovitý, uměl to s lidmi. To byly předpoklady pro jeho dlouholeté a ši-
roké uplatnění v hudebních souborech všech žánrů.

V roce 1959 převzal vedení orchestru další z muzikantského rodu Šímů Miro-
slav (nar. 1932), klarinetista, saxofonista a řemeslník z týnecké Jawy. To už působil 
tento orchestr několik let pod Osvětovou besedou v Krhanicích, neboť bez tzv. 
zřizovatele to tehdy nešlo. Členem kapely byl trombonista Václav Korbel (nar. 
1939), absolvent Státní konzervatoře, člen orchestru Divadla na Vinohradech, který 
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zprostředkovával v případě potřeby styk s pražskými muzikanty, především stu-
denty konzervatoře, pro účinkování na tanečních zábavách a nedělních čajích 
v Posádkovém domě armády v Chrástě. Byl synem Václava Korbela, který se svým 
otcem a bratrem Josefem účinkoval v prvním orchestru v němém biografu. Kromě 
výše jmenovaných byli členy Šímova orchestru v různých obdobích tito hudebníci: 
Jan Němeček z Krhanic – trubka, Karel Zazvonil – housle, Josef Dráb – bicí, Fran-
tišek Kříž – saxofon a bicí, Antonín Šíma – klarinet – ti všichni pocházeli z Chrás-
tu, To máš Dvořák z Krhanic – bas, Antonín Slabihoud (nar. 1881) – kontrabas (nej-
starší člen orchestru), Rudolf Adámek – harmonika, Stanislav Svoboda (nar. 1915) 

–příčná flétna (bratr kapelníka Antonína), Josef Korbel – viola, klarinet, všichni 
z Týnce. Dále Josef Korbel ml. z Prahy – housle a pozoun, Václav Korbel st. – hous-
le, har mo nika a kontrabas. Je pozoruhodné, jakou muzikantskou líhní byl v těch 
dobách Chrást nad Sázavou. Šímův orchestr ukončil činnost okolo roku 1970 
a jeho členové se většinou stali členy jiných hudebních seskupení. 

Po druhé světové válce se přistěhoval do Týnce hudební pedagog a organizá-
tor prof. Karel Šmíd. Celkový přehled jeho činnosti najde čtenář v kapitole Osob-
nosti. Prof. Šmíd se i v Týnci aktivně věnoval hudbě a v 50. letech zde založil sym-
fonický orchestr se širokou základnou. Kromě místních byli členy hudebníci ze 
širšího okolí a dle potřeby byl orchestr doplňován i pražskými profesionály. 
Zkouš ky i koncerty se odehrávaly často v bývalé kantýně závodu Metaz.

Prof. Šmíd řídil ještě chrámový orchestr a smíšený sbor, který existoval při 
kos tele Sv. Šimona a Judy v Týnci, věnoval se duchovní hudbě a prováděl např. 

Zájezd chrámového souboru do Kutné Hory počátkem 50. let. Zleva Josef 
Korbel, skladatel Říhovský, prof. Šmíd, Antonín Svoboda
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mše spolupracujícího skladatele Říhovského nebo Českou mši vánoční J. J. Ryby. 
Několik roků vždy před půlnoční mší se z kostelní věže ozývalo 12 akordů, sym-
bolizujících půlnoc a dále několik koled v podání trumpetistů Josefa Drábka, Jana 
Dvořáka, Antonína Svobody a pozounistů z rodiny Korbelů – Josefa a Václava 
staršího a mladšího.

Takzvané vážné hudbě se věnoval také komorní soubor, který vznikl koncem 
50. let ve složení: 1. housle Antonín Svoboda, 2. housle Ladislav Radosta, viola Vác-
lav Korbel starší a violoncello František Bučina (1899–1993). Tito pánové hráli hlav-
ně pro svoji potěchu a vydrželo jim to téměř deset let. V repertoáru měli skladby 
W. A. Mozarta, J. Ignáce Linka a dalších. Jejich nepočetná veřejná vystoupení se 
odehrávala především v malém sále Kulturního domu Metaz.

Dechovou hudbu pana Dvořáka jsme v tomto vyprávění opustili v roce 1945, 
kdy umírá v pořadí druhý kapelník Dvořák Václav. Vedení dechovky se tehdy ujal 
hráč na křídlovku a trubku Josef Drábek z Pecerad (1908–1994) a zahájil tak nejdel-
ší kapelnickou kariéru v historii týneckého hudebního života. Ani jméno Dvořák 
však z dechovky nezmizelo, protože na křídlovku s panem Drábkem dlouhá dese-
tiletí hrál pan Jan Dvořák (nar. 1917), syn prvního kapelníka dechovky vojenského 
muzikanta Františka Dvořáka, a také Janův bratranec, nositel slavného jména An-
tonín Dvořák, profesí listonoš. Drábkova kapela se stala brzy pojmem a po válce 
našla svoje uplatnění. Kromě čisté dechovky hrála i hudbu tzv. taneční a měla uni-
verzální repertoár. Občas se stávalo, že kapelník měl více požadavků na vystoupe-
ní, než mohl stihnout. Proto spolupracoval s řadou dalších muzikantů a příležitost

V Jawaklubu cca 1970. 1. řada zleva J. Němeček, J. Drábek, A. Šíma, A. Kočí, A. Kůt, 2. řada zleva J. Dvo
řák, J. Jirák, F. Jirák
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ně z nich stavěl druhou a třetí 
kapelu, aby vyhověl pořadatelům.

Tehdy již bylo nutné mít svého 
zřizovatele, a tak Drábkova kapela 
účinkovala pod hlavičkou nejprve 
Závodního výboru ROH podniku 
Metaz a později Závodního klubu 
Jawa Metaz Týnec n. S. Samozřej-
mou byla účast dechovky na osla-
vách 1. máje, při politických výro-
čích, volbách a dalších slavnostních 
příležitostech ve městě a okolí. Kon-
cem 60. let se řízení velké dechovky, 
která sdružovala i muzikanty ze širšího okolí, ujal písecký rodák Ing. Gustav Vo-
tánek (1914–1990), zaměstnanec podniku Metaz. Hudbě se věnoval od dětství 
a dochovala se vzpomínka, jak už jako malý chlapec účinkoval v příbramské hor-
nické hudbě spolu s budoucím známým hercem Josefem Hlinomazem. Pod jeho 
vedením velké těleso pravidelně zkoušelo a bylo schopno pojmout i náročnější 
koncertní repertoár. Orchestr kromě běžného vystupování připravil i několik 
koncertů, s nimiž se uplatnil na zájezdech po republice a několikrát i v zahraničí 
(bývalá NDR., Polsko, Francie). 8. listopadu 1978 koncertovala tato velká dechovka 
při otevření obchodního domu Mír v týneckém sídlišti.

Ing. Gustav Votánek při svatebním obřadu v bývalém 
kulturním domě Metaz

Týnečanka na „pěší zóně“ před dnešním parkovištěm na přelomu 80. a 90. let
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Mezi členy Drábkovy a později Votánkovy dechovky patřili: křídlovky – 
J. Drábek, J. Němeček, K. Barek, J. Dvořák, J. Homola, baskřídlovky p. Dráb ze Zbo-
řeného Kostelce, J. Hruška, předčasně zes nulý J. Jirák., jeho strýc F. Jirák, kla rinety 
A. Šíma, M. Šíma, K. Doležal, A. Kočí, J. Chmel, L. Šmejkal, F. Pechač, p. Kovařík, 
Ing. M. Srba, D. Potůček, trubky p. Čuřík, p. Franěk, J. Šmejkal, J. Heřman, J. Rou-
bíček, P. Toman, Z. Bře zina, J. Krása, pozouny p. Vrbovec z Podělus, Ludvík Hruš-
ka – otec kapelníka Jaroslava Hrušky, V. Kor bel, M. Dvořák z Kamenice, J. Vosmík 
z Kamenného Přívozu, basy p. Vrbo vec z Chleb, F. Pechač st., později J. Dvořák 
z Bystřice nebo A. Zeman z Radlíka, bicí J. Honzík, Fr. Kříž, p. Šíma a p. Dráb 
z Chrástu, p. Peltán, A. Kůt, p. Tauchman. Určitě jsme na někoho v tomto výčtu 
zapomněli, protože muzikantů se v orchestru střídalo opravdu hodně a často byli 
zváni ještě další na výpomoc.

Hlavní příčinou zániku velké dechovky v Týnci byl generační problém, ale 
postupně také menší zájem posluchačstva o tento žánr. K tanci již v té době hrály 
prakticky jen univerzální orchestry. Menší dechovku ovšem vedl J. Drábek až do 
své smrti v roce 1994. Pan Drábek hrál fyzicky náročné party 1. křídlovky ještě ve 
svých 86 letech a kromě problémů s očima byl ve výborné kondici, optimista, vždy 
v dobré náladě. Pro vlídnou radu ani pro vtip nešel nikdy daleko a zaslouženě se 
stal jednou z nejvýznamnějších postav týnecké hudební historie.

Drábkovu dechovku převzal zkušený kapelník, trombonista a baskřídlovák 
J. Hruška ze Senohrab, rodák z Pecerad. Hudba dnes účinkuje příležitostně, přede-
vším při pohřebních obřadech.

Vedle této klasické dechovky založil hudební nadšenec J. Honzík v 90. letech 
dechovku mladých s názvem Týnečanka, kterou spolu se Z. Březinou vedli asi 
7 let. Hudba měla smíšené složení a účinkovala převážně na přehlídkách mladých 

Týnečanka při posvícení v r. 2005 před MěÚ v Týnci
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dechovek v Posázaví, sama také asi 2 nebo 3 přehlídky v Týnci uspořádala. V létě 
roku 1995 se pochlubila i v holandském městě Hoevelaken při městských slavnos-
tech. Když mladí hudebníci dospěli a dorost chyběl, Týnečanka se odmlčela a její 
jméno oživil až kapelník V. Křivánek, který složil novou Týnečanku z dospělých 
hráčů z Týnce a okolí a obsazení doplnil mladými vzdělanými hráči především 
z Benešova. V Týnci se po mnoha a mnoha letech díky Týnečance začala pořádat 
pravidelná nedělní taneční odpoledne, stejně tak v Čerčanech. Mezi hráči může-
me najít i několik členů bývalé Drábkovy a Votánkovy dechovky. Kapelník Křivá-
nek v roce 2015 zemřel, a od té doby Týnečanku vede Zdeněk Březina.

Hudba taneční – populární 
Na plesech a tanečních zábavách přestávaly lidem stačit polky a valčíky, velmi 

oblíbeným tancem se stalo ve 30. letech 20. století tango a pomalu začínal nastu-
povat swing. Interpretace nových šlágrů si vyžádala i změnu nástrojového obsa-
zení. Z čistě dechových orchestrů se stávaly orchestry univerzální často s housle-
mi, saxofony, harmonikou, kytarou a klavírem. Dechové hudby J. Drábka i pánů 
Svobody, později M. Šímy se tomuto trendu snažily přizpůsobit. Univerzální or-
chestry měly největší uplatnění při hře k tanci a jejich maximální obliba vydržela 
až do 60. let. V té době se začaly objevovat už orchestry tzv. taneční, zaměřené na 
populární hudbu pro mládež. 

Prvním takovým modernějším orchestrem byl Rytmus 57, který vznikl pod 
Závodním výborem ROH Jawa za vedení bubeníka Rudolfa Blabola z Pecerad. Dal-
šími členy byli Josef Povolný ml. housle, Rudolf Adámek harmonika, Bohumil 
Pavlíček kontrabas, Jaroslav Chmel a František Kříž saxofony, trubka Ladislav Ra-
dosta, pozoun Václav Korbel, Pavel Heřman a Václav Lacina kytary. Orchestr 
zkoušel v kantině na Brodcích a jeho první vystoupení se uskutečnilo v roce 1957 
v Netvořicích, dále účinkoval k tanci v Týnci a okolí. V roce 1961 převzal vedení 
or chestru výše zmíněný trombonista Jaroslav Hruška, zaměstnanec Jawy. V Jawa
klubu v Brodcích orchestr pod jeho vedením působil v 60. letech na odpoledních 
tanečních čajích, které byly mezi mládeží velmi populární a návštěvníci se sjíž děli 
vlakem ze širokého okolí. J. Hruška udržel orchestr dlouhá léta, účinkoval v Týnci 
pro oba velké podniky, na plesech a tanečních zábavách v širokém okolí a dodnes 
vede malý taneční orchestr, ovšem složení hudebníků už se dávno vyměnilo. 

Na tuto tradici navazovali mladší muzikanti a začalo vznikat i rychle opět za-
nikat více nových hudebních skupin. Mezi významné osobnosti tohoto období 
patřil L. Boháček, který po amatérských začátcích v Týnci provozoval hudbu 
v Pra ze v několika špičkových souborech. Za zvláštní zmínku stojí orchestr HY-
PER se svým předčasně zesnulým vedoucím, týneckým občanem M. Hlaváčkem. 
Orchestr měl zázemí v Benešově, odkud byla většina jeho členů – všichni byli 
dobrými hudebníky. Především však díky hudebně vzdělanému kapelníkovi a pi-
anistovi M. Hlaváčkovi, který byl i dobrým organizátorem, měl orchestr na místní 



542

Týnec nad Sázavou

poměry vynikající úroveň a svého času absolvoval i tzv. profesionální přehrávky, 
což umož ňovalo mimo jiné i účtovat alespoň trochu odpovídající honoráře za 
účinkování. Tehdy to byla závratná suma 40 Kčs hrubého za hodinu. Od konce 70. 
do počátku 90. let vcelku úspěšně působil v celém okrese malý orchestr ALFA 
vedený Z. Březinou, zřizovaný ZK ROH Jawa Metaz. Později až do současnosti na 
něj navazuje skupina CODA, kterou vede J. Krejzar z Pecerad. 

bigbeat, rock 
Tato oblast hudby se vždy vyznačovala tím, že rychle a nadivoko vznikající 

soubory měly rychlou úmrtnost. Na vině bylo mládí muzikantů, jejich hudební 
zásadovost a nekompromisnost, velmi často i nepřízeň režimu, a také velké hmot-
né problémy, neboť vybavení elektrofonickými nástroji a ozvučení je velmi ná-
kladné. Tyto skupiny jsou od počátku závislé i na vybavení dopravními prostřed-
ky, a to bývalo pro mladé nadšence kamenem úrazu. Nejdále se vypracoval již 
výše zmíněný Ladislav Boháček.

Až v 90. letech se začalo bigbeatu, později nazývanému spíše rock, v Týnci da
řit lépe. Od roku 1994 existuje a pilně vystupuje skupina TNS (Týnec nad Sázavou) 
s dlouholetými hlavními postavami kytaristou Jiřím Kotlárem, zpěvákem Tomá-
šem Krajánkem a bubeníkem Ladislavem Dudkovičem. V Týnci také několik let 
zkoušela votická skupina Parafín, ve které se za bicími objevuje týnecký bubeník 
Pavel Korec, známý z dlouholetého účinkování v populární skupině KEKS.

Trampská píseň, country, bluegrass a folk
Jiří Borovička

Trampská píseň vznikla s rozvojem trampingu ve 20. letech minulého století. 
Na Sázavě právě vznikaly první trampské osady a k osadnímu životu patřil sport 
i různé formy zábavy. Byly to osadní táborové ohně, večírky s programem, tramp-
ské taneční zábavy. A právě zde začala éra trampských písničkářů. Nejznámější 
z nich je J. Motl (osada Ztracenka ve Svatojánských proudech na Vltavě), složil 
spoustu písní. Ty úspěšné se hrají dosud a patří právem do zlatého fondu tramp-
ských písní. Jako doprovodný hudební nástroj sloužila dlouhý čas kytara, později 
přibyly další strunné nástroje. Velký důraz se kladl na zpěv. K rozšíření trampin-
gu pomáhala literatura, např. romány J. Londona. Záhy se přidal film USA, kde 
hlavní hrdinové byli kovbojové, zlatokopové, lovci kožešin. Hudba těchto filmů 
pomáhala k rozšíření podobné hudby i v českém prostředí z podnětu milovníků 
romantiky. Trampská hudba se začala nahrávat na gramofonové desky, dostávala 
se do povědomí hlavně mladých lidí. Dodnes zní na osadách rozsetých v roman-
tických koutech naší vlasti. 

Ve 40. a 50., letech 20. století se dostala v USA do popředí zájmu lidová, tj. ven-
kovská hudba (country = venkov). Byla to původně hudba venkovských tanečních 
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zábav, poutí, různých soutěží, např. koňských závodů, rodea apod. K rozšíření 
této venkovské hudby přispěl samozřejmě i film. Zájem se znásobil působením 
televize. Toto dění pronikalo pomocí radiových vln i k nám a nacházelo zde hodně 
následovníků. V České republice má velkou zásluhu na rozšíření tohoto žánru 
soutěž PORTA. Je to soutěž trvající již několik desítek roků; soutěží se vyřazova-
cím způsobem v okresních, oblastních a krajských kolech. Z krajského kola vždy 
jeden z jednotlivých žánrů postoupí do celostátního kola Porty. Vystoupit zde je 
prestižní záležitost a sen všech soutěžících skupin. Toto finále se už těší velké po-
zornosti médií a navštěvuje jej množství diváků. Vítěz Porty často rozšiřuje počet 
profesionálních hudebních skupin.

Bluegrass je odnož country – je to původně hudba prostých lidí méně boha-
tých států USA. V jejích písních se odráží těžký život, nechybí ale ani opěvování 
krásné přírody, např. Apalačských hor. Charakteristický zvuk této hudby je tvo-
řen výrazným tónem pětistrunného banja a mandolíny. 

Folk je lidová píseň znovu objevená a zpívaná všude, kde je to obvyklé. Nejed-
ná se však o klasické národní písně (ty jsou často upravované), ale o písně umělé, 
téma je skutečně široké.

Toto je na úvod skutečně stručný přehled o žánrech, o kterých budeme psát 
a které se hrály a dosud v Týnci hrají. Pro toho, kdo chce mít větší znalosti o tomto 
oboru, je vydána obsáhlá literatura. 

Začneme trampskou hudbou – skupina Bílá peřej vznikla asi před 35 lety, 
k prvním muzikantům je možno počítat J. Popelku, L. Krcha, P. Hrušku, J. Šmíd-
majera. Postupně procházeli skupinou K. Walter, M. Houška, J. Nedra, manželé 

Bílá peřej s hosty J. Rakem a J. Zemanem v r. 2004 (sbírka J. Borovičky)



544

Týnec nad Sázavou

J. a D. Zímovi, bratři Simonovi, L. Čuřík a J. Borovička st. atd. Často se vzpomíná 
jejich „hraných“ v restauraci U Stárů v Chrástě. Svým příkladem ovlivnili a při-
vedli k hudbě hodně mladých následovníků. Různými úpravami a třeba odjinud 
převzatými písněmi se setřel rozdíl v tom, co je to trampská píseň, country nebo 
folk. Dá se napsat, že trampská hudba je hudba táborových ohňů, osad a lidí vy-
znávajících život v přírodě. V průběhu let se počet muzikantů Bílé peřeje ustálil na 
konečných 4 členech: M. Houška (basa), K. Walter (kytara), J. Nedra (banjo), J. Bo-
rovička st. (mandolína). Hrají na hraných v hospůdkách našeho okolí, na osadách 
apod. Občas je samozřejmě doplňují další muzikanti.

Country u nás hraje dost muzikantů, a ti se přesunují ze skupiny do skupiny. 
Dá se říci, že každý hrál nebo hraje s každým. Nedá se proto přesně určit, jak se 
ur čité skupiny vyvíjely. Známe základní muzikanty. Ti, kteří ve skupinách byli 
krat ší dobu, jmenujeme také. Spoléháme na paměť těch, kteří jsou stále v centru 
dění. 

V roce 1985 vzniká skupina Kaňka (ze skupiny Okál, která začala jako folk): 
J. Rak (kytara), M. Houška (basa), G. Svoboda (flétna), J. Borovička ml. (housle), 
T. Bubáková (zpěv). V průběhu let se přidali P. Štrál (kytara), J. Čulík (banjo), J. Ze-
man (kytara), Z. Jahoda (housle), J. Borovička st. (mandolína), zpěv H. Uhrová. 
V roce 1986 vyhrála Kaňka oblastní Portu a postoupila na krajskou Portu – to byl 
její největší úspěch. Zúčastňovala se různých soutěží, přehlídek a několikrát hrá la 
na trampských bálech a osadních slavnostech – např. v Mníšku pod Brdy, v Čen-
kově i v Praze. 

Kaňka se rozpadá v r. 2004 a J. Rak, P. Štrál, Z. Korbel a Z. Hartych zakládají 
skupinu K. O. Hrají opět na různých akcích a přehlídkách. Hrají country, jazz, 
blue grass i folk (irské písně). Mají skutečně široký záběr.

Vodácká kapela – je to kapela oddílu kanoistiky TJ Jawa Metaz. Hrají střídavě 
členové tohoto oddílu: J. Rak, J. Nedra, J. Zímová, D. Zíma, J. Čulík, G. Svoboda, 
K. Tamele, sestry Šípkovy, J. Vacková, J. Havrlík, J. Mařák, J. Jelínek, J. Borovičkové 
ml. a st. a mladí členové J. Nedra ml., J. Walter ml. a O. Nedra. Je to hudba převáž-
ně country, která se hraje na zájezdech oddílu u nás i v cizině. Dále na hraných 
v hospůdkách a těžko by se dalo napsat, kde všude jinde.

Bluegrass – skupina Šmolka. vznikla v roce 1983, složení: P. Štrál (kytara), 
Z. Har tych (foukací harmonika), M. Čelikovský (mandolína), J. Chmel (basa), 
J. Kučera (banjo). Kapelou prošli T. Bubáková (zpěv), M. Houška (zpěv) a J. Boro-
vička ml. (housle). 

Šmolka dosáhla jistých úspěchů na krajských kolech Porty v r. 1985 a 1986 (ce na 
diváků a poroty). Hráli: na Kutnohorské Kocábce, Banjojamboree v Kopidlně u Ji-
čína, na Posázavském kandíku, Vlašimské bráně, bluegrassovém maratonu v Boru 
u Tachova. Byli hosty pražských Poutníků. Po dobu šesti let hráli na country bá-
lech po celé republice, měli čtyři vlastní komponované pořady. Šmolka měla velký 
vliv na přesunutí hudby od táborových ohňů, trampských osad a hospůdek na 
pódia a tím i k rozšíření mezi větší okruh posluchačů.
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Po rozpadu skupiny v r. 1989 J. Chmel a M. Čelikovský pokračují ve skupině 
Country coctail. Skupina má sídlo v Jílovém, kde oba týnecké muzikanty doplnili 
bratři Krištůvkovi. Tato skupina přivedla svůj bluesgrass k dokonalosti, např. dva-
krát hráli na přehlídkách v USA.

Folk – v roce 1983 vzniká skupina Okál. Jsou to: J. Rak, J. Nedra, M. Houška, 
G. Svoboda, J. Borovička ml., D. Kainarová, M. Bukovjanová, M. Burešová. Skupi-
na opět hraje při různých příležitostech, po rozpadu v r. 1985 přechází většina čle-
nů do Kaňky. 

Folková skupina Amfora vznikla v roce 1998, byli to: M. Bubák, P. Chomát, 
P. Ma roušek, L. Bartlová, L. Kyptová a krátce Z. Hartych. Zvítězili v oblastním ko
le Porty 1998 a postoupili do finále v Plzni. Zúčastnili se konkurzu na Zahradu 1999 
a dostali příležitost si zahrát na tomto festivalu v Náměšti na Hané 5. 7. 1999. Díky 
spolupráci s písničkářem Frantou Nedvědem se zúčastnili natáčení pro ČT v po-
řadu Přezůvky s sebou, který se vysílal v prosinci 1999. Dále se zúčastnili natáčení 
so botního Tobogánu Českého rozhlasu Praha (s Ivou Janžurovou). Zahráli si také 
na „Setkání“ v Konopišti. V roce 2000 se skupina rozpadla.

Toto je stručný přehled skupin a muzikantů žánru trampská píseň, country, 
bluegrass a folk. Je s podivem, co kapel a muzikantů je z našeho malého posázav
ského města. Svědčí to o tom, že tato hudba u nás měla z čeho čerpat a dobře 
zapus tila kořeny. Věřme, že tomu bude tak i nadále. Dokládá to i počet dětí v ky-

Folková skupina OKÁL na začátku 80. let, zleva D. Kainarová, M. Bukovjanová, J. Nedra, J. Rak a M. Houš-
ka (sbírka J. Borovičky)
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tarové škole P. Chomáta. Doufáme, že naše hudba v soutěži s různými „směry“ 
(např. tech  no hudby náležitě hlasité) se ještě pár let udrží a bude vzpomínkou na 
muzicírování generací od 20. roků minulého století u nás v Týnci nad Sázavou.

Pisatelé této části knihy mají obavu z toho, zda srozumitelně popsali tyto hu-
dební žánry a hlav ně z toho, jestli jsme někoho z hudebníků neopomněli. Za to se 
předem omlouváme. 

Tento článek vznikl za vydatné pomoci L. Kyptové, P. Štrála, M. Houšky 
a  J. Ra ka – sepsal, vytvořil a na včasné termíny příspěvků dbal J. Borovička st.

Flétnový soubor
Miloslava Hranostýlová

Již od r. 1995 nabízíme setkávání se zobcovou flétnou v rámci zájmové činnos-
ti ve školní družině při ZŠ Týnec nad Sázavou. Žáci a žákyně se zde učí nejen 
naslou chat hudbě, ale i zábavné formě dechové gymnastiky. Dechová cvičení 
a správ né dýchání jsou nutné ke kvalitní hře na dechový hudební nástroj a záro-
veň jsou pro středkem a pomocníkem při léčbě dětí s různými i dlouhodobými 
nemocemi dýchacích cest.

Od počátku činnosti našeho souboru jsem se snažila, aby každé dítě, které je 
jeho členem, mělo ze svého muzicírování radost a tu pak rozdávalo i do celého 
svého okolí.

Flétnový soubor před obchodním domem v Týnci v roce 2005 (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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Často se zapojujeme do kulturního dění v Týnci. S naším programem jsme 
vystoupili na vernisážích, adventních nedělích v městském muzeu, na ocenění 
významných občanů našeho města, při rozsvěcování vánočního stromu u ob-
chodního domu a při představení vlajky města Týnec nad Sázavou. Reprezentuje-
me též ZŠ na školních akademiích a na akci „Škola v městském muzeu“. Velmi 
rádi jsme zahráli na výstavě fotografií k životnímu jubileu Vladimíra Holase a při 
vernisáži výstavy obrazů Ing. Ladislava Žížaly ve zdejším muzeu.

Bylo pro nás ctí reprezentovat měs to Týnec svým kulturním vystoupením 
u pří ležitosti XIII. setkání Týnců v Dobrovici. V r. 1999 a 2000 jsme se zúčastnili 
dět ské interpretační soutěže ve hře na zobcové flétny, kategorie souborů v Praze, 
kde jsme získali čestné uznání (1999) a 3. místo (2000).

Zakládající členové a členky souboru jsou dnes již téměř dospě lí lidé a velmi 
mě těší, že někteří „svou“ hudbu ne opustili. Během desetiletého působení hrálo 
v souboru 45 žáků a žákyň. V roce 2005 to bylo 12 žákyň.

To všechno by však stěží mohlo existovat bez podpory a pochopení rodičů, 
vedení školy a Městského úřadu v Týnci. Snad i v dalších letech přispěji k tomu, 
aby se stále nacházela ušlechtilá a pevná přátelství dětí a muziky.

Tj Zbořený kostelec
Jiří Vrbata

V minulých dobách nesla naše TJ několik názvů. Od počátečního D. T. J., SK, 
Sokol (od roku 1951), TJ Jawa Spartak (od roku 1953), až po současný ,,TJ ZBOŘENÝ 
KOSTELEC“. Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1907 a patří k nejstarším 
tělovýchovným orga nizacím na Benešovsku. Nejstarším dochovaným materiálem 
je fotografie D. T. J. Zbořený Kostelec z 18. 9. 1910, kterou měl uloženou pan Voj-
těch Hruška nejstarší.

Dokumentů a vzpomínek z prvních let působení příliš není. Činnost v násle-
dujících obdobích dává ale tušit, že od svého založení TJ Zbořený Kostelec hýřila 
aktivitou.

Fotografie a vzpomínky pamětníků dokladují, že ve třicátých letech ve Zboře-
ném Kostelci naši předchůdci hráli házenou, fotbal, dochovala se fotografie nej-
staršího fotbalového mužstva Benešovska (obojí asi na hřišti „U Dudků“), hokej 
(na řece), a také volejbal (na hřišti pod Sešínovými – dnes „Hurychovci“  a na 
hřiš ti u Střížů). Vojtěch Hruška nejstarší chodil v meziválečném období předcvi-
čovat i do Týnce nad Sázavou, cvičení se také účastnil Eduard Šiňor nejstarší.

Historického předválečného úspěchu dosáhla DTJ Zbořený Kostelec v r. 1934, 
kdy porazila v házené v utkání hraném ve Zbořeném Kostelci mužstvo Slavie Pra-
ha 7 : 6. Bylo to v roce, kdy Slavia Praha byla mistrem ligy!

V roce 1942 byl založen šachový oddíl. Dlouholetým propagátorem šachu 
v Kostelci byl Vojtěch Bořík.
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V poválečném období pokračovala nepřetržitá tradice sportování. Dorůstaly 
nové generace vynikajících sportovců. V padesátých letech chodilo na cvičení 
V. Hrušky nejstaršího až třicet mužů. Nebyla ještě tělocvična, cvičilo se v hospo
dě „U Marků“ a např. gymnastický stůl, který je dnes v tělocvičně, pamatuje ješ
tě tuto éru. Pokračovala a rozvinula se tradice již úspěšných sportů jako byla há-
zená – hrála se již v roce 1955 na hřišti u Dudků. Hrál se nadále i volejbal.

Nejslavnějším sportem této doby však byl hokej. Hrál se také již před válkou 
na řece a v letech 1956–1965 na hřišti pod dnešní tělocvičnou, kde byl připravován 
přírodní led. Bojovalo se ve III.tř. okresu a jedním z velkých nestorů této doby byl 
pan Eduard Šiňor nejstarší, který strávil v bráně 20 úspěšných let, a který také 
prohledal svůj archiv a zavzpomínal. Jeho výstroj v té době sponzorovali hospod-
ští Marek a Breburda. Družstvo žáků dokonce vyhrálo v sezóně 1963–1964 okres-
ní přebor v hokeji. Dalšími pamětníky této doby jsou Karel Souček st. – volejbali-
sta a hokejista i Jiří Janda st. – hokejista a také hospodář hokejového klubu. Oba 
také poskytli fotografie a vzpomínky. Ze cvičení této doby je nejvíce informací od 
Evy HruškovéKajnarové.

Po úspěšných spartakiádách v těchto letech byl Spartak Zbořený Kostelec vy-
hlášen nejlepší jednotou na okrese Benešov. To byl také jeden ze základních popu-
dů k výstavbě nové tělocvičny právě ve Zbořeném Kostelci.

Právě stavba tělocvičny byla největším zlomem a impulsem k rozvoji sportu 
u nás v Kostelci. Ruku k dílu zde připojili všichni a stavba se stala posláním celé 
obce. Největšími pracanty byli Jaroslav Dudek, Jaroslav Marvan, Šiška J. st., Edu-

Mužstvo házené Zbořeného Kostelce na přelomu 20. a 30. let 20. století, zleva Oskar Eberle, Karel Pazde
ra, ?, František Šíma, ?, ?, Jaroslav Franěk, Josef Zeman, Vojtěch Roubíček (sbírka Milana Dřízhala)
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ard Šiňor, pan Šálek  všichni ze starší generace. Samozřejmě že i zákulisní boj o to, 
aby tělocvična vznikla v Kostelci nebyl jednoduchý. Zde se nejvíce přičinili teh dej
ší tajemník MNV Pecerady pan Jaroslav Liška st. a další, kteří válčili na úřadech.

Na podzim roku 1959 se uvažovalo o výstavbě kabin pod hokejovým hřištěm.
Během zimy 1959–1960 došlo k zásadnímu obratu a bylo rozhodnuto, že se v Kos-
telci bude stavět nová tělocvična.

Stavba tělocvičny započala 21. 5. 1960 a dokončena byla v r. 1965 (tělocvična 
s bytovkou pro správce). Od 16. 4. 1964 se v tělocvičně začalo poprvé cvičit. Pří-
stavba, kde se nachází balkon a nářaďovna byly dostavěny v letech 1967–1968.

Velmi úspěšným sportem v dalších letech se stal volejbal, který se hraje do-
dnes. Naše družstvo se probojovalo v roce 1981–1982 až do krajského přeboru. 

Přehled z této slavné doby dal dohromady Pepík Hromas. Největším hráčem 
volejbalu a tahounem byl Leoš Hruška, který byl vyhlášen i nejlepším volejbalis-
tou okresu Benešov.

V naší tělocvičně se po celá léta hraje také stolní tenis, sálová kopaná, také 
floorbal, tenis atd. Velmi slavným sportem v naší historii jsou rovněž šachy.

Dalšími sporty, které naši členové provozují, jsou cyklistika (zejména horská 
kola), kdy se naši členové úspěšně zúčastňují maratónských závodů na celostátní 
úrovni. K průkopníkům tohoto sportu v naší TJ patří zejména Zdeněk Baloun 
a Jiří Vrbata, kteří měli první horská kola ve Zbořeném Kostelci v roce 1991. Nej-
lepším závodníkem v současné době je Josef Šíma, ale prosazují se i další  Vašek 
Zídek, Jirka Jun, Jan Vrbata a ve veteránských kategoriích Jiří Vrbata. Naši členové 
však pod vedením Mirka Nováka vyjíždějí pravidelně i na silničních kolech.

Další samostatnou sportovní kapitolou je běh na lyžích. Zde se naši členové již 
dlouhá léta účastní zejména maratónských závodů jako jsou Jizerská 50, Krkonoš-
ská 70; např. Jiří Vrbata má v obou těchto závodech přes 20 účastí. Jezdí se ale 
i další závody, které jsou součástí světové ligy dálkových běhů WORLDLOPPET, 
kde naši dva členové Jiří Vrbata a Mirek Borkovec v roce 2005 získali titul ,,Wordlop-
petmaster“.

Dále se hraje aktivně volejbal. V posledních letech hrajeme okresní soutěž 
smí šených družstev, kterou se nám v sezóně 2003/2004 podařilo vyhrát. Největší-
mi tahouny jsou Jirka Janda, Aleš Hromas, Jana Jandová, Radka Hromasová, ale 
také veterán Josef Hromas. 

Po celou dobu trvání TJ a zejména po vybudování nové tělocvičny se u nás na 
obci chodilo cvičit, na což má celá současná generace krásné vzpomínky a všem, 
kteří se na tvorbě těchto vzpomínek podíleli, za to dík!
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OSOBNOSTI TÝNECkA

karel veselý – operní pěvec
Daniel Povolný

Karel Veselý se narodil 19. 12. 1861 v Praze, kde se také později vyučil rukavič-
kářem. Už jako učeň navštěvoval baletní a pantomimické Teatro salone italiano 
na Královských Vinohradech, kde půjčoval divadelní kukátka. Svůj hlas však za-
tím předváděl spíše svým kamarádům po pražských hospodách. V r. 1883 absol-
voval pěveckou školu Františka Pivody a při její výroční benefici napoprvé uspěl 
s přednesem proslulé Masaniellovy barkaroly z Auberovy „Němé z Portici“.

Veselý pak zanechal řemesla a přidal se ke známé divadelní společnosti Fran-
tiška Pokorného. V divadelní sezóně 1883–1884 s ní vystupoval v Plzni a tehdy ta ké 
mj. poprvé zpíval Jeníka v „Prodané nevěstě“. V následujícím období s touto spo-
lečností rovněž procestoval řadu českých a moravských měst a obcí. Když se 
v r. 1885 stal František Pokorný ředitelem Národního divadla v Brně, patřil Karel 
Veselý k oporám tohoto souboru. Šel doslova z role do role a vystupoval i v opere-
tách. V únoru 1886 si jej do Brna přijeli poslechnout ředitel Národního divadla 
v Praze František Adolf Šubert a kapelník Mořic Stanislav Anger. František Po
korný však za Veselého neměl náhradu, a tak v „Národním“ zpíval Veselý popr-
vé – na zkoušku – až 8. 12. 1886 jako Manrico ve Verdiho „Troubadouru“. V únoru 
1887 se stal řádným členem Národního divadla v Praze.

„Karel Veselý měl tenor vzácné síly a barvy, čistou intonaci a emotivní přednes. Od po-
čátku však byl nabádán, aby neforzíroval každý delší tón ve výškách.“ Veselý se proto 
dále školil u belcantisty Josefa Lva, ale svůj hlas si impulzivní zpěvák příliš nešet-
řil. V roce 1888 prodělal hlasovou krizi, po několika měsících se však jeho hlas 
zotavil a získal na lesku a zvučnosti. Už od počátku své pěvecké kariéry měl Ve-
selý také problémy se svým hereckým projevem. Určitou strnulost a neumělost 
se snažil překonat teatrálními postoji a patetickými gesty po vzoru Itala Carlo 
Raver ty, jindy zase přeháněl v mimice a v pohybu a proměňoval např. lyrické role 
v hrdinné.

Přesto však vynikl v již zmíněné roli Jeníka, kterou ztvárnil ne méně než 150 
krát. „Dokázal v ní postupně harmonicky sladit pěveckou a hereckou složku a vytvořit typ 
furiantsky bodrého vesnického chasníka, citově vřelého a spontánně humorného. Zpíval 
Je níka se svou častou partnerkou Annou Veselou (Mařenka) s velmi příznivým ohlasem 
i na zájezdu Národního divadla do Vídně (1892). Vídeňská hudební kritika ho přirovnávala 
k Frit zi Schrödterovi, tenoristovi dvorní opery sladce lahodného hlasu a dynamického he
reckého projevu.“ 

Odvrácenou stranou pěveckých úspěchů Karla Veselého byl jeho bohémský 
způsob života. V podstatě permanentně měl obstavený plat, žil v dluzích a byl 

„úplně bez krejcaru“. 
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V r. 1899 onemocněl glykosurií a léčil se v Karlových Varech, v r. 1901 byl 
postižen chorobou hlasu a v r. 1902 u něj byla zjištěna tuberkulóza. Neúspěšně 
se léčil v italské Nizze a 31. 5. 1903 odešel do penze.

Vyčerpán postupující nemocí a opuštěn svými příznivci se uchýlil do osady 
Týnice. Učinil tak zřejmě na radu své tety Albíny, která se již dříve do budoucího 
města Týnec nad Sázavou přivdala. Poslední část svého života strávil v nedaleké 
hájence Taranka, kde o něj pečoval fořt Hromádka, a kam za ním pravidelně do-
cházel jeden z jeho posledních přátel MUDr. Maxera z Týnce. Zde také 1. 9. 1904 
zemřel a byl pohřben do prostého hrobu u kostela sv. Šimona a Judy v Týnci nad 
Sázavou.

doc. rndr. ing. josef Zahradníček, cSc. – biolog
Ladislav Žížala

Psalo se 14. září 1934, když do rodiny Zahradníčkových na hospodářskou 
usedlost čp. 21 v Peceradech přibyl nový člen, malý Josef. Poklidný život vesnice 
byl přerušen 15. března 1939 obsazením Československa německými okupanty, 
kdy veškeré dění ve vesnici tak jako v celé zemi se muselo podřídit německému 
totalitnímu režimu. Od září 1940 začal Josef navštěvovat týneckou obecnou školu, 
ale už v březnu 1943 školu opouští. Pecerady se staly součástí Němci zabraného 
území pro vojenské cvičiště zbraní SS se zvláštním režimem pro občany protekto-
rátu. Okolo třinácti rodin bylo nuceno svá hospodářství na základě rozhodnutí 
protektorátních úřadů opustit a z Pecerad se vystěhovat, mezi nimi i rodina Za-
hradníčkových. Základní vzdělání pak dokončil Josef až na měšťanské škole 
v Chomutově, kam docházel z vesničky Zálezly, kde po roce 1945 získali rodiče 
novou hospodářskou usedlost. Následovalo studium na zemědělských školách, 
zakončené maturitou na Vyšší zemědělské škole v Roudnici nad Labem.

Jmenování Dr. Josefa Zahradníčka členem akademie věd v New Yorku
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Josefovi bylo 21 let a musel rozhodnout o další cestě životem. Volba padla na 
další studium a bylo to, jak jinak u kluka z venkova, studium oboru blízkého pří-
rodě. Tak jako úspěšně vystudoval střední školu, končí i vysokoškolské studium 
na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. 

V roce 1960 vstoupil do praktického života ve funkci fytotechnika Pražských 
cukrovarů. Když zemřela tragickou smrtí jeho metodická vedoucí vědecká pra-
covnice Doc. Dr. Miroslava DrachovskáŠimanová z Výzkumného ústavu cukro-
varnického v Modřanech, stal se jejím nástupcem. Začal pracovat na poli vědy 
a vědě zůstal po celý život věrný. Externě vystudoval druhou vysokou školu – 
Příro dovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor biologiechemie, se 
speciali zací biochemie. Ve výzkumném ústavu, kde působil až do roku 2001, 
s rostoucími odbornými znalostmi, s publikováním vědeckých prací a přednáš-
kovou činností doma i v zahraničí, postupoval ve vědeckých funkcích od vý-
zkumného pracovníka až po funkci vedoucího vědeckého pracovníka a vědecké-
ho sekretáře ústavu. V letech 1967–1972 absolvoval externí vědeckou aspiranturu 
na VŠCHT v Praze a získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd. 

Jeho vědním oborem byla a zůstává biochemie, fyziologie a biotechnologie cu
krovky a průmyslových rostlin a metabolismus rostlin zaměřených na biosyntézu 
sacharidů. Přeloženo do češtiny to znamená, že se zabýval složením, přeměnou 
a funkcí látek v živé hmotě, životními pochody uvnitř těl organizmů a technolo-
giemi, založenými na využití látkové přeměny některých živých systémů, zvláště 
mikroorganizmů a syntézou sloučenin probíhající působením enzymů v živé 
hmotě nebo průmyslové výrobě.

Získané vědecké poznatky předával jako externista po celý život studentům 
vysokých škol, v 94 případech byl vedoucím diplomových prací a školitelem diplo
mantů. Po habilitačním řízení na VŠZ v Praze byl 1. 4. 1990 jmenován docentem.

Ještě i dnes v důchodovém věku je stále vědecky i pedagogicky činný. Je čle-
nem mezinárodní komise pro technologickou jakost cukrovky v Bruselu, dlouho-
letým aktivním členem Čs. biochemické společnosti při AV ČR a SR, pracuje v ri-
gorózních komisích vysokých škol a již v roce 1995 byl jmenován aktivním členem 
Americké akademie věd (Active member The New York Academy of Sciences). 

 U příležitosti jeho 70. narozenin mu byla rektorem České zemědělské univer-
zity v Praze udělena zlatá medaile za pedagogickou a vědeckou činnost. 

karel šmíd – hudební pedagog
Ladislav Žížala

V roce 1948 se přistěhoval do Týnce český hudební pedagog, organizátor a pu-
blicista Karel Šmíd. Narodil se 3. dubna 1884 v Brandýse nad Labem, vystudoval 
Cimrovu Českou akademii hudby a zpěvu v Praze. Byl vedoucím několika praž-
ských hudebních těles a předním činitelem Unie českých hudebníků. Jako hudeb-
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ní teoretik mnoho publikoval v hudebních časopisech. Svým půso bením ve funk-
cích a publikováním v době nacistické okupace země se zasloužil o exis tenční 
základ České filharmonie, divadelních a rozhlasových orchestrů, ohrožených 
zákazem činnosti.

Od roku 1948 jako důchodce žil v Týnci u své dcery, lékárnice paní R. Fridri-
chové. I na svém novém působišti se věnoval hudební činnosti. Vyučoval hudbě, 
od roku 1959 se stal učitelem v kursech hudební výchovy organizovaných místní 
Osvětovou besedou. Mnoho jeho žáků úspěšně absolvovalo tehdejší soutěže tvoři-
vosti mládeže. Jako zkušený hudební organizátor vytvořil z místních i okolních 
hudebníků orchestr, se kterým nastudoval několik klasických operet. Založil pě-
vecký sbor, při týneckém kostele pak chrámový sbor, se kterým propagoval chrá-
movou hudbu na kůru domácího kostela, ale i na zájezdech.

Zemřel náhle 4. července 1965 ve věku 81 let na výletě se svou rodinou 
v Chlumci u Třeboně. Oba manželé Fridrichovi byli lékárníky a pracovali v tehdy 
nové a vůbec první lékárně v Týnci v budově zdravotního střediska na dnešní Be
nešovské ulici. Paní Fridrichová zdědila hudební nadání po svém otci a jako vyni-
kající zpěvačka operních a operetních árií často potěšila týnecké posluchače při 
kulturních akcích pořádaných v šedesátých a sedmdesátých letech v sále býva-
lého prvního kina v Týnci.

František šimůnek – průkopník letectví
Ladislav Žížala

V Podělusích v domě čp. 23 žil od doby před druhou světovou válkou jeden 
z průkopníků českého letectví František Šimůnek. Narodil se v nedalekých Koz-
micích 19. května 1878. Od mládí měl lásku k motorům a už v roce 1903, kdy vlast-
nil v PrazeNuslích zámečnickou dílnu, byl majitelem různých motocyklů a aut 
nejrůznějších značek. A jak v roce 1961 píše jeho syn, byl v té době také v Nuslích 
jediným.

Když v červenci 1909 Francouz L. Bleriot uskutečnil se svým letadlem prvý 
pře let kanálu La Manche, byla to pro jedenatřicetiletého Františka přímo výz
va. Řekl si, že když může létat Bleriot ve Francii, proč by totéž nedokázal Franta 
Šimůnek z Nuslí. Bleriotovo letadlo si pečlivě prohlédl v listopadu 1909 při jeho 
senzačním představení na výstavě v Praze. A protože byl mužem činu, dokázal 
zkon struovat a předvést svůj prvý aeroplán Pražanům už v březnu roku 1910 na 
automobilové výstavě.

Svoji snahu létat začal uskutečňovat na poli vedle tzv. nuselské rasovny, ale 
br zy se přestěhoval, po získání souhlasu majitele polností, na pláň u pankrácké-
ho hřbitova, kde si postavil i hangár. Prvé pokusy o vzlétnutí byly vlastně jenom 
skoky. Protože chtěl mít na letadle všechno české, použil i motor české výroby 
zn. Trojan a Nagel, který však měl pro pohon letadla slabý výkon. V červenci 
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roku 1912 zís kal vysvědčení o provedení praktické zkoušky pilotské na borském 
vojenském cvičišti na aeroplánu systému Bleriot o výkonu 30/36 k. s.:

„Zkouška 12 minut – řízení létadla určitými směry s pevným bodem přistání a krajní 
hranicí letu, z provedení obratu a výškových změn.

František Šimůnek u svého stroje
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S bezpečností se daného úkolu zhostil – není se stanoviska technického a bezpečnostní
ho žádné námitky proti připuštění provádění veřejných letů jmenovaným, kterýž na zákla
dě dnešní zkoušky prohlašuje se pilotem pro aeroplány s motorem výbušným.

V Plzni 19. 7. 1912 – c. k. zkušební komisař Dr. Leopold Procházka, v. r., c. k. strojní inž.“
Po řadě startů a pádů přišlel slavný den Františka Šimůnka – 1. září 1912. To již 

byl v letadle namontován nový motor italské výroby zn. Anzani. O leteckém dnu 
na pankrácké pláni uspořádaném Františkem pro Pražany nechme promluvit re-
portáž novináře:

… Náš nadějný aviatik nařídil, aby aeroplán byl o čtvrt na pět na letiště vypraven, při 
čemž trubačský sbor Sokola nuselského výkon ten doprovázel svou hudbou. V pět hodin 
a pět minut ránou z hmoždíře dáno znamení, že pilot určitě vzlétne. V pět hodin a de
vět mi nut spuštěn motor aeroplánu a v několika vteřinách na to již s jistotou vznáší se 
aeroplán za nadšených pozdravů obecenstva směrem k Horní Krči a již krouží v nádher
ném letu směrem k Dolní Krči, odkud obrací pilot letadlo k restauraci Na Zelené lišce a ku 
hřbitovu pankráckému, tento míjí a zabočuje ve výši přes padesát metrů nad rokliny Brá
níka, aby pak dal se vidět i obecenstvu neplatícímu. Pak obrací letadlo mistrovně znovu 
směrem k le tišti a již vznáší se přes střechy domů a zpět ku hangáru a po pěti minutách 
bezvadně před svým hangárem přistává ...“.

František Šimůnek si svůj osobní životní sen i závazek splnil do posledního 
bodu – zkonstruoval a postavil vlastní letadlo, naučil se létat a složil pilotní zkouš-
ky a vznesl se před očima Pražanů nad hlavní město naší země.

V Podělusech prožil značnou část svého života. V roce 1932 zakoupil vedle 
silnice Týnec–Podělusy dva pozemky, jeden od manželů Vrňákových a úzký pruh 
z pole mlynáře Kulíka, který sloužil vlastně jenom jako cesta z pozemku u silnice 
k řece. Byl v té době už dosti zámožným živnostníkem, vedle zámečnické dílny 
provozoval i taxislužbu a na Pankráci vlastnil menší obytný dům. Na zakoupe-
ných pozemcích postavil zanedlouho malý domek čp. 23, ke kterému byla pozdě
ji přistavěna dílna. Z vyprávění jeho vnuka Františka Šimůnka jsme se dověděli, 
že dědeček patřil mezi nadšené členy nuselského Sokola, byl velký národovec 
a při vedl do Podělus další své kamarády. V sousedství měl vilku pražský sokolský 
náčelník Pechlát (zastřelen Němci v heydrichiádě) a za zmínku stojí, že jedním ze 
sousedů byl pražský advokát JUDr. Josef David, který měl za manželku sestru 
Franze Kafky. Její život pro židovský původ skončil v německém koncentračním 
táboře. Do Podělus se František přestěhoval z Prahy před druhou světovou válkou, 
když se rozhodl v Praze vše pronajmout a žít s manželkou v poklidu ve svém 
dom ku na břehu Sázavy. Řemesla ale vlastně nikdy nezanechal. V Podělusích na 
něho starousedlíci vzpomínají jako na všeuměla. V malé dílně vedle svého domku 
neustále něco opravoval a zlepšoval, dokázal prý spravit všechno, od poválečných 
bot zvaných „dřeváčky“ až po obilní mlátičku a mezi poslední práce prý patřila 
elektrická máselnice (aby se nemuselo točit rukou). Když tomuto bohatýrovi naše-
ho letectví po roce 1948 odmítly úřady komunistického režimu dát jako bývalému 
živnostníkovi důchod, musela se do boje o jeho práva vložit i jeho energická žena 
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a František se musel zříci veškerého svého majetku, v Praze i v Podělusích. Jedi-
ně tak mu byl důchod přiznán. Bitvu o pensi vyhrál, ale tragédií doby bylo, že 
slovo živnostník bylo chápáno jako vykořisťovatel a škůdce dělnické třídy. Vážilo 
víc než pracovitost, tvořivot, houževnatost a u Františka pak ještě nesmírná odva-
ha, konstrukční schopnosti a sláva průkopníků československého letectví. Zemřel 
v roce 1966 ve věku let 85 let.

vladimír okénko – operní zpěvák
Ladislav Žížala

Narodil se 22. prosince 1956. V jeho pěti letech se stěhuje rodina Okénkových 
z Prahy do nově postaveného vojenského sídliště Chrást, když byl jeho otec, dů-
stojník z povolání, převelen do posádky v Lešanech.

Jeho sestra paní Táňa Frišmanová vzpomíná na vyprávění své matky, jak už 
v předškolním věku Vladimírek s nadšením a dobře zpíval. Dokonce se mu za je ho 
výkon dostávalo od místního řezníka odměny 
v podobě šunky, v té době zcela nedostat kové 
potraviny, když mu v obchodě zazpíval. Hudeb
ní nadání a lásku ke zpěvu měli i oba jeho sou-
rozenci, s největší pravděpodobností to byly 
vlohy zděděné po otci, rodáku z jižní Moravy.

Základní školu vychodil v nedalekých Kr
hanicích a následovalo učení v oboru dřevomo-
delář ve slévárně Metaz v Týnci. Řemeslu se si
ce vyučil, ale životní cíl v něm neviděl. Tou žil 
po hudbě, která naplňovala jeho mysl a pro kte-
rou tlouklo jeho srdce. Už ve čtrnácti si koupil prvou kytaru, na kterou si ušetřil 
tak, že vracel prázdné nápojové lahve. Hře na kytaru se učil sám a v té době do-
konce začal pro kapelu, ve které zpívala jeho sestra, skládat písničky, hudbu 
i text. Na začátku sedmdesátých let vznikla v Týnci folková kapela, v níž účinko-
vali vedle týnečáků, pana Raka a pana Chvojky, oba kluci Okénkovi. Když bylo 
Vladimírovi šestnáct let, založili všichni tři sourozenci s panem Bubákem rodin-
nou kapelu „Kramáři“. Hráli především folk a skladby Vladimíra a delší dobu 
účinkovali i v Praze v Nerudově divadle.

Vladimír řemeslo záhy opustil a nastoupil vytouženou životní cestu. Vystu
doval Státní konzervatoř Jaroslava Ježka, obor kytara a poté obor zpěv na Státní 
konzervatoři v Praze. Stal se sólistou Armádního uměleckého souboru Víta Ne
jed lé ho, odkud po mnohaletém působení, po úspěšném složení konkurzu, přešel 
v roce 1985 do Komorní opery v Praze. Dva roky byl členem souboru Opera Mo-
zart Praha. Národní divadlo v Praze jej přivítalo v roce 1992, kde debutoval rolí 
Jeníka v Prodané nevěstě pod taktovkou dirigenta Bohumila Gregora. Běhěm de-

Vladimír Okénko, operní pěvec
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seti let účinkování na této scéně ztvárnil desítky operních rolí – prince v Rusalce, 
Šťáh lava v Libuši, Junoše v opeře Braniboři v Čechách, Tamína v Kouzelné flétně 
a řadu dalších. Při působení na pražských operních scénách zpíval od roku 1990 
do roku 1996 v mezinárodním kvartetu sira Yehudy Menuhina v Paříži. V letech 
1990 a 1991 hostoval v Cagliari na Sardinii v operách Smetanova Dalibora a Čaj-
kovského Střevíčkách. Byl čtyřikrát na turné v Japonsku, kde zpíval sólový part 
v Beethovenově 9. symfonii a s Národním divadlem Tamína z Kouzelné flétny. 
Jeho hlas zněl ve většině evropských zemí. V současné době zpívá koncertně 
a především s Českou filharmonií po celém světě.

Nahrál celou řadu CD – např. Dvořákovo Requiem a Dvořákovu mši Ddur, 
Mozartovo Requiem, tři CD operetních melodií, Janáčkův Otčenáš, písňový cyk-
lus Spanilá mlynářka a řadu dalších skladeb.

Do míst svého mládí se rád vrací. Nelze zapomenout na klukovská léta proží-
vaná v krásném prostředí řeky Sázavy, na léta dospívání , prvé akordy zahrané na 
vlastní kytaře a počátky hudební a pěvecké v místních kapelách a na místních 
pódiích. Na Krhanickém hřbitově jsou pochováni oba jeho rodiče. A snad i proto 
si zvolil pro odpočinek po namáhavé práci operního pěvce místo, kde prožíval 
mladá léta.

 jaroslav reitinger – učitel
 Ladislav Žížala

V polovině cesty mezi Českými Budějovicemi 
a Čes kým Krumlovem, obklope na třemi rybníky, leží 
malá vesnice Kosov. Zde se narodil 11. července 1909 
v rodi ně rolníka Martina Reitingera syn Jaroslav. Po 
ukončení měšťanské školy od chází studovat na učitel-
ský ústav v Českých Budějovicích. Jako mladý kantor 
vystřídal na Benešovsku několik škol a v roce 1937 de-
finitivně zakotvil na měš ťanské škole v Týnci. Zde si 
také našel svoji životní partnerku a ve svých devěta-
dvaceti se že ní s paní Eleonorou Juklovou, dcerou 
místního pekaře. 

Jaroslav Reitinger se svým novým působištěm ve-
lice rychle srostl. Ve škole byl oblíben, a nebyla to je-

nom škola, kde uplatňoval své schopnosti a zájmy. Byl aktiv ním členem Sokola, 
staral se o obecní knihovnu, hrál s týneckými ochotníky divadlo. Když do naší 
země vtrhli němečtí okupanti, věděl jako důstojník československé armády v zá-
loze, kde je jeho místo. Účastnil se aktivně na československém odboji.

Od prvých dnů obsazení českých zemí německými vojsky začaly na našem 
území působit skupiny protinacistického odboje řízené mj. důstojníky býva lé ho 

Jaroslav Reitinger
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zpravodajského oddělení hlavního štábu čsl. armády. Tato vojenská odbo jová or-
ganizace nesla název Obrana národa. Týnecká skupina byla její součástí a v rámci 
Benešovska, spadala pod velení mjr. Karla Voleveckého. Z jeho oficiální zprávy 
z prosince r. 1945 uvádíme: „Jaroslav Reitinger shromažďoval se svými nejbližší-
mi spolupracovníky (Vild, Červencl, Malimánek a j.) požadované informace pro 
za hra niční rozvědky. Sledovány byly pohyby německých vojsk, jejich dislokace, 
počty pří slušníků a pokud šlo o samotný Týnec, týkal se zájem zpravodajských 
služeb o zbrojní program, vyráběná množství, konstrukční výkresy a o vše, co se 
dělo ve Zbrojovce Ing. F. Janečka. Zprávy putovaly prostřednictvím spojky, kterou 
mezi Týncem a pražským ústředím vykonávala žena, manželka škpt. zahraniční 
armády Marie Culková.“

Nebýt zmínky ve zprávě mjr. Voleveckého, asi by se zde jméno této hrdinné 
ženy neobjevilo, i když je spojeno s Týncem nejenom doručováním konspiračních 
pokynů a informací pro zahraniční rozvědky. Marie byla dcerou přednosty želez-
niční stanice Týnec nad Sázavou pana Pumpra. V době vykonávání spojky proti-
nacistického odboje pracovala v nedaleké Prosečnici, kde v době války sídlilo ve-
litelství německého vojenského cvičiště útvarů SS a v samotném sanatoriu byla 
nemocnice pro raněné příslušníky německé armády. Pro člena odboje tu byl ob-
rovský zdroj významných informací. Mjr. Volevecký ve své zprávě o M. Culkové 
říká, že pracovala nejen jako spojka, ale sama získávala a dodávala zprávy nejrůz-
nějšího vojenského a politického rázu, zprávy o významných německých osob-
nostech v Benešově, členech NSDAP, gestapa a později i o stavech a umístění jedno-
tek SS v Benešově. Když inženýr Culka po svém návratu jako příslušník 
zahraniční západní armády viděl, jak se jeho rodná zem pod komunistickou nad-
vládou chová k těm, kteří na západních frontách za ni nasazovali své životy, roz-
hodla se rodina i s malými dětmi svou vlast opustit. Účastníci bojů byli propouš-
těni ze zaměstnání, vězněni v táborech nucených prací, souzeni za vymyšlené 
sabotáže. Přes Anglii se dostala rodina do Austrálie, kde se Ing. Culka jako che-
mik dobře uchytil a založil vlastní prosperující firmu. Dlouhou dobu dostávala 
manželka pana Reitingera od své přítelkyně z mládí Marie Culkové pozdravy 
z da leké Austrálie. A bylo to její vyprávění, které mne přimělo tento článek dopl-
nit. 

Když byla Němci rozpuštěna a zakázána činnost organizace Sokol, podařilo 
se uchránit týneckým před Němci z jejího majetku finanční prostředky ve výši 
12 tis. K. Tyto peníze byly předány osobně J. Reitingerem vedoucím činitelům od-
boje npor. Lorencovi a postoupeny škpt. Morávkovi. O tom, jak riskantní byla od-
bojová činnost, svědčí skutečnost, že oba dva za svoji službu vlasti zaplatili živo-
tem. Lorenc byl zatčen gestapem a po atentátu na Heydricha popraven. Morávek 
zemřel hrdinnou smrtí, když se při honičce s gestapem sám posledním výstřelem 
na Prašném mostě v Praze zastřelil. Činnost skupiny nabyla na významu a zesíli-
la zejména po vytvoření cvičiště vojsk SS na území středních Čech, jehož severní 
hranici tvořila řeka Sázava, procházela středem Týnce a rozdělila jej na dvě části. 
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Byly podávány informace o jednotkách SS severně od čáry Neveklov–Konopiště, 
jejich rozmístění, počty, výzbroj, předána byla i číselná označení pluků. Informace 
měly nesmírný význam, neboť v posledních letech války zde bylo největší sou-
středění německých vojsk na českém území – až 60 tisíc mužů.

Před koncem války se Jaroslav Reitinger podílel na ustavení národního výbo-
ru v Týnci a v květnových revolučních dnech řídil osvobozovací činnost na Tý-
necku. Významným činem národního výboru a revoluční gardy v Týnci bylo 
osvobození francouzských vězňů z německého koncentračního tábora v nedale-
kých Břežanech. Došlo k tomu prakticky v poslední minutě, když bylo Němci roz-
hodnuto vězně zlikvidovat.

Za osobní statečnost před nepřítelem osvědčenou v boji za osvobození Čes ko
slovenské republiky z nepřátelského obsazení udělil president republiky dne 
22. prosince 1945 příslušníku čs. armády. por. pěchoty Jaroslavu Reitin gerovi Čes-
koslovenskou medaili za chrabrost.

Skončily osvobozovací boje na území Československa a život se vracel do nor-
málních kolejí. Vysvětlila se i řada událostí z doby války, např. časté záhadné ná-
vštěvy německých důstojníků ze zabraného území v domě Reitingerových. Nešlo 
o nic jiného, než o donášení vstupenek pro příslušníky německých vojsk, pro něž 
muselo týnecké kino promítat filmy. A vedoucím bývalého sokolského kina zůstal 
i ve válce pan učitel Reitinger. Mjr. Volevecký ve své zprávě uvádí, že z Týnce mu 
byly doručovány zbytky bloků po vytrhání vstupenek s razítky a čísly německých 
pluků, soustředěných na cvičišti jednotek SS.

Ještě patnáct let se věnoval svému poslání – učitelskému řemeslu. Ještě pat náct 
let vzdělával a vychovával děti z Týnce a okolí a pak přišel 20. duben 1960. Ve 
svých jedenapadesáti letech umírá Jaroslav Reitinger na srdeční příhodu.

Manželka zesnulého paní Eleonora vzpomíná, že dlouho po smrti manžela 
se na hrobě objevovaly květiny. Žáci nezapomněli. Když v roce 1970 žádala vdova 
po zesnulém, aby mu bylo podle zákona č. 255/46 vydáno osvědčení o účasti na 
národním odboji, dovídá se po třech letech od náčelníka neznámého jména a ne-
čitelného podpisu z ministerstva národní obrany, že činnost manžela byla sice 
záslužná, ale nárok na přiznání vlastností účastníka odboje nevznikl ... Ko mu
nistická společnost neměla zájem, aby bylo vzpomínáno hrdinství nekomunistic-
kých odbojářů. Vždyť šla dokonce tak daleko, že českoslovenští letečtí příslušníci 
západních armád byli po svém návratu ze zahraničí domů vězněni. A tak teprve 
sametová revoluce roku 1989 otevřela cestu k nápravě. Bohužel ve většině případů 
po smrti ukřivděných. 28. listopadu 1991, čtyřicet šest let od skončení 2. světové 
války a třicet jedna let od smrti manžela, obdržela paní Eleonora Reitingerová 
dopis federálního ministerstva obrany, ve kterém jí plným jménem podepsaný 
náčelník sděluje, že „účast Vašeho manžela na národním boji za osvobození byla 
uznána.“
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 ing. František janeček – podnikatel
Daniel Povolný

František Janeček se narodil 23. 1. 1878 v Klášteře nad Dědinou ve východních 
Čechách. Jeho otec Josef Janeček byl technicky nadaným sedlákem a zájem o tech-
niku přenesl i na své děti. Starší Františkův bratr Josef začal během 1. světové vál-
ky těžit uhlí v Mutějovích a po r. 1925 antracit ve Lhoticích u Českých Budějovic. 
Mladší bratr Rudolf pro změnu vyráběl v Praze elek-
trické bojlery Ruja.

František, který se původně chtěl stát lékařem, se 
nechal ovlivnit svým otcem a vystudoval vyšší státní 
průmyslovou školu v Praze. Rok strávil na vysoké ško
le technické v Berlíně, kde se věnoval elektrotechnice. 
Po krátké praxi u firmy Schu ckert a spol. byl přijat ja ko 
konstruktér do vysočanské „Kolbenky”. Zde se natolik 
osvědčil, že byl v roce 1901 vyslán do Nizozemí, aby 
v Maarssenu postavil továrnu na dynamo elek tric ké 
stroje. Ještě téhož roku se tu oženil s dce rou místní ho 
sta ros ty Johannou Carolinou van Strick Linschotten 
a v Německu přihlásil svůj první patent – podzemní 
přívod elektrického proudu, za který dostal o dva roky 
později v Anglii 2 000 liber. V r. 1904 se vrátil zpět do 
Čech a ve funkci šéfa dílen pokračoval v práci u Kolbe na. 29. 2. 1904 se mu narodil 
syn František Karel. Touha po samostatnosti a svobodě rozhodování přivedla Ja-
nečka už po dvou letech na dráhu soukromníka.

V r. 1906 prodal tentokrát do Německa svůj patent na obloukovou lampu fir-
mám AEG Berlín a Körting a Mathiesen Lipsko za 70 000 RM. Tím získal prostřed
ky na zahraniční cestu, během které v letech 1908–1909 sbíral zkušenosti z továr
ní výroby v Anglii, Německu a Belgii. Po návratu si založil v Praze, na tehdejším 
Rieg rově nábřeží naproti Mánesu, soukromou pokusnou laboratoř. K nejznáměj-
ším vynálezům tohoto období patří tzv. pneumograf – černá tabule, sestavená 
z ma lých čtverečků, za každým z nich ústila vzduchová trubice. Jestliže se do 
trubic pustil vzduch, černý čtvereček se odklopil a ukázal se jeho bílý rub. Tímto 
způsobem bylo možné tvořit na černé tabuli bílé nápisy. Reklamní přístroj byl 
umístěn na Národní třídě, na domě mezi ulicí 28. října a Jungmannovou. Plánova-
nou stavbu podobných zařízení ve Varšavě, Petrohradě a Berlíně znemožnila 
1. světová válka.

V r. 1915 narukoval Janeček do Landsturmu neboli domobrany. Po nedlouhém 
pobytu na ženijním ředitelství v Brixenu a italské frontě se na konci r. 1915 vrátil 
do Prahy, aby zde u firmy Breitfeld, Daněk a spol. zkonstruoval náhradu pneuma-
tiky pro rakouskouherskou armádu. A nezůstalo jen u ní. Janeček pro armádu 
připravil odstředivý vrhač min, odstředivý zapalovač pro dělostřelecké granáty 

Ing. František Janeček (archiv 
D. Povolného)
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a balistické kyvadlo pro zkoušení jejich citlivosti. Žádný z těchto vynálezů ale 
armádě starého mocnářství užitek nepřinesl a nepřinesl ho ani nejdůležitější Ja-
nečkův vynález – nárazový ruční granát.

Jeho první, téměř půlmilionovou serii totiž přebírala již armáda Českosloven-
ské republiky. Z prodeje granátů a z výroby jejich součástek získal Janeček značné 
zisky, takže po likvidaci po válce obnovené strojní laboratoře poprvé a naposled 
investoval do podniku, který sám zcela nevlastnil. V r. 1920 založil s bývalým 
dílo vedoucím z Daňkovky Františkem Kohoutkem společnost Kohoutek a spol. 
v Mnichově Hradišti. Hlavní výrobní náplní firmy měly být nástroje, nářadí 
a přesné pří stroje, ale poválečná hospodářská krize a technologické problémy vlo-
žený kapitál a vztahy obou společníků tak znehodnotily, že se po roce a půl ro-
zešli. Ja neček se opět začal orientovat na zakázky pro armádu, což mu umožnilo 
podnik zachránit a dokonce i povznést.

Na jaře 1922 koupil Ing. Janeček bývalou zájezdní hospodu Na Zelené lišce 
v PrazeNuslích a postupně sem přenesl sídlo firmy. Vítězství v armádní soutěži 
o adaptaci rakouského těžkého kulometu Schwarzlose vz. 7/12 ráže 8 mm sousta-
vy Mannlicher na ráži 7,92 mm a soustavu Mauser mu kromě nebývalých zisků 
dovolilo okusit v dosud nepoznané míře pocit samostatnosti a svobody rozhodo-
vání. Právě v polovině dvacátých let dostávají jeho předválečné sny o vybudování 
velkého podniku reálnou podobu. 12. 6. 1925 přejmenoval svoji továrnu v Praze na 
Zbrojovku Ing. F. Janeček. 

Jen necelý týden předtím Janeček zakoupil pozemek ve výměře 2,5 ha na le-
vém břehu řeky Sázavy v Týnci nad Sázavou a do roku 1927 zde vyrostla honosná 
vila s kruhovým půdorysem, která měla Janečkovi sloužit jako místo oddechu od 
každodenních starostí s vedením pražského závodu. Janeček se však neomezil 
jen na zvelebování své nemovitosti a záhy začal finančně podporovat i obecně 
pro spěšné aktivity v Týnci. V r. 1925 přispěl na zřízení telefonní centrály, v r. 1928 
na stavbu školy, na převod sekundární elektrické sítě a na výstavbu silnice Tý-
nec–Chrást. 50 000 Kč věnoval na nový regulační plán obce, ze které si po Baťově 
vzoru chtěl vytvořit druhý Zlín. 

Rozhodující vliv na toto jeho rozhodnutí měla událost z jara r. 1926. 5. 3. 1926 
došlo totiž v Praze v Truhlářské ulici při převozu ručních granátů vz. 21 Janeček 
k výbuchu, který mohl mít velmi nežádoucí dopad na jeho podnikání v Praze 
(blíže viz kapitola o slévárně). Janeček si tedy okamžitě podal žádost, aby mu Stát-
ní pozemkový úřad v Praze přidělil pozemek v Týnci o rozloze 18 ha z velkostat-
ku Ko nopiště, který tehdy podléhal pozemkové reformě, pozemek však získal až 
v r. 1929.

 V r. 1931 zde byla nakonec dokončena výstavba slévárny elektronu a šedé li
tiny, když předtím v letech 1926–1928 Janeček uvažoval o stavbě zbrojovky a po-
sléze továrny na šicí stroje, kde plánoval vyrábět až 1/6 celosvětové produkce 
těchto výrobků. Právě výrazný pokles armádních zakázek přivedl Janečka k my-
šlence vyrábět šicí stroje a pod vlivem syna z prvního manželství Františka Karla 
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Janečka (František Janeček se rozvedl v r. 1921 a následně oženil s Miladou Fabia-
novou, 3. 5. 1929 se jim narodila dcera Dagmar a 25. 5. 1931 syn Marcel) se nakonec 
rozhodl vyrábět motocykly, které na základě spojení prvních písmen jmen JAne-
ček a WAnderer dostaly dnes již legendární název JAWA. Jejich začátky však ne-
byly lehké, protože RollsRoyce mezi motocykly se do začínající hospodářské kri-
ze příliš nehodil, nemluvě o technických problémech „rumpálu“ s přední 
trubkovou vidlicí. Teprve lidová Jawa 175 (licenční Villiers) skutečně prorazila 
a ovládla domácí trh. 

V r. 1934 začal Janeček vyrábět i automobily Jawa 700 (licenční DKW 701 Meis-
terklasse) a od r. 1937 Jawu Minor vlastní konstrukce. Karoserie se vyráběly v bý-
valé bednárně v Kvasinách, kterou v r. 1927 jako součást panství Solnice ve vý-
chodních Čechách oficiálně koupil pro svého syna Františka Karla. Vlastní montáž 
automobilů pak probíhala v týnecké slévárně.

Rok 1938 přinesl Janečkovi okázalé oslavy jeho 60. narozenin, čestný doktorát 
ČVUT i nominaci na prezidenta pomnichovského Československa. Je však třeba 
říci, že byl jen jedním z řady jmen, která se tehdy v tisku objevila. Ani on, stejně 
jako většina národa, se nikdy nesmířil s Mnichovem, ani s 15. 3. 1939. Nepochyb ně 
z jeho pokynu bylo v najatých stodolách v okolí Prahy, v areálech jeho závodů 
v Praze, Týnci nad Sázavou i v nedalekých Brodcích (bývalou přádelnu koupil 
koncem r. 1937) a zřejmě i v synových Kvasinách ukryto na 8 500 rozpracovaných 
motocyklů, 706 automobilů a kolem 200tun dalšího materiálu. Mimo to se ve zbro-
jovce ve známé „chytrovně“ pracovalo na nových motocyklech a automobilech, 
intenzivně se formou „průmyslové špionáže“ sbíraly zkušenosti o nejefektivněj-
ším uspořádání mírové výroby a na soukromé účty se ukládal provozní kapitál. 
Dalším husarským kouskem „starého pána“ byl prototyp protitankové pušky 
(vyvíjen pro čsl. armádu od r. 1936), který jeho vedoucí závodního oddělení George 
William Patchet v noci z 14. na 15. 3. 1939 tajně dopravil na britské velvyslanectví 
v Praze a později spolu s Františkem Karlem Janečkem do Anglie propašovali 
i výrobní plány, když tam oficiálně jeli krátce před začátkem 2. světové války 

„domlouvat“ licenční podmínky její výroby. František Janeček se však poválečné-
ho návratu syna z Anglie nedočkal. Nejpozději v r. 1940 se u něj projevila zákeř ná 
rakovina plic, které se rovněž snažil odvážně čelit, ale zhoubné nemoci nakonec 
symbolicky podlehl ráno 4. 6. 1941 ve svém pražském závodě. Jeho poslední slova 
byla: „Pracujte, já odcházím ...“

ing. josef dědek – vynálezce
Daniel Povolný

Ing. Josef Dědek se narodil 12. 8. 1896 v Turnově jako jeden z pěti dětí hodi náře 
Karla Dědka. Po obecné a měšťanské škole v Mnichově Hradišti absolvoval v le-
tech 1910–1914 c. k. Státní průmyslovou školu – oddělení strojnické v Praze, kde 



563

k historickým kořenům města

také maturoval. Pracoval u známé průkopnické motoristické firmy Laurin a Kle-
ment v Mladé Boleslavi již během studia jako prázdninový volontér, po ukončení 
studia pak až do roku 1916 jako technik v konstrukčním oddělení. V letech 1916–
1917 byl zaměstnán v Praze u První českomoravské továrny na stroje v oddělení 
automobilové konstrukce.

V roce 1920 působil již u Ing. Janečka v dílně v Mnichově Hradišti. V roce 1922 
se začala stavět v PrazePankráci Na Zelené lišce nová budova budoucí Zbrojovky 
Ing. F. Janeček. Ing. Dědek přešel do nově založeného podniku a v roce 1923 se 
oženil s Vlastou Livorovou, s níž měl jediného syna Vladislava (1924–2002).

V roce 1926 pověřil Ing. Janeček Ing. Dědka organizací a dohledem nad stav-
bou nové továrny v Týnci nad Sázavou, kam se rodina Dědkova přestěhovala. 
Byd leli nejdříve v podnájmu u Herzů, později u Maxerů, až v roce 1929 dal Ing. Dě-
dek postavit vlastní domek v dnešní ulici U Janovického potoka. Ing. Dědek byl 
pak jmenován místoředitelem Zbrojovky – závod Týnec n. Sáz. Zasloužil se ze-
jména o uvedení do provozu špičkové švédské slévárenské pece ASEA a přísluš-
ného provozu zařízení pro výrobu odlitků jak z ocele, tak z hliníkových a hořčí-
kových slitin (elektron), určených zejména pro bloky motocyklů Jawa, vyráběných 
v té do bě v pražském závodě.

Vynikal neobyčejně tvořivým přístupem k nové pokrokové technice, např. při 
vývoji originálního zapalování pro motocykly Jawa vytvořil řadu patentů na elek-
trické točivé stroje, komutátory aj. Přestože nebyl absolventem vysoké školy, byl 
mu vzhledem k zásluhám v oblasti technického rozvoje přiznán v roce 1938 mini-
strem veřejných prací Janem Dostálkem titul „inženýr”.

Ing. Josef Dědek (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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Ing. Janeček († 4. 6. 1941) jej v únoru 1941 jmenoval ředitelem v nově zřízeném 
pobočném závodě v Brodcích n. Sáz. v bývalé přádelně firmy Mautner. V roce 1943 
byl však na zásah německých orgánů z této funkce odvolán a na přímluvu Janeč-
kovy manželky byl pouze „izolován” k výhradně badatelské práci v jedné míst-
nosti Janečkovy vily. Do továrny se vrátil až po osvobození na žádost dělnictva 
a generálním ředitelem zbrojovky Dr. Freiem byl převeden zpět do slévárny. 
Zde se měl věnovat výzkumné a vývojové práci v oblasti permanentních magne-
tů. Při této práci v letech 1946–1960 vytvořil Ing. Dědek řadu technických zlepše
ní a patentů v oblasti jak klasických magnetů na bázi slitin AlNi a AlNiCo (hli-
ník, nikl, kobalt), tak zejména při vývoji jím patentovaných magnetů ferritových. 
U těch to patentů, přihlášených ve 14 zemích, nebyla bohužel pro nedokonalost 
právního zabezpečení i pro nedostatek deviz na jejich udržování v cizině prosaze-
na jejich zahraniční realizace – a to ke škodě státu i autora. Jediný patent se uplat-
nil v našem státě v závodě OPTIMITOdry, a to při výrobě magnetické gumy – bo-
hužel až po smrti Ing. Dědka.

Se spoluautory Ing. Starostou a Ing. Válkem vydal Ing. Dědek knihu „Trvalé 
magnety”, přeloženou a vydanou i v Polsku. V roce 1956 byl Ing. Dědkovi vládou 
ČSR udělen titul „Laureát státní ceny” za vynikající výsledky na poli výzkumu 
a vývoje magnetů. Toto udělení bylo nejen oceněním jeho celoživotní práce, ale 
svým způsobem bylo i poctou pro závod METAZ a město Týnec nad Sázavou.

Ing. Dědek byl však i velmi dobrým amatérským klavíristou a skladatelem 
a uplatnil tuto zálibu i v kulturním životě Týnce.

Ing. Josef Dědek zemřel 30. 1. 1961 po zákeřné nemoci.

Prospekt na Al-Ni magnety z doby po znárodnění Zbrojovky Ing. F. Janeček 
v r. 1945 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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václav netrefa – stavitel
Václava Bursová (roz. Netrefová)

Narodil se 20. 9. 1911 v Týnci nad Sázavou 
v domě svého otce Václava v čp. 35. Jeho matka 
Aloisie Marková z Břežan čp. 42 naneštěstí zemřela, 
když mu bylo 5 let, a tak se musel o sebe postarat 
sám. Jeho otec totiž těžil písek ze Sázavy a později 
pracoval v lomu v Krhanicích, byl tedy stále někde 
za prací.

V Týnci rovněž absolvoval obecnou (1917–1922) 
a měšťanskou školu (1922–1925). Pak se vyučil zed-
níkem u firmy L. Štrosse (1928). V letech 1928–1930 
dálkově vystudoval dvouletou průmyslovou školu 
stavební a poté pracoval jako asistent u firmy 
Ing. PollechPraha II. V roce 1933 přešel do Týnce 
ke staviteli F. Štrumlovi, kde byl jako samostatný 
stavbyvedoucí zaměstnán až do roku 1939. 

Mezitím se 20. 5. 1933 oženil s Jiřinou Zdeňkovou z Nového Etynku čp. 55, jež 
měla šest sourozenců, a dostal tzv. domovský list. To znamenalo, že jako slušný 
občan získal v Týnci domovskou příslušnost a obec se o něj a o jeho rodinu měla 
v případě nouze postarat. V manželství se narodily dcery Ludmila (1934), Václava 
(1943) a Jiřina (1947). O rodinu se velmi dobře staral. Všechny dcery se mu podaři-
lo dostat na školy. S komunisty, kteří mu chtěli škodit, si totiž dokázal chytře po-
radit.

Dne 15. 3. 1939 složil zkoušku zednického mistra u Zemského úřadu v Praze. 
Splnil také podmínky pro samostatné podnikání, neboť měl už za sebou 2 roky 
praxe zedníka a 6 let stavbyvedoucího. Dne 10. 7. mu byla udělena příslušná kon-
cese. Jeho firma pak sídlila v domě U Micků v čp. 5. Jako samostatný podnikatel-

stavitel se poté živil až do 31. 3. 1949. Většinou prováděl stavební práce pro oba 
závody n. p. Zbrojovka Brno v Týnci nad Sázavou a na Brodcích (do znárodnění 
Zbrojovka Ing. F. Janeček). V roce 1947 mu byla svěřena výstavba sídliště pro za-
městnance těchto závodů. Projektoval a postavil i mnoho rodinných domů v Týn-
ci a v dalších lokalitách.

Po „dobrovolném“ ukončení živnosti v roce 1949, kdy mu zabavili veškerý sta-
vební materiál, ale dluhy vůči stavebníkům musel zaplatit sám, nastoupil k Čes-
koslovenským stavebním závodům n. p. Praha do závodu Pragostav jako samo-
statný hlavní stavbyvedoucí. Celých 30 let každý den vstával v 4.15 a v 4.50 odjížděl 
vlakem za prací do Prahy. Cestu si krátil hraním mariáše a večer se vracel domů. 
Byl velmi pracovitý, svědomitý a organizačně schopný, své řemeslo perfektně 
ovládal a miloval. U Pragostavu a Pozemních staveb stavěl sídliště ve Vlašimi, by-
tové domy v Husově a Jílovské ulici v Týnci. Vyprojektoval a postavil také mnoho 

Stavitel Václav Netrefa  
(sbírka dcery Václavy Bursové)
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rodinných domů a rekonstruoval 
domy v Týnci i  na jiných místech 
okresu Benešov. 

V Praze působil jako hlavní stav-
byvedoucí na stavbě obchodního 
domu DAREX (dnes Dům módy) 
na Václavském náměstí. Za předčasné 
dokončení dostal nejen vyznamenání, 
ale také doporučení od DAREXu 
na příděl poukazu na osobní vůz. 
V téže funkci dohlížel ve Vršovicích 
na výstavbu bytových jednotek v uli-
cích Bělehradská, Gruzínská, Norská, 
Průběžná a na sídlišti Vlasta (1972–
1977), dále na sídlišti Petřiny, na sídlišti 
Na Padesátém, na sídlišti Prosek 
a na bytových jednotkách v Malešicích 
a na Červeném Vrchu. Zodpovídal 
i za postavení automatických telefon-
ních ústředen ve Vršovicích a v Blanic-
ké ulici na Vinohradech. Od n. p. Po-
zemní stavby dostal několik 
vyznamenání, pochval a odměn, jako 

např. Čestné uznání za vytrvalé úsilí v sektoru stavebnictví a mimořádné zásluhy 
o podnik. Stalo se tak zejména za Stavařov (později Dům stavařů, šlo o ubytovnu 
pro stavbaře), jedenáctiletku (dnes gymnázium) v Omské ve Vršovicích, za rekon-
strukci panelových domů na sídlišti Antala Staška, za nedaleké sídliště Herálecká 
a za sídliště Rybníčky ve Strašnicích.

V důchodovém věku se zabýval opracováváním kamene a stavbou teras i pode-
zdívek rodinných domů nebo projektováním a stavbou krbů, které si u něho zadáva-
li většinou vysoce postavení funkcionáři a vedoucí pracovníci, mj. ústřední ředitel 
podniku zahraničního obchodu Transakta Bohuslav Růna, místopředseda vlády 
František Hamouz, různí kumštýři (herec Vlastimil Brodský, režisér Ján Roháč, hu-
dební skladatel Dvořák aj.) a lékaři. Těchto kontaktů pak využíval a pomáhal každé-
mu (hlavně z Týnce), kdo ho požádal o pomoc. Jednalo se např. o schválení tzv. devi-
zových příslibů pro cesty na Západ, tuzexové poukázky nebo o porodnictví atd.

Na konci 70. let 20. století vypracoval projekt na záchranu týneckého muzea, 
kde se začaly propadat základy. Povolal n. p. Geoindustria Praha, aby provedla pi-
lotáž, pak nechal původní stropní konstrukci nahradit novou a dal vyměnit i pod-
lahu. Jako stavební dělníci pod ním tehdy pracovali vojáci z lešanské posádky. Za to 
obdržel 24. 10. 1978 od Rady týneckého MěNV Čestné uznání za záslužnou a oběta-
vou práci při zvelebování, výstavbě a rozvoji města.

V letech 1954–1956 zodpovídal V. Netrefa za stavbu 
obchodního domu DAREX (nyní Dům módy). Ten 
mu 3. dubna 1956 mu udělil doporučení přídělu 
poukazu na osobní vůz. (sbírka dcery Václavy 
Bursové)
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Zemřel v Týnci 19. 7. 1988. Bohužel se tak nedožil listopadové revoluce  
v r. 1989. Pevně věřil, že komunistický systém se nemůže dlouho udržet. Schová-
val si koncesní povolení k provádění živnosti a celá léta čekal, až se tento systém 
zhroutí a bude si moci znovu otevřít vlastní firmu. Po celou 2. světovou válku 
poslouchal rozhlasovou stanici Londýn a později denně i Svobodnou Evropu 
a Hlas Ameriky. Předpovídal, že Václav Havel se stane prvním prezidentem post-
komunistické éry.

Byl chytrý, praktický a zodpovědný jak v práci, tak v soukromí a měl maxi-
mální smysl pro humor. Jako zdejší rodák a vlastenec zcela jistě patřil mezi velké 
osobnosti Týnce, na jehož výstavbě se významně podílel a tím se rovněž právem 
zapsal do historie.

Poděkování od bufetu automatu FÉNIX-Blaník za vysoké překročení plánu v občerstvení,  
kam chodili všichni stavební pracovníci ze stavby. (sbírka dcery Václavy Bursové)
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ing. a Mudr. František karásek – otec a syn
Eva Karásková – Pinkavová

Inženýr Karásek do Týnce zavítal jako zaměst-
nanec Škodových závodů v Plzni, když projektoval 
železniční most přes Sázavu pro Posázavský paci-
fik. Zde se mu zalíbilo natolik, že si v polovině 90. 
let 19. stol. u silnice na Benešov zakoupil pozemek 
mezi farou a budoucí novostavbou školy čp. 23. Po-
stavil na něm dům s čp. 22 a na penzi se do něj pře-
stěhoval. Když v roce 1934 zemřel, zdědil jej jeho 
syn (dům však po r. 1948 sloužil jako mateřská škol-
ka a rodině byl vrácen v restituci až po r. 1989).

Ten se v Týnci narodil 24. května 1902 a stal se 
úspěšným lékařem – fyziologem. Jako vědecký pra-
covník byl od roku 1946 vysokoškolským profeso-
rem a v letech 1953–1970 dokonce přednostou Fyzi-
ologického ústavu fakulty všeobecného lékařství 
UK v Praze. Zajímal se především o srdeční činnost 
a její řízení, vydal několik knih. Působil rovněž 
jako prorektor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 
V Týnci trávil každou volnou chvíli a lidé za ním 
často chodili pro radu. Mnohým z nich pomohl 
a posléze byl v roce 1969 jmenován čestným obča-
nem města. Zemřel v Praze 5. února 1979. Otec i syn 
dnes odpočívají na starém hřbitově u kostela. Civilní portrét MUDr. Františka 

Karáska během 2. světové války 
(sbírka E. Karáskové – Pinkavové)

Strojní inženýr ze Škodových závodů na Smíchově Ing. František 
Karásek v r. 1901 (sbírka E. Karáskové – Pinkavové)
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hISTORIE mOTORISTICkéhO SPORTU NA TÝNECkU
Jiří Eichler, Miloš Klenovec

Motocyklová továrna Jawa spolu se slévárnou Metaz patřily v minulém 
století k významným výrobcům v celém tehdejším Československu, oba pod-
niky dávaly práci také převážné části obyvatel nejen samotného Týnce, ale 
i širokého okolí. V prvním vydání publikace o historii města z roku 2006 chy-
běla jakákoliv zmínka o motoristickém sportu, jenž s existencí těchto podniků 
úzce souvisel, neboť se jednalo o významnou součást propagace motocyklů 
značky Jawa.

Titulní strana podnikového časopisu zachycuje tovární tým Jawy na startu dálkového závodu 
1000 mil československých v roce 1935. V popředí závodní kupé Jawa 750, zcela vpravo v bílé 
kombinéze stojí Josef Eichler
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Pokusme se tedy alespoň stručně přiblížit historii tohoto sportovního od-
větví v Týnci a krátce se zmínit o jeho významných reprezentantech. V moto-
cyklovém sportu působila, převážně v době po 2. světové válce, početná skupi-
na závodníků a soutěžáků. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku 
jsme do výběru zařadili v úvodní části jezdce – veterány, kteří začínali spor-
tovní dráhu již před 2. světovou válkou. Z početné poválečné generace se zmi-
ňujeme zejména o těch, kteří se dostali na vysokou mezinárodní úroveň. Širší 
výběr více než tří desítek týneckých motoristů však zachycuje stručný obráz-
kový přehled „Silniční, soutěžní a terénní sport na Týnecku“ (Miloš Klenovec, 
2013).

Již v třicátých letech 20. století přišli do Janečkovy nově vybudované továr-
ny dva mladí muži – v roce 1934 Josef Eichler, a o několik let později Jan Kleno-
vec. V Týnci v té době probíhala vedle hlavní slévárenské činnosti také montáž 
osobních automobilů Jawa 700, vyráběných v licenci firmy DKW a oba jmeno-
vaní získávali zkušenosti právě v této oblasti jako zkušební jezdci – zajížděči, 
mechanici a v případě potřeby i osobní řidiči Ing. Janečka. Mladý Eichler (24) 
byl v roce 1935 vybrán do továrního týmu Jawy a v posádce s vynikajícím jezd-
cem Antonínem Vitvarem absolvovali se závodním kupé Jawa 750 nejslavnější 
domácí závod „1000 mil československých“ (vítězství ve třídě, ve skupině uza-
vřených vozů). Jediný zachovaný exemplář tohoto stroje je vystaven v Národ-
ním technickém muzeu v Praze. Jen pro doplnění – tento sportovně velice ná-
ročný závod probíhal bez přestávky a za velkého zájmu veřejnosti na trase 
Praha – Bratislava – Praha – Bratislava – Praha za běžného provozu (délka cca 
1600 km).

K oběma výše jmenovaným můžeme přiřadit ještě Jana Dvořáka, jenž patřil 
také k „předválečným“ sportovcům neboť první start absolvoval v srpnu 1937 
na motocyklovém 1. Brandově memoriálu. Opět malé vysvětlení – mimořádný 
talent František Brand byl jako tovární jezdec Jawy jedním z nejúspěšnějších 
závodníků té doby, jenž se dokázal prosadit i na mezinárodní scéně, bohužel 
však tragicky zahynul o rok dříve při nezaviněné dopravní nehodě, v pouhých 
26 letech.

Eichler – Klenovec a Dvořák tak stáli u základů sportovního motorismu 
v Týnci, jejich další sportovní růst byl však zásadním způsobem ovlivněn více 
než šestiletým přerušením činnosti v důsledku válečných událostí. Pouze nej-
mladší z této trojice – Jan Dvořák nepřešel ani po válce do Jawy a zůstal nadále 
zaměstnancem týnecké slévárny.

Nedlouho před vypuknutím války byla výroba ve Zbrojovce Ing. F. Janečka 
rozdělena, v Týnci zůstala slévárenská výroba a ostatní produkce byla přemís-
těna do nově získaných prostor v bývalé přádelně na Brodcích. Krátce po poráž-
ce nacismu (1945) byli Klenovec i Eichler ustanoveni do vedoucích funkcí v bro-
deckém závodu – první z nich se stal hlavním dílovedoucím montáže motocyklů 
a druhý vedoucím technické kontroly (později přejmenované na ÚŘJ – útvar 
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řízení jakosti). V poválečném období se zpočátku na Brodcích montovaly kromě 
starých typů motocyklů (ze zásob) zejména malé osobní automobily Jawa Mi-
nor. Od roku 1947 je už definitivně vystřídala výhradně výroba motocyklů Jawa 
a to hned na počátku nejslavnějším typem této značky – „pérákem“ Jawa 250.

Tento stroj byl vyvinut tajně v průběhu války v pražské Jawě, pod vedením 
„válečného ředitele“ dr. Jaroslava Freie. Na pařížské výstavě 1946 představila 
Jawa poněkud žasnoucímu světu dokonalý motocykl, jenž přesně vystihoval 
potřeby válkou zdeptaných zemí nejen v Evropě, ale i v dalších světadílech – 
moderní, robustní, ale zároveň spolehlivý a nenáročný stroj. Vzhledem k velké-
mu zájmu se rychle zvyšoval export do zahraničí, omezujícím faktorem byla 
výrobní kapacita. Téměř se nechce věřit, že heslo z propagačního letáku padesá-
tých let – Jawa ve 120 zemích světa – v podstatě odpovídalo skutečnosti.

Postupně se rozvíje-
la také sportovní čin-
nost. Vznikl tovární tým 
brodecké Jawy pro mo-
tocyklové soutěže 
ve složení Klenovec – 
Nosek – Eichler (pová-
lečný ředitel Nosek byl 
zdatným soutěžákem 
a je to patrně jediný zná-
mý případ, kdy vrcholo-
vý manažér reprezento-
val firmu na sportovním 
poli). V roce 1947 se ko-
nala ve Zlíně první po-
válečná „motocyklová 

olympiáda“ – Mezinárodní šestidenní soutěž, které se tovární tým brodecké 
Jawy zúčastnil, a všichni tři jezdci soutěž dokončili. Výrazný úspěch přinesl 
následující rok, kdy stejné družstvo získalo Krkonošskou trofej pro nejlepší to-
vární tým na MMM. Tato zkratka označovala Mezinárodní motocyklový ma-
rathon, sedm dnů trvající zápolení, probíhající zčásti ve Zlíně a v druhé polovi-
ně na polské straně Krkonoš se střediskem v Jeleniej Góře. Vzhledem 
k mimořádně chladnému a deštivému počasí mnoho jezdců nedojelo do cíle 
a tato soutěž se tak stala mnohem obtížnější, než téhož roku konaná Šestidenní 
v Itálii.

Se zvyšováním produkce se museli hledat noví jezdci – zajížděči, jež měli 
za úkol ověřit v běžném provozu bezchybnou funkci každého vyrobeného stro-
je. O tuto atraktivní profesi byl mezi mladými muži značný zájem, proto byla 
v lese (v blízkosti „Zelených vrat“) vytyčena trať, na níž se konaly výběrové 
zkušební jízdy, jichž se zúčastnilo téměř osm desítek motocyklistů. Zajížděči 

Tovární tým brodecké Jawy pro Šestidenní 1947: 80 – Jan Klenovec,  
65 – ředitel Ladislav Nosek, 68 – Josef Eichler (všichni Jawa 250)
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patřili do kompetence šéfa technické kontroly, takže v poměrně krátké době se 
v tomto útvaru soustředila pod Eichlerovým vedením celá řada vybraných 
jezdců, z nichž se postupně vyčlenili nastávající soutěžáci a závodníci. V první 
etapě sem patřili mj. Oldřich Kába st., Jaroslav Štěpán, Jiří Šteiger, Josef Brabec, 
později sem přišel z Prahy Vladimír Šedina a dále „týnečáci“ Ladislav Balej, 
bratři Antonín a Jan Matějkovi. Není bez zajímavosti, že v řadě týneckých rodin 
se motocyklovému sportu věnovala i následná generace synů či dvojice souro-
zenců – Kábovi, Klenovcovi, Eichlerovi, Houškovi, Matějkovi, Balejovi, Salátko-
vi či Žďárští.

V pražské i brodecké Jawě se především zaměřovali na terénní motocyklové 
soutěže, které měly i výraznou politickou podporu, neboť vrcholný podnik – 
Mezinárodní šestidenní – byl pozorně sledován nejen v Evropě a jeho výsledky 
se promítaly i do odbytu sériových strojů. V této soutěži Československo jedno-
značně patřilo k nejlepším. V hlavních disciplínách o Světovou trofej (pro zjed-
nodušení uvádíme poslední platný název, jenž se několikrát měnil) a Stříbrnou 
vázu naše družstva na Jawách a „čezetách“ ze Strakonic opakovaně vítězila, 
zpravidla po tuhých bojích s týmy Německa, Anglie, Itálie, Švédska, později 
i Německé demokratické republiky.

K oporám reprezentačních druž-
stev patřili řadu let „týnečáci“ Vladi-
mír Šedina a Antonín Matějka. Šedi-
na startoval v Šestidenní jedenáct let 
nepřetržitě a jen jedenkrát musel pro 
poruchu stroje odstoupit. Také Matěj-
ka měl úctyhodnou bilanci: deset 
startů, devětkrát v cíli, v roce 1957 
člen vítězného družstva o Stříbrnou 
vázu. V letech 1958–1961 byli oba jmenovaní členy reprezentačního družstva 
v hlavní soutěži o Světovou trofej – Matějka na Jawě 250 a Šedina na Jawě 350, 

Vladimír Šedina (Jawa 350) – terénní soutěže, 
s manažérem Janem Křivkou 

Antonín Matějka (Jawa 250) – terénní soutěže



573

k historickým kořenům města

ten zároveň vystupoval v roli kapitá-
na družstva. Společně slavili vítězství 
československé reprezentace v ně-
meckém středisku Garmisch – Par-
tenkirchen (1958) a o rok později 
na domácí půdě v tehdejším Gottwal-
dově. Mimořádný význam těchto 
úspěchů vynikne zejména při vědo-
mí, že o několik let později by Šedina 
i Matějka získali zároveň tituly mis-
trů světa – na konci padesátých let 

však tato změna statutu motocyklové Šestidenní na mistrovství světa nebyla 
ještě na pořadu dne.

V této souvislosti je vhodné ještě malé vysvětlení – tehdy bylo podmínkou, 
že týmy jednotlivých zemí soutěžících o Světovou trofej startují na strojích vy-
robených doma (Čechoslováci na Jawách či ČZ, Angličané na čtyřtaktech BSA či 
Triumph, Němci převážně na Zündappech či motocyklech Maico, Švédové 
na Husqvarnách, Italové zejména na strojích Gilera, Guzzi či Morini a jezdci 
NDR na „emzetách“). Tím se zápolení stávalo zajímavější, neboť podobně jako 
na olympiádě se při fandění mohla projevovat i národní hrdost. Podmínka po-
užívání strojů tuzemské produkce v současnosti již neplatí a ukázalo se, že také 
z tohoto důvodu dnes u nás výsledky Šestidenní málokoho zajímají a téměř za-
nikají v nadměrném počtu různých 
šampionátů.

Na přelomu čtyřicátých a padesá-
tých let nastal mohutný rozmach mo-
tokrosu a také v této nové disciplíně 
vynikla řada závodníků brodecké 
Jawy. Ještě je třeba doplnit, že jezdci 
tehdejší doby patřili často k „univer-
zálům“, jež dokázali závodit i ve zcela 
odlišných disciplínách (motocyklové 
soutěže – motokros či závody na sil-
ničních okruzích). V tomto ohledu 
vynikl Olda Kába senior, jenž získal 
zlatou medaili na Šestidenní 1953, ale 
později se specializoval právě na sil-
niční závody, kde byla výhodou i jeho 
subtilnější postava. Dlouhá léta 
v nich patřil ke špičkovým českoslo-
venským závodníkům a svoji vyso-
kou úroveň si udržel až do pozdního Oldřich Kába senior – silniční závody

Vítězné trofeje V. Šediny a A. Matějky ze Šestidenní 
motocyklové soutěže
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věku. V roce 1955 se zúčast-
nil ve Francii vytrvalostní-
ho závodu 24 hodin Bol d´ 
Or, při němž se za řídítky 
Jawy 350 střídal s Jaromí-
rem Čížkem. V posledním 
závodu své kariéry v roce 
1971 stál na startovní čáře 
ve Velkém Meziříčí společ-
ně se svým synem Oldři-
chem Kábou juniorem. Ten 
s úspěchem pokračoval 
v tátových stopách a v roce 

1973 skončil na druhém místě v mistrovství republiky s Jawou 125. Bohužel, zá-
vodnickou vášeň zaplatil svým životem, když tragicky havaroval při závodu 
ve Znojmě (3. října 1982).

Motokros si vyzkoušela celá řada týneckých jezdců, jedním z nejvýznam-
nějších byl Luboš Houška, jenž již v padesátých letech patřil k naší motokroso-
vé špičce. Úspěšně se zapojili také Mirek Šedina a Olda Kába senior, kteří se 
však následně zaměřili na odlišné disciplíny. V dalších letech se prosadili ze-
jména Ladislav Balej, Jaromír Dvořák a Jan Matějka, v šedesátých letech pak 
Lubomír Eichler a Jan Němeček.

Z početné skupiny týneckých 
motokrosařů se nejvýše dostali Houš-
ka, Eichler a Němeček, kteří startova-
li v závodech mistrovství Evropy, či 
v pozdějších letech v mistrovství svě-
ta. Nejstarší z nich – Luboš Houška se 
poněkud vymykal. Nepracoval totiž 
v Jawě, ale v Metazu, přitom k tomu 
zřejmě přispěla spíše náhoda. Luboš 
spolu s Jaroslavem Štěpánem patřil 
k nejrychlejším jezdcům při výše 
zmiňovaných zkušebních jízdách pro 
výběr zajížděčů brodecké Jawy. 
V krátké době však přišel povolávací 
rozkaz k nástupu na vojnu do Ostra-
vy a to způsobilo, že svého úspěchu 
nemohl využít. Po návratu do civilu 
zaměřil svoji pozornost na novou, 
rozvíjející se disciplínu – motokros. 
V první fázi závodil s novinkou – Luboš Houška (BSA 350) – motokros

Oldřich Kába junior (Jawa) – silniční závody



575

k historickým kořenům města

„čtyřtaktem“ Eso, později dostal zapůjčen od šéfkonstruktéra pražské Jawy Jo-
sefa Jozífa anglický motocykl BSA 350 se čtyřdobým motorem (v té době na tu-
zemských tratích naprostá výjimka). Nepříliš rozmanitý sortiment závodních 
strojů se rozrůstal teprve postupně, když k převažujícím „zetkám“ ze Strakonic 
v nejslabší kategorii (125 cm3) přibyly v silnějších třídách vedle dominujících 
rudých motocyklů Jawa ve větším počtu také nové „čtyřtakty“ Eso, vyráběné 
v nedalekém Divišově. V padesátých letech patřil Houška mezi nejlepší česko-
slovenské motokrosaře, takže v sezóně 1956 dostal příležitost k účasti v několi-
ka závodech, zařazených do mistrovství Evropy. Později závodil také na Jawě 
a svými zkušenostmi pomohl i rozvoji jejích motorů pro terénní stroje. Na vý-
robním zařízení v Metazu totiž úspěšně vyzkoušel zvýšení objemu motoru pře-
vrtáním válců a tato metoda byla později hojně využívána. Za pomoci specia-
listů z týnecké slévárny se podařilo vyrobit písty o větším průměru a další 
potřebné příslušenství. Po skončení závodnické kariéry se podílel v osmdesá-
tých letech také na výchově mladých talentů, soustředěných v krajském svazar-
movském středisku pro soutěžní jezdce (zpočátku v Bukovanech, později v Do-
lech u Pyšel).

Zapálení nadšenci v brodecké Jawě organizovali v padesátých letech na tra-
ti u Janovického potoka motokrosový závod – Brodecký terén, jenž patřil v té 
době mezi velice oblíbené a byl hojně navštěvován. Své kvality zde prokázala 
také řada týneckých závodníků, přesto pamětníci patrně nejvíce vzpomínají 
na start legendárního Jaromíra Čížka na Jawě 500 (mistr Evropy na Jawě 250 
v roce 1958). Hluboký zvuk výkonného čtyřtaktu budil velký respekt, a když se 

Historický snímek z počátků motokrosu – Brodecký terén (1952) patřil v padesátých létech k nejpopulár
nějším domácím závodům. Na snímku přední jezdci z tohoto období – Oldřich Hamršmíd, Bohuslav Rouč
ka a Miloslav Souček při průjezdu Janovickým potokem.
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jezdec po razantním výjezdu od brodu přes Janovický potok přiřítil nahoru 
a celou startovní rovinku projížděl po zadním kole – byl to vskutku nezapome-
nutelný zážitek.

V době probíhajících změn v polovině šedesátých let (rozhodnutí, že Jawa se 
soustředí v oblasti sportu výhradně na vývoj strojů pro soutěže a naopak vývoj 
motokrosových speciálů bude probíhat v ČZ Strakonice, kam byla také přesunu-
ta i výroba motorů pro sériové motocykly Jawa) vstupovali na sportovní pole dva 
nadějní mladíci Lubomír Eichler a Jan Němeček. Také jejich příběh si zaslouží pár 
slov, neboť ukáže, že ke konečnému úspěchu je třeba vedle talentu mít i štěstí 
v podobě příznivých podmínek čili být ve správný čas na správném místě.

Lubomír Eichler na sebe upozor-
nil v osmnácti letech v motocyklo-
vých soutěžích. Brzy po nástupu 
na vojnu do benešovské Dukly byl 
jako talent přeřazen do Dukly Praha. 
Hned v prvním roce (1964) tak dostal 
příležitost k účasti v motokrosových 
závodech mistrovství světa se stro-
jem ČZ jako náhradník, pokud pro 
zranění nemohl startovat některý 
z dvojice oficiálních reprezentantů 
(Krajčovič či Hřebeček). Podařil se mu 
zcela nečekaný kousek, když získal 

mistrovské body (za 6. místo v nejsilnější třídě „půllitrů“) již při svém prvním 
startu ve světovém seriálu, a to v tvrdé konkurenci zejména švédských (mistr 
světa Tibblin) a anglických závodníků (mistr světa Smith). O několik týdnů 
později následovala účast na mistrovském závodu v západoněmeckém Biel-
steinu. Tam skončil o jedno místo hůře, přesto o něm odborný časopis Das Mo-
torrad napsal:…První vystoupení českého jezdce Lubomíra Eichlera na ČZ se 
stalo demonstrací dokonalého stylu jízdy. S jistotou můžeme od tohoto mladé-
ho závodníka očekávat v příštích letech ještě mnohá překvapení...

Bohužel, tato předpověď se nenaplnila, neboť dále se již projevily důsledky 
souhry nepříznivých okolností. Rozhodující problém přinesl velký požár praž-
ské Dukly v únoru 1965, při němž shořely také všechny motokrosové speciály 
ČZ, přivezené ve stejném dni ze Strakonic pro tuto sezónu (přitom motocykly 
nebyly ani vyloženy, v době požáru zůstaly na nákladním automobilu). V prů-
běhu roku se nepodařilo vyrobit v dostatečném počtu náhradní stroje, takže již 
žádná příležitost ke startu na mistrovství světa nepřišla. Kromě toho se Eichler 
senior jako velký patriot Jawy těžko smiřoval s tím, že by jeho syn měl sedlat 
ČZ. Luboš se tedy po vojně vrátil na Brodce jako zajížděč, který si svůj závodní 
stroj musel připravovat až po práci. Tyto amatérské podmínky, zcela běžné 
v padesátých letech, však v následujícím desetiletí již neodpovídaly novým ná-

Lubomír Eichler (Jawa 420) – motokros
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rokům. Kolem roku 1965 přecházel motokros na profesionální bázi, přičemž 
jezdci byli soustředěni zpravidla ve střediscích Dukly či Rudé hvězdy. Kromě 
toho, jak uvedeno výše, Jawa se nadále nemohla věnovat vývoji nových strojů 
pro motokros. Mladý Eichler dostal tedy k dispozici pouze starší motokrosovou 
Jawu 420, určenou pro nejsilnější třídu „půllitrů“, která se vyznačovala nikoliv 
nízkým výkonem, ale rozhodně neúměrně vysokou poruchovostí. Řada závo-
dů tak končila odpadnutím z předních pozic pro technickou závadu.

Podobný, ne zcela optimální vý-
voj, čekal i na Jana Němečka, dalšího 
velmi talentovaného jezdce, přesto-
že konkrétní fakta byla odlišná. Ně-
meček, pocházející z Krhanic, začí-
nal totiž závodit s Jawou od Luboše 
Houšky, jenž mu také nezištně pře-
dával své bohaté zkušenosti. Mladý 
Němeček odešel na kratší dobu 
do Divišova, kde se čtyřtakty Eso 
vyráběly a tak dostal k dispozici to-
vární stroj. Také on, po nástupu 
do pražské Dukly (o rok později než 
Eichler), byl v plné míře postižen 
výše zmiňovaným ničivým požá-
rem, při němž lehly popelem závod-
ní speciály. V sezóně 1965 přesto 
startoval v několika závodech mist-
rovství světa, nejprve s Jawou, poz-
ději nahrazenou čtyřtaktem Eso 

a podařilo se mu získat umístění v první desítce. Po vojně působil v mistrovství 
republiky, kde obsazoval přední místa a byl nejlepším jezdcem na motocyklu 
Eso, v druhé polovině šedesátých let měl k dispozici motocykl ČZ. V roce 1969 
startovali Němeček i Eichler, v podstatě jako soukromí jezdci, úspěšně v něko-
lika mezinárodních podnicích v Itálii, Rakousku, Francii a v Holandsku. Uká-
zalo se, že svými výkony zaujali tamní pořadatele, kteří měli velký zájem o je-
jich následné starty a okamžitě jim nabídli účast v dalších mezinárodních 
motokrosech. Pak však přišel návrat do tvrdé reality – v druhé polovině roku 
1969 se po krátkém uvolnění hranice naší republiky směrem do západoevrop-
ských zemí opět neprodyšně uzavřely a veškeré naděje tím byly zmařeny.

Motoristický sport patří už ze své podstaty k těm nebezpečným. Kromě Ol-
dřicha Káby juniora si v řadách týneckých závodníků resp. zaměstnanců bro-
decké Jawy vyžádal také další oběť. V září 1963 zahynul při motokrosu v Rudné 
Josef Mach, skromný jezdec, pracující ve svařovně. Ironií osudu to bylo v po-
sledním závodu, při němž se chtěl rozloučit se sportovní kariérou.

Jan Němeček (ČZ 360) – motokros
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Jestliže jsme dosud mluvili pře-
vážně o motocyklových jezdcích Tý-
necka, je vhodné se zmínit také o au-
tomobilistech. Sem patřil v prvé řadě 
Oldřich Hameta, jenž se po motokro-
sových začátcích orientoval na novou 
disciplinu – autokros. Za volantem 
terénního speciálu patřil řadu let 
k předním jezdcům v mistrovství re-
publiky.

Bez zajímavosti není také příběh 
dalších automobilových sportovců Riegerových. Celá pětičlenná rodina přišla 
do Týnce v roce 1952 poté, co Aloisi Riegerovi byla znárodněna jeho slévárna 
pístů v Hradci Králové a začleněna do nově zřízeného podniku Metaz. Ještě 
předtím (v roce 1949) zkonstruoval a postavil otec Alois s pomocí syna Vojty 
závodní automobil Hakar, s nímž v první polovině padesátých let oba úspěšně 
startovali na silničních okruzích. Později musel být vůz pro nedostatek finanč-
ních prostředků prodán. V první polovině šedesátých let startoval Ing. Vojtěch 
Rieger několikrát úspěšně na legendární soutěži Rallye Monte Carlo v továrním 
týmu mladoboleslavské Škody jako spolujezdec Václava Bobka staršího se Ško-
dou Octavia. O něco později přišla vrcholná fáze, když špičková posádka Vla-
dimír Hubáček – Rieger získala s francouzským soutěžním speciálem Renault 
Alpine řadu vítězství či předních pozic na tratích evropských i tuzemských ra-
llye.

Období vrcholného rozmachu z pohledu motocyklových sportovců zažíva-
la brodecká Jawa, možná poněkud překvapivě, od konce čtyřicátých do šedesá-
tých let. Nutno však vysvětlit, že výše uvedení úspěšní soutěžáci a závodníci 
působili sice s technickou podporou Jawy, ti nejlepší na továrních strojích, ale 
z hlediska osobní přípravy či tréninku dlouho platilo, že to byli v podstatě ama-
téři. Každý z nich měl své zaměstnání, často patřili mezi zajížděče, a svým zá-
vodním strojům se mohli věnovat až po práci. Jak již bylo zmíněno, tento stav 
se začal výrazně měnit v druhé polovině šedesátých let, kdy se organizace mo-
toristického sportu v Československu přiblížila profesionálním zásadám.

Od počátku sedmdesátých let nastoupila nová generace soutěžních jezdců, 
ale to se již odehrávalo v těchto změněných podmínkách. Československo se 
stalo nejúspěšnější zemí v poválečném období v Šestidenní (později změněné 
na mistrovství světa v terénních motocyklových soutěžích). Naši soutěžáci zís-
kali patnáctkrát Světovou trofej a sedmnáctkrát Stříbrnou vázu v soutěžích 
družstev, ale žádný z týneckých sportovců již nebyl nominován do těchto dvou 
nejdůležitějších týmů. Českoslovenští reprezentanti získali řadu titulů také 
v individuálním hodnocení jednotlivců, převážně na strojích Jawa.

Alois Rieger (Hakar) – silniční automobilové závody
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Malíři Týnecka
Ladislav Žížala

Malbě a kreslení se v minulém dvacátém století věnovali lidé nejrůznějších 
profesí. Tvůrčí umělecká činnost nebyla jejich povoláním, ale zálibou, někdy krát-
kodobou, jindy celoživotní. Většina z nich se v této své druhé profesi zdokonalova
la, účastnili se práce v malířském kroužku, navštěvovali různé kurzy, často u vý
značných umělců.

Z doby před dvacátým stoletím jsou známé především kresby týneckého hra-
du od malířů profesionálů. Je to např. Heroldův obrázek z roku 1872, kresba staré-
ho Týnce od Jana Řehoře Gregora z roku 1835, obrázek V. Jansy z roku 1891, z pře-
lomu 19. a 20. století pak kresby Oty a Jindřicha Bubeníčkových. Kromě své 
hodnoty umělecké mají obrazy význam historický – zachycují týnecký hrad a jeho 
okolí v době jejich vzniku.

Týnecký hrad, akvarel, Karel Veselý
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kTeří To byli?

ing. karel veselý

Narodil se 7. dubna 1893 v některém dnes již neexistujícím domku týnecké ho 
hradního areálu. Otec pracoval na konopišťském panství u Ferdinanda d´Este 
jako sedlář a čalouník, matka, povoláním švadlena, měla v Týnci obchůdek se 
střižním zbožím a galanterii. Po ukončení obecné školy v Týnci odchází Karel do 
Prahy, pokračuje ve studiu na reálce a vzdělání završuje na Fakultě elektrotechni-
ky ČVUT. V roce 1922 vstoupil do stavu manželského s dcerou posledního ředite-
le brodecké přádelny Blaženou Haukovou. Povolání elektroinženýra zůstal věrný 
po celý produktivní věk a životní kariéru končí ve funkci technického ředitele 
Východočeských energetických závodů.

Po celý život nacházel odpočinek nebo spíše kompenzaci ke svému náročné-
mu technickému povolání v malbě. Již jako student ČVUT navštěvoval malířské 
kurzy a po příchodu do Hradce Králové studoval malbu u známého hradeckého 
profesora Fraitaga. Maloval oleje, akvarely, kreslil pastelem, uhlem i tužkou. By ly 
mu blízké krajinné motivy, nejdříve z Týnce, později z míst dalšího pracovního 
působení. Zabýval se zdařile figurální kresbou i portrétem.

Zemřel v Hradci Králové v roce 1965.

josef kraif

V malé vísce Velběhy nedaleko Křečovic narodil se dne 28. ledna 1890 v rodině 
rolníka syn Josef. A protože to byl šikovný kluk a v křečovické obecné škole velice 
dobře prospíval, uposlechli rodiče rady pana učitele a poslali jej na měšťanku do 
Sedlčan. Pro malého Josefa to bylo veliké vyznamenání, neboť byl prvním z Vel-
běh a po dlouhou dobu také posledním. Po čtyřech letech denního pěšího putová-
ní do 8 km vzdálené školy složil zkoušky a byl přijat na učitelský ústav v Soběsla-
vi. Prvé roky učitelování na malé škole v Pošné přerušil v roce 1914 rakouský 
mocnář vyhlášením všeobecné mobilizace. Šťastně přežil kruté válečné boje na 
italské frontě a v roce 1918 se vrátil domů. Po svatbě s Annou Vyskočilovou z Na-
horub nastoupil do školy v Bělicích u Neveklova. V této době se intenzivně sta ral 
o zvýšení své učitelské kvalifikace a po získání aprobace učit na druhém stupni 
matematiku, německý jazyk a kreslení odešel do Týnce.

Rád vzpomínal na prázdninové kurzy kreslení v Brně, kde byl jeho učitelem 
slavný český malíř, významný představitel secese Alfons Mucha. Celý život za-
světil práci s mladými lidmi. Hrál a šířil ochotnické divadlo, maloval kulisy, milo-
val a propagoval vážnou hudbu. Malování se věnoval ve volném čase, ale toho při 
jeho učitelském povolání a další činnosti pro obec na poli kulturním a společen-
ském mnoho nezbývalo. Láska k přírodě ho přiváděla ke květinovým motivům 
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a malým obrázkům krajiny z míst jemu blízkých, ale podle předloh maloval i vel-
ké obrazy madon. Výsledky jeho umělecké tvorby putovaly vesměs jako dárky 
nejbližším a známým.

Zemřel ve věku 77 let v roce 1967.

František bučina

Životní příběh Františka Bučiny započal 11. ledna 1899 v rodině týneckého pe-
kaře. Základní vzdělání získal v nové týnecké škole, která stála přes ulici proti 
domku, kde prožil téměř celý život. Následovalo studium na učitelském ústavu ve 
Svatém Janu pod Skalou. Učitelské povolání si prý vybral sám, neboť se mu líbily 
dlouhé školní prázdniny. Při putování po školách bylo významným městečko Bu-
dyně, kde se seznámil se slečnou Marií, která se stala později jeho ženou.

Celým životem jej provázely dvě záliby – malování a hudba. Maluje v místech 
svého působení na Podřipsku, v severních Čechách, ale nejvíce motivů mu pos
kytl sám Týnec a jeho okolí. Bylo by zajímavé zjistit, kolika Týnečákům splnil 
Fran tišek jejich přání, mít doma jeho obrázek týneckého hradu a kolik jeho kytic 
zdobí stěny jejich bytů. Velkým vzorem v malování mu byl velký český malíř, oso-
bitý impresionista Oldřich Blažíček. František jej nekopíruje, ale má rád jako on 
rodný kraj, volnější vedení štětce. Jeho práce, ať již jde o olej, temperu či akvarel, 
jsou svěží malířská díla.

Tak jak vášnivě maloval, věnoval se i hudbě. Hrál na varhany, klavír a harmo-
nium, ale největší láskou bylo violoncello. Své hudební interpretační schopnosti 
uplatňoval na kůrech místních kostelů, při hudební výuce ve škole, zejména pak 
v jeho době slavném benešovském Sukově komorním orchestru. Patřilo by se zde 
také psát o jeho zájmu o historii a neúnavné propagaci historie rodného města.

O jeho životě a práci lze říci pouze jedno – byl dobrým člověkem, malířem 
a hu  debníkem, ale především příkladným kantorem.

Životní pouť Františka Bučiny skončila v roce 1994.

jaroslav rybář

Narodil se 20. června 1899 v rodině zámožného obchodníka v Mnichově Hra-
dišti. Už ve školních letech rád kreslil a maloval, později se k této zálibě přidává 
i vášeň pro ochotnické divadlo. Školní vzdělání zakončil studiem obchodní aka-
demie. O životě po ukončení studia toho mnoho nevíme, neboť Rybářovi nezane-
chali potomky, kteří by mohli o životě rodičů vyprávět. Víme však jistě, že se Jaro-
slav oženil s dívkou jménem Františka, která mu byla věrnou průvodkyní po celý 
život a plně s ním sdílela oba jeho koníčky. A víme také, že jej přijal do svých slu-
žeb továrník Ing. František Janeček do pražské Jawy. Dále maluje své oleje, zejmé-
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na o letních dovolených v rodném Hradišti, a také dále hraje divadlo. Snad to bylo 
v ochotnickém kroužku Jawy v Praze Na Zelené lišce.

Zlom v jeho životě nastává v roce 1939, kdy jej továrník Janeček převádí z Pra-
hy do Týnce jako hlavního účetního závodů v Týnci a na Brodcích. Rodina si našla 
nové přátele, Jaroslav našel v okolí Týnce nepřeberné množství námětů pro svou 
malířskou tvorbu a s nadšením přijal účinkování ve vyspělém týneckém divadel-
ním spolku. I když byl malířem samoukem, dobře zvládl malbu olejem, a také ji 
při své malířské tvorbě nejvíce využíval. Rád kreslil a kreslil si, jak sám říkával 

„sobě pro radost“. Několik jeho obrázků putovalo i do USA, když si je zde zakou-
pila skupina Čechoameričanů při návštěvě rodného Československa.

Ochotnické divadlo miloval a věnoval mu spoustu volného času. Od roku 1943 
do roku 1972 nastudoval s týneckými ochotníky 33 divadelních rolí.

Svou životní roli ukončil v roce 1986.

ludvík boháček

Narodil se 18. ledna 1900 v početné rodině kováře brodecké přádelny. Rodi na 
vedla skromný život, otec musel z jednoho platu uživit šest dětí. I když paní Bo-
háčková byla zručnou a známou dámskou krejčovou, rodinný rozpočet to nijak 
významně nepodpořilo. Když bylo Ludvíkovi čtrnáct let, vypukla první světová 
válka. V jeho osmnácti jej sice vojenští páni stačili povolat, ale poslat ho na frontu 
už nestihli. Vrátil se z vojny domů, ale práce po skončení války nikde nebyla. Na-
konec to vyřešil tak, že nastoupil ke svému příbuznému malíři pokojů Bohumíru 
Proškovi a vyučil se malířem.

Od jinošských let maloval a jeho obrázky se lidem líbily. Tomuto koníčku zů-
stal věrný po celý život. Po nástupu do slévárny Metaz stal se členem továrního 
malířského kroužku. Kroužek po řadu let vedl týnecký učitel František Bučina. Po 
dlouhá léta spravoval obecní knihovnu. V době druhé světové války to byly do
konce knihovny dvě, jedna veřejná a druhá tajná, která obsahovala knihy vyřaze-
né a Němci českému čtenáři zakázané.

Maloval rád krajinné motivy, venkovské chalupy, květiny a vše olejem. Ji ná 
technika se v jeho malířské pozůstalosti nevyskytuje. Měl smysl pro barevnou 
kom pozici, energické vedení štětce a způsob nanášení barvy někdy působí do-
jmem nízkého reliéfu. 

Život Ludvíka Boháčka ukončila zákeřná choroba v roce 1959.

jaroslav krch

Pochází z Lomu u Mostu, kde jeho otec pracoval v uhelném dole. Narodil se 
3. března 1911 jako devátý syn v rodině. Vyučil se kovářem a podkovářem. Po 
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skončení vojenské služby v roce 1935, kdy ve světě i u nás vrcholila hospodářská 
krize, marně sháněl na Mostecku práci. Nakonec se ocitl v malé kovárně pana Sa
látka v Podělusích nedaleko Týnce. Později, na přímluvu vedoucího pracovníka 
v týnecké Zbrojovce Ing. Dědka, je přijat do slévárny v Týnci.

Oženil se s mladičkou Boženkou Svobodovou, kterou poznal jako častý ná-
vštěvník týneckého kina, kde Boženka pomáhala matce s prodejem v bufetu. 
V Týn ci zapustil hluboko své kořeny, stal se tělem i duší aktivním členem Sokola 
a těžce nesl německou porobu českého národa v době protektorátu. Za své posto
je a účast v odboji za druhé světové války a za zásluhy o obnovení československé 
samostatnosti byl vyznamenám medailí „Silou Žižkovou“.

Jaroslav celý život nejen rád kreslil a maloval, ale své umělecké vlohy dokazo-
val i ve svém kovářském řemesle výrobou mečů, dýk, krbového náčiní a jiných 
kovaných výrobků. Již z doby jeho příchodu do Podělus pochází řada kreseb, pro 
něho prý velice krásné týnecké přírody. Stal se členem ochotnického spolku, hrál 
divadlo, navrhoval a maloval kulisy. Své malířské schopnosti si tak jako řada ji-
ných rozšiřoval v malířském kroužku při závodě Metaz a navštěvoval i malířské 
kurzy v Praze. Namaloval olejem a temperou, což byly jeho oblíbené techniky, řa
du obrazů, ale také malé formáty – pohlednice, které jako originály posílal svým 
blízkým.

Jako bývalý aktivní Sokol, člověk demokratického smýšlení, byl za své názory 
komunistickým vedením Metazu perzekuován a sesazen z funkce mistra. 21. úno-
ra 2001 nás tento „ poslední kovboj Posázaví“, jak se sám nazýval, opustil navždy.

václav Stejskal

Na hlavě vždy klobouk s úzkou krempou, v létě lehká sportovní bunda, v zimě 
dlouhý plášť. Tak jej znali občané Týnce. Nejčastěji jej mohli potkat v areálu hradu, 
kam jej přiváděla jeho láska k historii, nebo u týneckého kostela, kam jej vedla 
jeho víra.

Narodil se 20. října 1918 ve Střížkově na Benešovsku. Po skončení obecné školy 
odchází z důvodů tíživé finanční situace rodiny na radu benešovského kapla na 
Vojáčka studovat katolické gymnázium v Libějovicích u Českých Budějovic. Škola 
mu dala dobré vzdělání pro praktický život, prohloubila jeho kreslířské a malíř-
ské schopnosti a probudila v něm silný zájem o historii. Po pěti letech práce pro 
Rolnické družstvo, naposledy v Kostelci nad Orlicí, nachází v roce 1942 zaměstná-
ní ve Zbrojovce Ing. Janečka v Týnci. V novém působišti se žení se slečnou Annou, 
se kterou se již seznámil na dřívějším pracovišti.

Od mládí rád kreslil. Dokazuje to obrázek panoramatu starého Týnce 
z roku 1932 tehdy čtrnáctiletého Václava. Kresba pořízená při návštěvě své tety na 
Brodcích je symbolická, neboť v ní zachytil místo, kde našel až do důchodu za-
městnání, tomuto městu věnoval své záliby, ať již šlo o malování nebo historii, zde 
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také skončil svůj plodný život. Od roku 1952 byl členem malířského kroužku, kte-
rý v té době vedl akademický malíř Odehnal, nasazený na práci v brodecké Jawě. 
Až do roku 1983 zastával v kroužku funkci jednatele. Od roku 1959 však byla ko
lektivní práce kroužku narušena, neboť vedení Metazu nedalo malířům prostor 
pro práci v interiéru a současně zakázalo cizím osobám po pracovní době vstup 
do závodu, ten se vztahoval i na pozdějšího učitele kroužku Františka Bučinu. 

Václav Stejskal maloval akvarely, kreslil pastelem, ale jemu zřejmě nejbližším 
tvůrčím projevem, odpovídajícím jeho povaze, byly jemné perokresby. Ilustroval 
místní měsíčník, od roku 1969 i obecní kroniku. Zvládl malbu i velkých ploch, 
např. divadelních kulis pro peceradské ochotníky.

Podílel se významně na otevření týneckého muzea v roce 1959, a to vše dělal 
obětavě pro obec, i přes stálé výtky vedení Metazu k jeho náboženskému cítění 
a postihy jeho rodiny. Ještě před koncem svého života se mu dostalo uznání jeho 
práce. Za celoživotní dílo a přínos pro město Týnec nad Sázavou, za osvětovou, 
publikační a výchovnou činnost mu byl na jaře r. 2000  Podblanickým ekocentrem 
udělen titul „Blanický rytíř“. Zemřel na podzim téhož roku.

josef jirák

Narodil se 30. listopadu 1920 ve vesnici Klášterní Skalice v kolínském okrese. 
V době druhé světové války po absolvování strojnické školy v Kolíně byl totálně 
nasazen na práci do bývalé „Velkoněmecké říše“. Z Německa se vrací v roce 1945 
a nastupuje do brodecké Jawy jako konstruktér.

Pepa, Pepík nebo taky Pepajs, jak byl kamarády nazýván, byl člověkem s tech-
nickým myšlením, dobrým konstruktérem a ambiciózním zlepšovatelem a vyná-
lezcem. Měl povahu trochu cholerickou, trochu bouřliváckou. Nadání a touha po 
malování mu byly dány od dětství, ale osud a finanční situace rodiny rozhodly, že 
jeho ruka bude sice kreslit, ale především přísné linky technických výkresů. Na 
tvůrčí malířskou práci pak už mu zbýval jen volný čas.

Studoval krajinomalbu u akademického malíře Milana Otáhala, figurální 
kresbu u akademické malířky Emy Blažkové a dva roky navštěvoval konzervatoř 
výtvarné výchovy v Praze. Obrazy Josefa Jiráka jsou realistickými pohledy na 
jeho současný svět. Nebyl to přísný realismus, bylo v něm trochu imprese, nálady, 
nepodléhal novým módním vlnám a zachovával si svůj stále se lepšící výtvarný 
projev, ať již se jednalo o jakoukoliv malířskou techniku.

Maloval především svůj kraj, místo svého žití. Ze svého služebního pobytu 
v Turecku přivezl obrázky s pohledy na moře, bárky v Bosporu, paláce v Efesu. 
Kreslil portréty, lesní zvěř a velice oblíbenými byly jeho kytice. Absolvoval řadu 
výstav v Týnci, v Benešově, v Brně, v bývalé NDR a dokonce i v dalekém Tokiu.

Zákeřná plicní choroba ukončila v roce 1994 ve věku 74 let jeho život. 
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jiří vodrážka

Nejde sice o malíře, ale o významného výtvarní-
ka pocházejícího z Chrástu  nad Sázavou. Jeho otec 
měl v Týnci živnost malířskou a lakýrnickou a o jeho 
tragickém životním konci píšeme v této knize (str. 
348). V roce 1943 byl zastřelen německým četníkem 
u týneckého mlýna. Jiří se narodil v roce 1940 
a po smrti otce se o jeho výchovu, ale i vedení živ-
nosti starala matka.   

Vystudoval nejprve střední průmyslovou školu 
a později, zřejmě pro své výtvarné schopnosti, Umě-
leckoprůmyslovou školu na Hollarově náměstí 
v Praze, kde dokonce v osmdesátých létech vyučo-
val. Ke své základní profesi restaurátora historic-
kých památek si rád později přibíral i sochařství 
a vytváření medailí. Z jeho činnosti restaurátorské 
jsou to  zejména práce na opravách interiérů zámků 

Hrádek u Nechanic, Kuksu, katolického kostela v Olbramovicích, gotického 
kostela sv. Štěpána v Praze. Z řady sochařských výtvorů uveďme bustu slavné-
ho českého malíře Františka Emlera a byly to vlastně busty dvě, jedna je sou-
částí expozice umělcova památníku v rodné Přelouči a druhá je umístěna 
v umělcově pamětní síni ve Sněžném na Moravě.

Jeho druhou významnou prací byla rovněž busta, která však našla své  
uznání a významné ocenění až osmnáct let po jeho smrti. Bylo to sochařské 
ztvárnění představitele velkých divadelních rolí, milovníka poezie a mistra 
přednesu, herce Národního divadla v Praze, profesora Radovana Lukavského. 
A tady se musím zmínit  o rodině manželů Dřízhalových ze Zbořeného Kostel-
ce, s nimiž byl výtvarník Jiří Vodrážka ale i sám Radovan Lukavský v příbu-
zenském vztahu. A to také vedlo k tomu, že uvedená busta se dostala do vlast-
nictví rodiny Dřízhalových. Po smrti Radovana Lukavského požádalo vedení 
Národního divadla sochařskou společnost, zda někdo nemá jeho bustu, která 
by byla umístěna ve foyeru divadla v galerii významných osobností českého 
kulturního života. Rodina Dřízhalových bustu nabídla, a ta byla z několika 
dalších vybrána jako nejlépe vyjadřující osobnost herce. Slavnostní odhalení 
busty proběhlo dne 2. prosince 2009 za účasti hercovy vnučky Kláry Lukavské.

Přestože dlouhá léta života trávil v Praze, posledním spočinutím pro 
něho byl krhanický hřbitůvek nedaleko rodného Chrástu. Zemřel ve věku 
dvaapadesáti let v srpna 1992.  Pro jeho hrob vytvořili  přátelé výtvarníci 
velký náhrobek s reliéfem anděla utěšujícího sedící ženu. Latinský nápis 
na desce „Omnia tempus habent“ vyjadřuje nezvratnou pravdu „Všichni 
mají svůj čas“.

Jiří Vodrážka
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Magdaléna Stárková – Timplová

Snad to byly geny zděděné po otci, profesionál-
ním výtvarníkovi, malíři Václavu Stárkovi, ale určitě 
to byl jeho osobní vliv na malou Magdalénu při čas-
tém pobývání v jeho ateliéru. Zde také držela poprvé 
malířský štětec a stála u malířského stojanu.  

Narodila se  v roce 1974 v Praze, kde prožívala své 
dětství a školní léta. Když se rozhodovalo o jejím bu-
doucím povolání, volba byla jednoznačná – škola s vý-
tvarným zaměřením. Vystudovala Střední průmyslo-
vou školu grafickou obor grafická úprava tiskovin 
u profesora Otakara Karlase. Tomuto specifickému obo-
ru se věnovala až do roku 1997, kdy se stává její hlavní 
tvůrčí náplní volná tvorba – malování, užitá grafika, ilu-
strace a v poslední době i drobné keramické práce. 

Její práce je možno vidět v řadě galerií, v soukro-
mých sbírkách doma i v zahraničí. Za úspěch považuje 
účast na pravidelných výstavách v Japonsku, kde její olejomalby s kočičími  téma-
ty získaly oblibu  návštěvníků. Na zakázku pro nově rekonstruovanou školu v Ol-
bramovicích vytvořila  deskovou malbu 2x2 m „Čtyři roční období“, obrázky 
s dětskými motivy, kde se snaží zachytit krásu a čistotu dětství, její práce zdobí 
i stěny okolních mateřských školek.

Prvou výstavu svých prací měla v roce 2000 v Benešově, v témže roce vystavo-
vala v Praze na Bienále Pražských výtvarníků. Z větších měst měli možnost vidět 
její tvorbu v Táboře, Chlumci nad Cidlinou, Františkových lázních, pravidelně se 
mohou s jejími díly setkávat  na četných výstavách občané její domovské obce 
Týnce nad Sázavou.

Od roku 2011 je kastelánkou na hradě v Týnci, kde se stará nejen o jeho vlast-
ní provoz, ale vytváří pro období, kdy je otevřen veřejnosti, bohatý program 
hudební, divadelní a pro hradní galerii a prostory v hradní věži většinou jedno-
měsíční výstavy malířů, sochařů, modelářů a sběratelů různých kuriozit. V její 
práci se projevuje dobrý vztah k umělecké činnosti. Sama o sobě říká, že některé 
tendence současného výtvarného umění jsou jí cizí a ve svých pracích stále za-
chovává reálno. Není realistkou  v pravém slova smyslu, neopisuje viděné, ale 
vdechuje do své tvorby nadsázku, pohádkovost, často až účinnou karikaturu.

ladislav žížala
(Píše sám o sobě)

Dodatečným profesionálním vzděláním na Vysoké škole ekonomické, ale i ce-
loživotním povoláním ekonom, původně absolvent umělecké školy sklářské v Že-

Magdaléna Stárková – Tim
plová
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lezném Brodě. Po skončení gymnazijního studia jsem chtěl studovat na vysoké 
škole stavebnictví – vždycky jsem obdivoval krásu mostů, dálnic, přehrad… Ale 
hned po maturitě v roce 1948 mi jeden dobrý kantor naznačil, abych podle komu-
nistické  normy určující životní poslání člověka podle jeho třídního původu s tou 
vysokou jako syn sedláka (kulaka) moc nepočítal. Současně myslel i za mne a na-
vrhl, protože dobře kreslím, přihlásit se na nástavbu nějaké umělecko průmyslové 
školy. A tak jsem se učil malovat, leptat, ale i modelovat, především dekorovat sklo,  
ale i zhotovování skleněných vitráží  na umělecké škole sklářské v Železném Brodě. 
Zvládl jsem dekorativní techniky natolik, že mi profesor kreslení na škole Janků 
navrhl spolupráci na zhotovení zakázek školy podle jeho návrhů. Byl to padesáti-
centimetrový pohár pro Brněnské výstavy a veletrhy jako cena za nejlepší expozici, 
pak jsme s učitelem dílen panem Dědkem zhotovili podle kreseb můz umění pro-
fesora Janků řadu velkých skleněných oken s pískovanými motivy pro oblastní 
kolínské divadlo, sadu reklamních váziček s alpskými motivy pro švýcarské hotely 
a nejvíce mne potěšilo, když si náš tehdejší velký znalec umění, vysokoškolský 
profesor Matějček, vybral v muzeu školy moji vázu s vesnickými motivy, jako dar  
ministerstva školství a umění k padesátinám jednomu vysoce postavenému politi-
kovi. S nástupem do podniku Skloexport v Praze také skončila moje umělecká 
práce se sklem. Kádrovák mě s radostí uvítal, že má konečně skláře a marné byly 
moje námitky, že umím sklo dekorovat, ale jen teoreticky znám jeho prvovýrobu.  
V roce 1954 jsem nastoupil do brodecké Jawy a pracoval tam až do odchodu do dů-
chodu v roce 1992.  Po celý život mě nikdy neopustila láska ke sklu a k malování. 
Ale volného času bylo pramálo. K malování a kresbě jsem se rád v důchodu vrátil, 
zejména, když jsem poznal, že i návštěvníkům výstav se mé výtvory líbí a mají 
o ně zájem. Mojí nejmilejší technikou je sice akvarel, ale rád dělám perokresbu, 
někdy pouze lavírovanou jednou barvou, někdy kolorovanou. Nejčastěji vystavuji 
v Týnci, ale účastnil jsem se i benešovských bienále, ze spolupráce s netvořickým 
podnikatelem panem Ing. Stibůrkem vznikla malá publikace mých týneckých ob-
rázků, stejný soubor je připraven o Vlašimi a Neveklovu. Moje akvarely najdete 
také v této knize o Týnci.

Milan  dřízhal

V minulém století v roce 1972 se obec  týneckých  malířů amatérů rozrostla 
o dobrého výtvarníka, především pracujícího s olejem, pana Milana Dřízhala. 
Koupili si s manželkou vilku ve Zbořeném Kostelci, aby zde prožívali po produk-
tivním věku stráveném v Praze spokojená  důchodcovská léta. Výtvarník měl 
k našemu kraji blízký vztah, odtud také pocházela jeho rodina, stále zde žijí jeho 
příbuzní a řada jeho malířských prací ještě před příchodem do Kostelce čerpala 
náměty z této oblasti. 

Své malířské umění si stále zdokonaloval, v začátcích malířské cesty to byla 
návštěva výtvarného kroužku při Závodním klubu ČKD Praha, kde členům pře-
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dávali odborné znalosti  akademičtí malíři Miroslav Brotánek,  Josef Šesták a Ja-
roslav Horálek. V malířském vzdělávání byl důsledný a proto pokračoval soukro-
mým studiem u známého malíře Františka Emlera. V roce 1966 ukončil malířskou 
průpravu absolvováním čtyřsemestrového studia na Lidové akademii umění zá-
věrečnou zkouškou z přednášených předmětů, kterými byly základy perspektivy, 
malířská anatomie, chemie barev, technika malby, základy grafických technik 
a dějiny umění.

Se členy výtvarného kroužku pří ČKD se zúčastnil několika pražských vý-
stav v Modrém pavilonu v Krči, ve vysočanském divadle Gong, v ZK Motorlet 
v Jinonicích, v D34 a v dalších galeriích. Samostatné výstavy měl v KD Metaz 
v Týnci, na Městském úřadě v Přezleticích, v Lidovém domě Prahy 9 a Kulturním 
domě v Praze 9 Kbelích. Jeho práce byly vybrány na celostátní výstavu amatérské 
tvorby v Brně roku 1965. V současné době se pravidelně účastní svými pracemi 
výstav Týnci. Věnuje se především krajinomalbě, pro niž čerpá náměty ve střed-
ních Čechách, na Vysočině, ale v období, kdy je zem plná květů, neodolá zvěčnit 
tyto barvy v květinových zátiších. Paleta jeho barev je ukázněná, kompozice leh-
ce tlumených barev je dokonalá.

veTeráni ii. odboje
Ladislav Žížala

U příležitosti 60. výročí osvobození naší vlasti od německých okupantů udělil 
ministr obrany České republiky pamětní medaile za zásluhy občanům města Tý-
nec nad Sázavou, žijícím veteránům II. odboje. Na slavnostní schůzi v červnu 
roku 2005, za přítomnosti představitelů města a zástupce Českého svazu bojovní
ků za svobodu byli v obřadní síni radnice vyznamenáni:

• Jaroslav Rychlý z Týnce, účastník domácího odboje a politický vězeň
• Eleonora Reitingerová z Týnce, členka ilegální organizace Obrana národa
•  major v. v. Josef Boháčik ze sídliště Chrást, účastník Slovenského národního po-

vstání, příslušník 2. partyzánské brigády, která působila v prostoru Javorníky–
Bílé Karpaty. Byl vyznamenán československými i sovětskými řády a obdržel 
pamětní medaili Ruské federace.

•  Ing. Lubor Zoufal z Týnce, člen studentské odbojové organizace, politický vězeň 
gestapa na Pankráci, v Drážďanech a v Lipsku, nositel vojenské medaile za sta-
tečnost

•  Adolf Turek, poslední žijící aktivní účastník Pražského povstání v květnu 1945 
z Týnce

60. výročí osvobození naší vlasti se nedožili:
• kapitán Viktor Wigner z Týnce, příslušník východní armády
• Martin Chorvát z Týnce, účastník Slovenského národního povstání, partyzán
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•  Miroslav Láska z Týnce, člen odbojové organizace a přímý účastník Pražského 
povstání

• Jaroslav Simon z Chrástu, účastník Slovenského národního povstání, partyzán
• Miroslav Kuchta z Pecerad, příslušník domácího odboje a politický vězeň
• Evžen Steiner z Týnce, politický vězeň

Jména těch, kteří v době II. světové války nasazovali při vykonávání odbojové 
činnosti své životy, trpěli a umírali v německých koncentračních táborech, stáli na 
pražských barikádách, bojovali v partyzánském hnutí a na frontách proti němec-
kým okupantům, nesmí být nikdy zapomenuta. Musí zůstat výstražným memen-
tem a poučením pro příští generace o celosvětové tragedii, vyvolané zrůdným 
ně meckým fašismem.

Uvedli jsme jména, která jsou zapsána v kartotéce Českého svazu bojovníků 
za svobodu. Víme však, že řada jiných se ke své odbojové činnosti z nejrůznějších 
příčin, ať již z osobní skromnosti nebo v minulé době i z politických důvodů, ne-
hlásila. Také těmto neznámým patří naše uznání a dík.

Předávání pamětních medailí veteránům II. odboje v červnu 2005
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výZnaMní občané MěSTa Týnec nad SáZavou
Ladislav Žížala

Městské zastupitelstvo schválilo v roce 2002 návrh městské rady udělovat vý-
znamným občanům za jejich mimořádnou činnost pro rozvoj města a záslužnou 
práci na poli vzdělávání, kultury, sportu a poznání historie titul „významný ob-
čan města“.

Jeho prvým nositelem se stal dne 24. října 2002 František šípek. Dostalo se 
mu této pocty za jeho celoživotní shromažďování dokumentů a zaznamenává

ní údajů o historii rodného města, 
prů myslových podniků, živností a ře-
mesel, o kulturní a spolkové činnosti. 
Ja ko dlouholetý člen vlastivědného 
klu bu byl jedním z těch, kteří se za-
sloužili o založení městského muzea 
a jeho otevření v roce 1959. Od svého 
mládí byl členem a později i funkcio-
nářem městského Sboru dobrovol-
ných hasičů. Jeho rozsáhlý soukromý 
archiv, neustále doplňovaný, byl kdy
koliv nezištně k disposici všem, kteří 
potřebovali pro svoji práci historické 
údaje z kterékoli oblasti dění města. 
Celý život si přál, aby bohatá a pestrá 
historie Týnce byla literárně zpraco

vána. Když konečně ten okamžik nastal a začal se sám na chystané knize o Týn
ci svými znalostmi a historickým archivem podílet, náhlá smrt v roce 2004 ukon-
čila jeho plodný život. 

Nejstarší občankou Týnce v roce 2003 se stala týnecká učitelka, paní Emilie 
Pátková. K stoletému životnímu jubileu a za její dlouholetou pedagogickou čin-
nost při výchově několika týneckých 
generací jí byl jako druhé udělen titul 

„Významný občan města“.
V listopadu 2004, při slavnostním 

představení nového znaku a prvé 
vlaj ky města, dostalo se této cti třem 
týneckým občanům.

Paní jana Zídková, od mládí vý-
borná gymnastka, později trenérka 
a rozhodčí gymnastiky, dlouholetá 
funk cionářka v okresních sportov-
ních organizacích, vychovala v Týnci 

František Šípek (druhý zprava) gratuluje Václavu 
Stejskalovi (třetí zprava) k ocenění Blanický rytíř

Předávání vyznamenání týnecké učitelce paní Emilii 
Pátkové
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od těch nejmenších až po úspěš-
né dorostenky několik generací. 
V posledních letech obsazují děv-
čata z TJ JAWA METAZ z Týnce 
nad Sázavou z oddílu sportovní 
gymnastiky pod jejím vedením 
medailová místa od regionálních 
až po republikové soutěže. Titul 

„Významný občan města“ jí byl 
udělen za obětavou a nezištnou 
práci s týneckou mládeží a šíření 
dobrého jména města doma 
i v za hraničí.

Druhým vyznamenaným ob-
čanem byl pan jiří borovička. 
Věčně mladý a usměvavý vodák, 
turista, ochotník, muzikant 
a především dobrý člověk s pev-
nými názory a životními postoji. 
I přes svůj věk je stále aktivním 
členem vodáckého oddílu a do-
kázal pro tento nádherný sport 
nadchnout řadu mladých lidí. Od mládí týnecký ochotník těžce snášel období, 
kdy se přestalo v Týnci hrát ochotnické divadlo a začal bojovat proti „bačkorové 
televizní kultuře“. A výsledek se dostavil – v městě působí dva divadelní soubory, 
přišli mladí, vrátili se někteří staří ochotníci. Je členem turistického oddílu, při-
pravuje program čtvrtečních pochodů pro starší občany za poznáním pamětihod-
ností a krás našeho kraje. Významným občanem se stal za své buditelské úsilí 
a osobní účast v týneckém kulturním dění, za práci ve vlastivědném klubu, vo-
dáckém a turistickém oddílu. 

Jako třetímu předal starosta města vyznamenání ing. ladislavu žížalovi. Po 
skončení aktivní činnosti v brodecké Jawě po roce 1990 byl vyslán městem do 
okresní privatizační komise a podílel se významně na privatizaci maloobchodní 
sítě a zejména zdravotnictví benešovského okresu. Po volbách v roce 1994 byl zvo-
len městským zastupitelstvem do funkce místostarosty města. V této funkci měl 
výrazný podíl na dokončení opravy budovy městského muzea, jeho vybavení no-
vým mobiliářem, novými exponáty a po dlouhých deseti letech jeho opětovném 
otevření v roce 1996. Stál u zrodu privatizace městského bytového fondu, vypra-
coval směrnice a podmínky prodeje. Jeho velkou zálibou bylo po celý život malo-
vání, ale teprve v jeho důchodovém věku se mohli týnečtí občané seznámit s jeho 
tvorbou na místních výstavách, na materiálech a tiskovinách města nebo na sou-
boru pohlednic a keramiky s týneckými motivy. Je především malířem Týnce, 

Vyznamenaní z roku 2004, zleva Ing. Ladislav Žížala, Jana 
Zídková, Jiří Borovička
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jeho okolí a řeky Sázavy. Podílí se aktivně na práci vlastivědného klubu města 
a organizuje s dalšími členy úspěšné výstavy malířů Týnecka. Vyznamenání se 
mu dostalo za jeho práci pro město v době jeho funkčního období, za jeho spolu-
práci současnou a za přínos pro rozvoj kultury a společenského života města. 

Poslední udílení proběhlo při vernisáži výstavy obrazů Malíři Týnecka v říj
nu 2005.

Ocenění se dostalo bohumilu kotoučovi za jeho aktivní působení v týnec
ké kopané, nejdříve v roli vynikajícího hráče, později trenéra a zejména za práci 
s mládeží, kdy pod jeho vedením prošly v žákovských a dorosteneckých muž-
stvech stovky týneckých kluků. Mnozí z jeho odchovanců se stali výbornými fot-
balisty, dokonce i ve vrcholové československé kopané. Této sportovní a výchovné 
činnosti obětavě věnoval svůj volný čas od svých sedmnácti až do důchodových 
let, vedle dlouholeté profesní činnosti konstruktéra v brodecké Jawě.

Vyznamenání se dočkala i druhá žena paní Marta ducháčková. Město oceni-
lo její významnou funkcionářskou a organizační práci v turistickém oddíle, práci 
ve vlastivědném klubu, aktivní pomoc postiženým občanům města jako členky 
Občanského sdružení invalidů a její čtrnáctileté působení v týneckém šachovém 
oddílu. Podílí se na organizaci turistických pochodů, kratších výletů pro turisty, 
zájezdů pro invalidní občany a s panem Jiřím Borovičkou na organizování pravi-
delných čtvrtečních výletů pro starší občany za krásami a pamětihodnostmi Tý-
necka a jeho okolí.

Pan lumír richter obdržel titul Zasloužilého občana ke svým 75. narozeni-
nám za zásluhy o založení a činnost Junáka v Týnci v roce 1945, za snahu o jeho 
obnovení po roce 1968 a za práci pro skauting po roce 1989, kdy se stal zpravoda-
jem Okresní rady Junáka a později předsedou Okresní rady Junáka. Když byla 
v roce 1970 husákovským vedením země v období normalizačního procesu znovu 
pozastavena činnost Junáka, stal se milovník přírody a turismu, členem týnecké-
ho turistického oddílu, kde s vervou jemu vlastní začal neúnavně pracovat. Od 
roku 1978 se stal značkařem turistických tras a v roce 1997 jej ústředí Českých 
turistů jmenovalo vedoucím značkařů celého Benešovska.

Odměnění titulem zasloužilý občan města v roce 2005:  
Marta Ducháčková, Bohumil Kotouč, Lumír Richter
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živoToPiSy výZnaMnýcH občanů
Ladislav Žížala

2006 
josef švec, dlouholetý poštmistr týnecké pošty.  Po svatbě, když manželku 

si našel v Peceradech, získává místo poštmistra v Týnci. A byl to úvazek na celý 
produktivní věk, dokonce v důchodovém věku sloužil poště dál jako doručova-
tel. Po celý svůj život vedle hlavního povolání vykonával řadu činností ve pro-
spěch občanů  Pecerad. Byl pokladníkem hasičského sboru, pracoval v kampe-
ličce a několik generací peceradských čtenářů ho znalo od roku 1965 jako 
ochotného a literatury znalého knihovníka. Této osvětové práci se věnoval pl-
ných čtyřicet jedna let. Až do své smrti v roce 2010 žil v Peceradech.

lubomír Houška, narodil se českým rodičům sice ve Vídni, ale v jeho čtyřech 
létech se rodiče odstěhovali do Čech. Obecnou školu už začal navštěvovat v Týnci, 
kde žije dodnes. Léta učňovská prožil ve Zbrojovce ing. F. Janečka, kde se také 
poprvé setkal a nejen to  zamiloval do motocyklů. Svůj prvý závod na novém 
typu motocyklu JAWA 250 (mezi lidmi zvaný pérák) v lese za Týncem vyhrál a to 
byla cesta do tovární ekipy jezdců JAWY. Po skončení vojenské základní služby 
začal znovu závodit a úspěchy ho přivedly do vrcholového československého mo-
tokrosového sportu.  Reprezentoval naší zem v řadě zemí, působil jako trenér, 
vychoval špičkové motokrosové závodníky, podílel se na organizování mnoha 
významných závodů. V roce 2001 byl zvolen prezidentem nově vytvořeného Sva-
zu českého endura při Automotoklubu České Republiky.  Po dobu své celoživotní 
činnost v motoristickém sportu získal řadu medailí a byl mu udělen titul Mistr 
sportu. Oceněn byl i od místního Sboru dobrovolných hasičů, do kterého vstoupil 
a stal se jeho členem hned po skončení II. světové války.

2007 
 ing. jaroslav ouřada, občan Týnce od roku 1962. Narodil se roku  1937 v malé 

vesnici Čachovice  nedaleko Mladé Boleslavi. Své školní vzdělání ukončil studiem 
na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Jeho láska k přírodě 
a dokončené vysokoškolské studium také předurčilo jeho celoživotní povolání – 
stal se učitelem na střední odborné škole zemědělské v Benešově. V 80. létech mi-
nulého století začal své odborné přírodovědné znalosti uplatňovat i ve svém Týn-
ci. Pracoval v komisi životního prostředí obce, na důležitých místech byly 
rozmístěny nové kontejnery na odpad, vysazeno značné množství stromů a keřů 
a spolupodílel se významně na vytváření příjemnějšího života svých spoluobča-
nů. Město je mu vděčno za jeho neutuchající a dlouholetou práci v místní organi-
zaci Českého zahrádkářského svazu, v níž je v současné době předsedou. Pod jeho 
vedením se stal spolek zahrádkářů svou členskou základnou největší organizací 
v okrese.
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blažena kopecká, jejíž životní běh byl poznamenán těžkým úrazem již 
ve dvou létech věku. Přišla o levou ruku v zápěstí. Na vzdor  tomuto  kráčela sta-
tečně dalším životem, dokončila školní vzdělání  absolvováním Obchodní školy 
v Českých Budějovicích. Pracovala na různých místech jako účetní a když dostala 
protézu a rehabilitovala se v léčebném ústavu v nedalekých Kladrubech, našla si 
tam i manžela. Po příchodu do Týnce nastoupila jako účetní do Metazu. 

Od roku 1955 je členkou Svazu invalidů (později Smíšené organizace zdravot-
ně postižených). V roce 1962 založili s paní Červenou v Týnci Svaz tělesně postiže-
ných, který měl v té době 10 členů. Po smrti paní Červené  převzala vedení spolku, 
vedení jeho veškeré agendy  a ve Svazu tělesně postižených pracovala při stále 
rostoucím počtu členů aktivně až do roku 2000 plných 45 let. Byla členkou okres-
ního výboru Svazu tělesně postižených. 

Rudolf Adámek, týnecký rodák a velký patriot města. Narodil se v roce 1931, 
po ukončení školního vzdělání nastoupil do brodecké Jawy, kde pracoval i jeho 
otec. Ze zdravotních důvodů Jawu opustil a našel si nové pracovní místo u Státní-
ho rybářství Benešov. Pečoval o včelstva podniku a pro získaní potřebné odbor-
nosti absolvoval Zemědělskou mistrovskou školu, obor včelař. A byla to práce 
na celý život a včelařství se stalo jeho koníčkem. V roce 1970 obnovuje v Týnci 
činnost včelařského spolku, zrušeného německými okupanty už v roce 1939. Ne-
ustálým studiem života včel si zvyšoval svoji odbornost a vědomosti nezištně pře-
dával dál. Organizoval přednášky o významu včelařství pro zemědělství,  propa-
goval chov včel na výstavách pořádaných městem a svazem zahrádkářů, 
publikoval články o včelařství nejen v místních týneckých novinách, ale i v celo-
státních časopisech. Byl 35 let jednatelem Včelařského spolku Týnec a členem 
Okresního výboru včelařů v Benešově. Za tuto osvětovou a organizační činnost  
získal řadu uznání a stal se držitelem čestného  odznaku Vzorný včelař.

Byly to nejen včely, které naplňovaly život pana Adámka. Kromě myslivosti 
a hudby se stejnou láskou věnoval kynologii, když s manželkou založili úspěšnou 
chovnou stanici kníračů.  Jejich fenka Mica získala řadu ocenění a na výstavě 
v Budapešti se stala světovou psí vítězkou. Pan Adámek zemřel v roce 2008.

2008
Mudr.vlasta vlčková, rodačka z Prahy, kde si také odbyla svá školní léta, 

vystudovala obor pediatrie  na lékařské fakultě University Karlovy. Cestu lékařky 
zahájila na interně vlašimské nemocnice  a po třech létech odchází do Týnce, kde 
pak jako obvodní lékařka dlouhých třicet let léčila týnecké a obyvatele okolních 
vesnic. Po celou dobu své praxe byla významnou členkou zdravotní a sociální 
komise při MěNV, byla členkou Československého červeného kříže, jehož pro-
spěšnou práci pomáhala řídit a sama se na ní také aktivně podílela. V roce 1994 
byla zvolena do městského zastupitelstva, kde setrvala až do roku 2002. V této 
době město postavilo dva velké domy s pečovatelskou službou a  paní doktorka se 
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jako lékařka a současně i zastupitelka města účastnila  jednáních o vnitřním čle-
nění domů,  vybavení bytových jednotek a podílela se na tvorbě organizačního 
řádu chodu domů a důležitých směrnicích pro výběr uživatelů.  Lékařské činnosti 
se věnovala i po odchodu do důchodu jako revizní lékařka zdravotních pojišťo-
ven.

josef Zeman, pochází z nedalekých Chleb. Své základní vzdělání získal nejpr-
ve na netvořické škole a dokončil je již v Týnci nad. Sázavou. Vyučil se slévačem 
ve Zbrojovce ing. F. Janečka v Týnci a tomuto oboru  a závodu zůstal věrný v růz-
ných funkcích  celých padesát let. Po celou dobu produktivního věku byl velice 
aktivní v Revolučním odborovém hnutí jak na závodě tak v okresním výboru ko-
váků. Titul „významný občan“ mu město udělilo jako významnému a zasloužilé-
mu členovi místní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, kde 
působí od roku 1957.  Čtyřicet let zastával v organizaci chovatelů funkci pokladní-
ka a stále je jejím členem. Po mnoho let se zabýval chovem holubů, králíků, drůbe-
že, andulek, účastnil se řady výstav a přivážel za své chovatelské úspěchy řadu 
ocenění. Za jeho přínosnou, příkladnou a obětavou práci pro svaz chovatelů obdr-
žel od Ústředního výboru svazu v roce 1993 zlatý odznak.

2009
věra Pazderová, bývalá dlouholetá učitelka týnecké základní školy. V roce, 

kdy převzala zasloužené ocenění za svou pedagogickou činnost, oslavila devade-
sát let svého života. Po vystudování Učitelského ústavu v Praze nastoupila místo 
hospitující učitelky v Týnci nad Sázavou. Po druhé světové válce vyučovala sedm 
let v Měšicích u Tábora a pak se vrátila do místa svých počátků pedagogické čin-
nosti – do Týnce. Učitelské povolání, od školního roku 1965/66 už jako ředitelka 
staré týnecké školy, vykonávala až do roku 1977, kdy odešla do důchodu, aby pe-
čovala o svou nemocnou matku. Byla příkladnou pedagožkou, měla respekt a úctu 
dětí  a bylo to několik generací týnecké mládeže, které dokázala nejen naučit, ale 
i dobře připravit na další životní cestu. Pro svůj přístup a vykonávání učitelského 
poslání byla váženou osobou jak u kolegů, tak  u rodičů svých žáků. Její životní 
pouť skončila v roce 2015.

Marie Horynová, dcera týneckého učitele, oslavila v roce předání ocenění 
osmdesátiny.  Obecnou školu vychodila v Týnci, gymnázium v Táboře. Po absol-
vování roční jazykové školy v Praze nastoupila do podniku zahraničního obcho-
du Metalimex v Praze. V roce 1965, už jako vdaná, stěhuje se z Prahy s manželem 
JUDr.  Horynou do rodinné vilky v Týnci.  Nové zaměstnání nachází v odbyto-
vém oddělení n.p. Metaz,  kde setrvala až do důchodu. Od roku 1978 po nečekané 
smrti manžela, už jako vdova, začala sama pečovat o svou starou maminku, která 
zemřela v roce převzetí ceny „Významný občan“ před dovršením sta let života. 
Od roku 1989 se věnovala výuce anglického jazyka a svoji znalost této řeči využí-
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vala i ve prospěch obce, když jako výborná překladatelka se účastnila schůzek 
představitelů obce a společenských organizací města při návštěvách zastupitelů 
holandského města Hoevelaken po  navázání  přátelských vztahů. Po roce 1989 
byla také zvolena členkou městského zastupitelstva. Už v roce 1966, krátce po svém 
návratu do Týnce,  se stala členkou odbočky Českého Svazu Zahrádkářů v Týnci 
a od roku 1999 členkou jejího předsednictva.

věra junová, občankou města se stala po přestěhování s manželem do Týn-
ce v roce 1973. Práci našla v administrativě místního n.p. Metaz.  Její zanícenost 
a láska ke sportu ji nakonec přivedla k novému povolání. Stala se uvolněnou 
tajemnicí tělovýchovné jednoty při sportovní organizaci TJ JAWA METAZ. Poz-
ději se stala předsedkyní této organizace a tuto práci vykonává dodnes. Praco-
vala ve výkonném výboru Okresního tělovýchovného sdružení a v době převze-
tí ocenění zastává funkci předsedkyně revizní komise. Je krajskou metodičkou 
středočeského výkonného výboru Asociace sportu pro všechny. V týnecké po-
bočce této asociace pracuje jako tajemnice, vede oddíl zdravotní tělesné výchovy 
pro ženy, cvičení seniorů a oddíl rodičů a dětí. Podílí se na organizování spor-
tovních akcí. Získala řadu odborných kvalifikací pro činnosti v oboru tělesné 
výchovy.

2010 
Marie Matějovská, narozená v Příbrami. Do Zbořeného Kostelce se s rodiči 

přestěhovala v roce 1969. Její profesní cestu předurčilo ukončené studium zdra-
votní školy roce v roce 1985. Od té doby pracuje jako všeobecná zdravotní sestra 
v léčebně Prosečnice a poté v Agentuře domácí péče, založené v roce 1994 krhanic-
kým lékařem MUDr. Tomášem Macháčkem. Agenturu v roce 1995 přejímá do své 
správy. Svým pacientům poskytuje i služby nad rámec svých zdravotnických po-
vinností  a často ve svém volném čase. Tuto  náročnou práci může vykonávat  díky 
svému rodinnému zázemí, pomocí rodiny Macháčkových z Krhanic a dobré spo-
lupráci s týneckými lékaři a jejich zdravotními setřičkami. Podílí se aktivně v prá-
ci týnecké římskokatolické farnosti  účastí na jejích charitativních akcích.

Stanislav janda začal sportovní část svého života jako fotbalový žáček 
na škvárovém týneckém hřišti. V patnácti už reprezentuje týneckou kopanou jako 
dorostenec. Fotbal nebyl jediným sportem, kterému se věnoval. V Liberci, kde se 
vyučil kovomodelářem, hrával závodně i hokej a pokračoval v něm i v týneckém 
divizním mužstvu. Celý život však věnoval kopané. Před vojenskou službou 
i po ní už oblékal dres dospělých, nejprve v týneckém béčku a hrál i za týnecký 
Atým I. A třídy. Ve svých třiceti přestoupil do mužstva okresní soutěže Rozkvět 
Petroupím. Po skončení sportovní aktivní činnosti působil jako vedoucí týnec-
kých mládežnických mužstev a společně  s pane Petráškem trénoval starší žáky. 
Má od devadesátých let velkou zásluhu na rozvoji týnecké kopané, když se stal 
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předsedou fotbalového klubu TJ JAWA METAZ a po jeho odtržení od TJ se stal 
prezidentem FK METAZ, nyní FK FERKOM. Stanislav Janda zanechal svojí odda-
ností kopané a věrností klubu hlubokou stopu v týneckém sportu. Zemřel v roce 
2015.

2011 
jaroslava šteigerová, občankou Týnce, jeho místní části Podělusy se stala v roce 

1960, kde s manželem zakoupili na břehu Sázavy domek. Od samého počátku po pře-
stěhování věděla, že toto je dobré místo k životu, a také přiložila ruku k dílu, aby 
život v osadě byl dobrý nejen pro manžele Šteigerových, ale i pro sousedy. Podílela 
se na organizování dětských besídek, karnevalů, Dnu dětí a dalších akcí. Jako zaní-
cená zahrádkářka začala s úpravou zahrady u svého domku a změnila tento malý 
kousek země na malé Průhonice, stala se členkou Českého zahrádkářského svazu 
a pro týneckou pobočku svazu aktivní členkou. Udivovala na výstavách zahrádkářů 
v Týnci, v Benešově, ale i na celostátní výstavě v Lysé nad Labem svými výpěstky, 
aranžováním květin a bonsajemi. Za svoji práci získala řadu ocenění a naposledy  
vyznamenání Zlatou růži od republikové rady zahrad. Pracovala jako dopisovatelka  
Národopisného muzea v Praze, je členkou  okresní územní rady zahrádkářů v Bene-
šově. Paní Šteigerová byla i přes zdravotní potíže společenským člověkem. Bylo mož-
no se s ní setkat na nejrůznějších akcích, pořádaných v Týnci. Pocházela z muzikant-
ské rodiny, což se projevilo po předání ceny Významného občana, kdy jí přišli zahrát 
a zazpívat její potomci. Paní Šteigerová opustila místo svého žití v roce 2015.

jana dřízhalová, Pecerady. Po celý svůj produktivní věk byla pracovnicí 
v prodejně léků a zdravotnických potřeb v Benešově. Do osady Pecerady se přestě-
hovala v roce 1975 a osada získala novou agilní občanku. Začala pracovat v Místní 
organizaci českého svazu žen, v Československém červeném kříži, hrála ochotnic-
ké divadlo. Pravidelně pomáhala organizovat místní velikonoční a vánoční výsta-
vy „šikovných rukou“, zorganizovala výstavu Pecerady ve fotografii a dokonce 
výstavu o selském povstání, jehož se v minulosti účastnil i peceradský rodák 
Vnouček. Spolupracuje s týneckým muzeem a podílí se významně na řadě jeho 
akcí, jako jsou adventní nedělní výstavy a jiné  akce. Paní Dřízhalová je člověk, 
kterému není zatěžko přiložit ruku k dílu.

josef dřízhal, peceradský rodák, manžel paní Jany Dřízhalové. Vyučil se 
elektromontérem v týneckém Metazu, a také až do odchodu do důchodu zde 
pracoval. Jako aktivní hráč peceradského fotbalového mužstva se podílel na vy-
budování peceradského hřiště na kopanou a stavbě kabin. Ve svém životě byl 
členem rady místního národního výboru v Týnci, poslancem za Týnec, předse-
dou osadního výboru, a jak sám říká, ne jako člen strany, ale občan , který chápe 
co osada a obec potřebují. Staral se údržbu peceradské zvoničky, pracoval  
na opravách gotické věže týneckého hradu a s manželkou Janou, tvoří nerozluč-
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ný pár a tam kde pomáhá jeho žena, nechybí ani on. Oba se zajímají o týneckou 
historii a účast na vytváření společenského života obce je pro ně naprostou sa-
mozřejmostí.

2012
věra Sladkovská, rozená Hašková v nedalekých Bukovanech, se do Týnce na-

stěhovala po svatbě s Františkem Sladkovským. Oba celý život pracovali v brodec-
ké Jawě, Věra jako účetní a František v nástrojárně jako velice zručný kovář. Vy-
chovali spolu dvě děti, syna Pavla a dceru Kateřinu.

Pani Věra Sladkovská více než padesát let jako členka odboru Sportu pro 
všechny vedla ochotně a nezištně cvičební hodiny žactva a mládeže. Na táborech 
odboru zastávala funkci vedoucí, chodila s dětmi na turistické pochody a vycház-
ky, doprovázela své cvičence na soutěže a závody. Děti s ní prožily mnoho krás-
ných sportovních zážitků a svou cvičitelku milovaly.

I dnes, přes svůj vysoký věk v době předávání vyznamenání, pomáhá při za-
jišťování a organizaci  všech sportovních akcí odboru, vykonává funkci rozhodčí 
na atletických závodech a pomáhá na velkých akcích pro veřejnost, jako jsou dny 
dětí a dny pohybu a zdraví.

Dá se říci, že zdravému pohybu a sportu propadla celým svým srdcem. Denně 
ji můžete potkat v okolí Týnce na dlouhých túrách, na které razantním krokem 
vyráží snad za každého počasí. Stále sama pravidelně cvičí v hodinách sportu pro 
všechny, zvládá aerobik a v zimě i jízdu na lyžích. Za mnohaletou práci s mládeží 
a výchovu dětí k pohybu a sportu ji zcela právem, této skromné paní, ocenění 
významný občan města, právem náleží.

 
ladislav czafík, původem z malé  slovenské dědiny Horné Saliby v okrese 

Galanta, přišel do Týnce ve svých 20 létech v roce 1958.  V Galantě vystudoval je-
denáctiletku a odborné vzdělání strojaře získal absolvováním „nástavby“  na stroj-
nické škole v Bratislavě. Svoji produktivní práci zahájil jako technický pracovník 
v brodecké Jawě a po skončení vojenské služby nastoupil v n.p. Metaz do nově 
otevřeného vývojového střediska pístů. Zde také pracoval až do předčasného od-
chodu do důchodu v roce 1997.

Celý svůj život zastával mnoho veřejných funkcí, nejprve v době, kdy Pecera-
dy byly samostatnou obcí jako člen její obecní rady a  po sloučení Pecerad s Týn-
cem, jako zastupitel týneckého městského zastupitelstva.  Aktivně se účastnil spo-
lečenského života Pecerad, které se staly jeho domovskou obcí. Zde si postavili 
s manželkou Danuší, rozenou Matějíčkovou, domek a zde také vychovali své dva 
syny Leoše a Libora. V roce 1962 se významně podílel na založení peceradské tě-
lovýchovné jednoty. Jeho celoživotní láskou je fotbal a řadu let za peceradské 
družstvo hrál. Po založení TJ Pecerady v ní vykonával funkce jednatele, tajemníka 
a nakonec pokladníka. Má zásluhy o výstavbu fotbalového hřiště, kterou řídil 
a v roce  1976 se zasloužil o výstavbu kabin na fotbalovém hřišti.
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Panu Ladislavu Czafíkovi patří poděkování i jako dobrovolnému dárci krve, 
což ocenil  Český červený kříž udělením stříbrné medaile Prof. MUDr. Jánského. 

vojtěch Hruška, rodák ze Zbořeného Kostelce, vesnici, které zůstal po celý 
život věrný. Ocenění Významný občan převzal ve věku 97 let a stal se tak nejstar-
ším občanem, kteří dosáhli v době ocenění tak vysokého věku. V deseti létech mu 
zemřel otec a jeho výchova a jeho sestry Anežky a péče o rodinu zůstala na matce.  
Vyučil se strojním zámečníkem ve strojírenské firmě pana Skály ve Zbuzanech 
a po skončení učebního poměru nastoupil do Zbrojovky ing. F. Janečka na Brod-
cích. 

Pan Vojtěch Hruška je jedním z nejstarších pamětníků a aktivních sportovců 
týnecké sportovní historie. Po celý svůj aktivní život byl cvičitelem žáků, dorostu 
a mužů. Mimo tělesné výchovy miloval jízdu na lyžích a do pozdního věku cyk-
listiku a turismus. Již ve 30 létech minulého století se v Kostelci hrál fotbal a volej-
bal a v době před druhou světovou válkou vedl v Týnci cvičení mužů a po válce 
se cvičilo i ve Zbořeném Kostelci, kdy na jeho „hodiny tělocviku“ v sále Markovy 
hospody docházelo až 30 mužských cvičenců. Stal se náčelníkem Sokola a dovedl 
své členy na dvě spartakiády v létech 1955 a 1960. Vyhlášení Spartaku Zbořený 
Kostelec nejlepší tělovýchovnou jednotou v benešovském okrese se stalo jedním 
z hlavních popudů k výstavbě nové místní sokolovny. Pro zaměstnance brodecké 
továrny organizoval zimní zájezdy na hory, v létě o své dovolené vedl jawácké 
pionýrské tábory. V roce 1937 se stal velitelem vůbec prvního družstva dobrovol-
ných hasičů ve Zbořeném Kostelci a po řadu dalších let jeho aktivním členem. 

Po celý produktivní věk pracoval v Jawě na výrobě motocyklů a tak není divu, 
že se vedle sportovní činnosti staly jeho největším koníčkem motocykly zn. JAWA. 

Vojtěch Hruška skončil svůj záslužný život v roce 2013 ve věku 98 let.

vratislav Měchura se narodil 23. května 1929 v Mnichovicích u Říčan. Do Týn-
ce přišel jako malý kluk, když se rodiče přestěhovali do Brodců. Tady musíme 
opravit autorku životopisu, neboť v té době patřily Brodce pod obec Pecerady, kte-
rá až v roce 1979 rozhodnutím ONV  Benešov byla „přifařena“ k Týnci.  To ale nic 
nemění na skutečnosti, že Vratislav po vyučení elektrikářem nastoupil do brodec-
kého závodu, i ten patřil do katastru obce Pecerady,  jako telefonní mechanik,  ale 
místem jeho zájmové činnosti, za kterou dnes „in memoriam“ získává ocenění, byl 
samotný Týnec. Už od mládí ho zajímaly filmy a především technika jejich promí-
tání. K hlubšímu poznání mu pomohl pan učitel Bučina, který jej jako čtrnáctile-
tého přivedl poprvé do promítací kabiny. Ve svých devatenácti složil úspěšně 
zkoušky promítače filmů a kabina týneckého kina mu sloužila po dlouhá léta 
vždy několik večerů v týdnu pro vykonávání jeho „druhého povolání“. Později, už 
jako vedoucí kina, organizoval pro návštěvníky kina různé filmové festivaly, 
za návštěvnost dětského filmového festivalu získal 1. místo v regionu, snažil se, 
aby vrcholná díla naší kinematografie, co nejdříve také viděl a ocenil týnecký di-
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vák. Jeho velkou láskou bylo už od útlého věku ochotnické divadlo a v Týnci 
k tomu byla v té době obrovská příležitost. Zažil vrcholné období této činnosti 
v Týnci, kdy zde jako režisér působil nezapomenutelný Ing. Josef Bayer. V jeho 
inscenacích vytvořil řadu velkých i menších rolí a při jeho neobyčejném hereckém 
nadání vřele aplaudovaných diváky. Týnecká divadelní scéna byla také místem, 
kde se poprvé setkal s mladičkou Radkou, která se stala později jeho ženou. V di-
vadle pak působila celá rodina – Radka napovídala, a jejich dva synové Vráťa 
a Zbyněk úspěšně účinkovali v řadě dětských her. Rodinu a Týnec opustil v roce 
2012.

2013
jaroslava Zadražilová, narodila se v Benešově, ale už v ranném věku přesíd-

lila s rodiči do Chrástu nad Sázavou, pak to byl týnecký panelák a nakonec v roce 
1974 se stěhují do vlastního domu na Pražské. Zaměstnání si našla v n.p. Metaz 
jako úřednice a při zaměstnání vystudovala ekonomickou školu. S manželem Jo-
sefem, Moravákem, vychovali dva syny Stanislava a Pavla. Po čtyřiceti létech prá-
ce odešla ze zdravotních důvodů do předčasného důchodu. A určitě je to její život-
ní krédo a její vztah k lidem,  je spokojená, když jsou lidé okolo ní šťastní, zdraví,  
když sama může někoho potěšit, které ji přivedlo k vykonávání náročné funkce 
předsedkyně Občanského sdružení tělesně postižených. Tato činnost je práce ča-
sově náročná a odpovědná, vyžadující mnoho jejího osobního času. Společně s vý-
borem svolává pravidelné schůze místního sdružení, doprovodné akce na výroč-
ních schůzích jako vystoupení dětských pěveckých souborů, tomboly, většinou 
z darů od sponzorů, které je nutno oslovit. Na výročních schůzích se sejde až 240 
účastníků ze současného stavu  z 360 osob členské základny. Vedle této činnosti 
správní je tu mimořádně záslužná práce pro členstvo. S výborem organizuje tý-
denní relaxační pobyty pro 4050 osob, poznávací zájezdy, kulturní akce, cvičení 
pro členy, absolvování zdravotních procedur, zájezdy do plaveckého bazénu 
v Měříme, ale i drobnější akce, jako je návštěva starších členů sdružení s blahopřá-
ním, dárkem a kytičkou při jejich životních jubileích.

Zdeněk Zazvonil, narozen v  Chrástu nad Sázavou v roce 1942. Vyučil se elek-
tromechanikem v Závodech 9. května na Brodcích a po skončení vojenské základ-
ní služby se znovu do tohoto závodu vrátil. Po sňatku se slečnou Haničkou a pr-
vým synem Tomášem na krátký čas opustili Týnecko a Zdeněk se stal 
zaměstnancem textilní továrny Tiba u Hradce Králové. Po návratu do Chrástu 
v roce 1968 se rodina vracela už jako čtyřčlenná, přibyl druhý syn Zdeněk, k němu 
později ještě jeden kluk, Aleš. Na původní pracoviště na Brodcích se už Zdeněk 
nevrátil, nové pracoviště našel v krhanickém kamenolomu, kde po dlouhých 26 let 
zastával různé funkce od mistra až po vedoucího. Se synem Zdeňkem provozova-
li  pak ještě živnost truhlářskou a tesařskou. A odchod od důchodu v roce 2005 mu 
umožnil plně se věnovat jeho celoživotní zálibě, chovu drobných zvířat. Už v roce 
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1963 se stal členem místní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířec-
tva v Týnci a podílí se dodnes na jeho práci, nyní už jako jeho jednatel. Je to čin-
nost organizačně náročná, ale jak sám říká, drží ho při životě. Je to organizování 
každoročních výstav drobného zvířectva, příprava výstavy, popisky vystavených 
zvířat a drůbeže, katalogy, ceny a poháry pro vítěze. Na konci roku jsou to zprávy 
o činnosti organizace a stavu chovaných zvířat a navíc plnění povinností vyplý-
vající z členství v Okresním výboru svazu chovatelů Benešov. Sám ve svém dom-
ku chová králíky, holuby, drůbež, ptáčky, kachničky Mandarinky a psy. Manželka 
má pochopení pro jeho koníčka a on ji za to doprovází na květinové výstavy, které  
miluje ona. 

2014
emilie bartůšková, benešovská rodačka, po studiích pracovala až do mateř-

ské dovolené ve školství v Děčíně a od roku 1964 občanka Týnce, kam se manže-
lem přestěhovali. Krátce byla zaměstnána v brodecké Jawě, ale smyslem jejího ži-
vota byla práce v kultuře. Nastoupila do kulturního střediska v Benešově jako 
vedoucí oddělení zájmové umělecké činnosti. Věnovala se uměleckému přednesu, 
divadlu, jako odborná pracovnice měla na starost činnost divadelních souborů 
v celém benešovském okresu. Podílela se na vydávání sborníků mladých začínají-
cích autorů Benešovska. Spolupracovala na realizaci pořadu o vystěhování Ne-
veklovska Němci za druhé světové války „Neveklovsko varuje“. Za tato dlouhá 
léta činnosti a byla to především mládež, které se věnovala, získala okresní i kraj-
ská vyznamenání. Od roku 1991 se stala zaměstnankyní Městského úřadu v Týn-
ci. To, co po řadu let při zaměstnání v Benešově pro občany Týnce vykonávala jako 
dobrovolná spolupracovnice Závodního klubu ROH Metaz – organizování nej-
různějších kulturních akcí, přehlídek, se nyní stalo její pracovní náplní. Po roce 
1989 se začalo město rozvíjet a napravovat nedostatky doby minulé. A paní Bar-
tůšková se tohoto dění plně účastnila. Když byla po roce 1994 dokončena rekon-
strukce týneckého hradu, podílela se významně na vybudování muzea týnecké 
kameniny v jeho prostorách, byla u zrodu organizování koncertů „Podblanického 
hudebního podzimu“. Její největší zásluhou je, že v roce 1991 stála u zrodu vydá-
vání Týneckých listů. Řadu let byla jejich redaktorkou a ještě v důchodu po roce 
1995 s redakční radou spolupracovala. Vzpomíná na prvé výtisky, psané na psa-
cím stroji, ručně skládané a prodávané za 2 Kčs. Po krátkou dobu na požádání sta-
rosty, když se nenašel žádný kronikář, dopsala ochotně městskou kroniku. Paní 
Bartůšková patří mezi ty občany Týnce, kteří významným způsobem ovlivnily 
kulturní život jeho občanů. 

ing. jan chomát se narodil ve Voticích, dětská a školní léta prožil v Sedlci 
Prčici. Vyučil se soustružníkem kovů u firmy Alba Hořovice a po roční přípravce 
v dělnickém kursu vystudoval obor strojař na Vysokém učení technickém v Praze. 
Celý svůj produktivní život působil ve strojírenských a slévárenských závodech 
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– Agrostroj Pelhřimov, od roku 1973 v brodecké Jawě, kterou v roce 1986  opustil 
už jako podnikový ředitel a závěr své pracovní pouti v Týnci ukončil v n.p. Metaz. 
Na svoji práci a na své spolupracovníky rád vzpomíná. Stejně tak se v myšlenkách 
rád vrací ke svým kamarádům myslivcům. Myslivost byla už od mládí jeho celo-
životní láskou. Po přestěhování do Týnce se přihlásil do Mysliveckého sdružení 
HÁJ Pecerady, v roce 1976 byl zvolen do výboru sdružení, byl jednatelem, kultur-
ním referentem a nejdéle pak až do roku 2013 plných 29 let jeho předsedou. Jak 
sám říká, myslivost nejsou jenom hony, poslední leč, myslivecký bál – to vše je je-
nom odměna za celoroční plnění hlavního poslání myslivosti. Chránit zvířata 
a přírodu, ve které žijí, vybudovat krmelce, zásypy, soliska se solí a v době sucha 
i napajedla. To vše vyžaduje spousty hodin, pro myslivce sice prožité v létě i v zimě 
v krásném a zdravém prostředí, ale vysvětlujte to manželkám, když doma chybí-
te! S manželkou Miluškou už oslavili 55. výročí svatby, vychovali dvě děti, mají 
čtyři vnoučata a jedno pravnouče. Jan Chomát získal za svou aktivní celoživotní 
práci pro myslivost od Českomoravské myslivecké jednoty věrnostní medaili 
a v roce 2013 mu bylo propůjčeno celostátní vyznamenání III. stupně za zásluhy 
o myslivost.

2015
Mudr. jiří Pašek je týneckým občanem od roku 1987 po rozhodnutí přijmout 

nabídku n.p. Jawa v Brodcích stát se jejím závodním lékařem. S místem lékaře 
a vybavenou ordinací v závodě získal i byt v jednom z panelových domů. Přiblížil 
se tak rodnému místu Jílové nad Sázavou, kde se v roce 1939 narodil a kde stále 
žili jeho rodiče potřebující častěji jeho pomoc. Ještě před příchodem do Týnce vy-
konával lékařskou praxi v Praze a Kutné Hoře. V Jawě poskytoval lékařskou péči 
více než tisícovce zaměstnanců a dalším lidem z okolních vesnic. Po roce 1989, kdy 
Československo bylo nuceno z důvodů již delší dobu neustále se zvyšujících dlu-
hů ze strany svého největšího odběratele Sovětského Svazu dodávky řady výrob-
ků pro něho zastavit, mezi nimi i motocykly, klesl počet zaměstnanců závodu 
na pouhou stovku. MUDr. Pašek otevřel novou ordinaci v nově postaveném pr-
vém Domě s pečovatelskou službou na Okružní ulici. Brzy našel vedle bývalé kli-
entely jawácké, nové pacienty z pečovatelského domu, obyvatele z Týnce a jeho 
širokého okolí. Doktor Pašek byl zkušeným odborníkem, obětavým lékařem,  
skromným  člověkem a nikdy mu nebylo zatěžko kdykoliv v naléhavých přípa-
dech za pacientem zajet a poskytnout potřebnou pomoc. Píšemeli o panu dokto-
rovi v minulém čase, pak je to proto, že  krátce před slavnostním předáváním 
ocenění významným občanům sám vážně onemocněl. A tak jeho vyhlášení Vý-
znamným občanem proběhlo bez jeho účasti, ale od všech přítomných s upřím-
ným přáním brzkého uzdravení a návratu.

jiří Mlejnský, není sice týnecký rodák, ale do Týnce přišel se svou matkou tak 
jako řada dalších obyvatel po založení zdejší průmyslové výroby Ing. Františkem 
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Janečkem. Narodil se roku 1939 v Praze , krátce po jeho narození otec rodinu opus-
til a matka s malým Jiřím se stěhuje do Michle. Nové zaměstnání našla ve Zbro-
jovce ing. Janečka v Nuslích, a odtud už to byl jenom krok do Brodců, kam si ji jako 
dobrou pražskou pracovnici převedl i s malým synkem v roce 1949 jeden z prvých 
poválečných ředitelů brodeckého závodu Kahuda. To byla cesta Jířího do města 
Týnce, kterému zůstal celý svůj dosavadní život věrný. Po základní škole se vyučil 
v n.p. Metaz kovomodelářem, po návratu z vojenské základní služby vystudoval 
slévárenskou průmyslovou školu, a v tomto oboru působil až do konce svého pro-
duktivního věku. Vedle povolání má dvě celoživotní lásky – miluje vodu a turisti-
ku. Už ve školním věku si s kamarády půjčovali loďku a sjížděli Vltavu, a místní 
Sázava patří k němu tak jako on k ní. Vzpomíná, že už jako mladí kluci stávali 
na břehu a na projíždějící vodáky volali, zda nepotřebují doplnit posádku, a když 
ano, už se jelo. Když poprvé spatřil nádhernou šumavskou krajinu, zjistil, že se 
sem musí vracet a znovu zdolávat její vrchy, procházet se lesy kolem bouřících 
říček, stala se  krajinou jeho života. Celý svůj život se také aktivně podílí na týnec-
ké sportovní a kulturní činnost, byl jedním ze zakládajících členů vodní turistiky, 
je aktivním členem Klubu českých turistů, spolupracuje s Vlastivědným spolkem 
Týnce, za svoji práci získal řadu ocenění. 

2016
Marie Flejberková, je rodem sice z Kamenného Újezdce, ale dalších 40 let pak 

prožila v Podělusích, místní části Týnce. Po vyučení kuchařkou vařila 37 let v zá-
vodní jídelně týnecké slévárny Metaz. Sama říká, že vaření je její láska a o tom, jak 
se v tamní jídelně dobře vařilo, vzpomínají její strávníci dodnes. Paní Flejberková 
je člověk, který má rád život a lidi. Každý týden cvičí s babičkami a dědečky v pe-
čovatelském domě a vymýšlí pro ně vhodné hry. Ve Spolku zdravotně postiže-
ných a seniorů pracuje jako důvěrnice a v odboru Sport pro všechny se specializu-
je na cvičení a pobyt v přírodě. Členy těchto organizací doprovází na sportovní 
akce a turistické zájezdy. Je aktivní členkou týneckého Spolku zahrádkářů a tuto 
organizaci zastupuje v benešovském územním zahrádkářském sdružení. Velkou 
zálibou je pro ni cestování, navštívila nejen evropské země, ale pobývala i v afric-
kém pralese a na zámořské lodi plula po ostrovech dalekého Karibiku. A kdyby 
prý vyhrála, naučí se anglicky, sedne na loď a odstěhuje se na ranč do Nevady, 
protože miluje country písně. Marie je člověk do nepohody, ráda zpívá, pracuje 
na zahrádce a asi nejlépe se cítí uprostřed svých nejbližších, s rodinami dcery 
Ilonky a syna Richarda a jejich potomky. A životní krédo Marie? Kde mohu, tam 
pomohu!
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obecní SPráva a PřeHled STaroSTů
Ladislav Žížala

Roku 1785 byly zahájeny v habsburské monarchii práce na sestavení jose-
finského katastru, který poprvé evidoval veškerou zemědělskou půdu, panskou 
i poddanskou. Na jeho základě byly vyhlášeny jednotné berní a urbariální úpra-
vy. Roku 1794 ve snaze centralizovat státní správu došlo ke slučování osad na tzv. 
katastrální obce. A tak Tejnice se svými 9 popisnými čísly připadla pod vesnici 
daleko větší počtem obyvatel i 19 popisnými čísly – krusičany (tehdy Krusviča-
ny). Tento stav trval 128 let, až do 30. října 1922, kdy na žádost Týnice nad Sáza-
vou došlo k rozdělení obce Krusičanské na tři samostatné celky – Týnici nad 
Sázavou, chářovice a krusičany.

Díky uchování staré „Pamětní knihy místní obce krusvičanské“ z roku 1885 
a díky pečlivě vedeným zápisům prvního kronikáře bylo možno sestavit řadu 
starostů již od prvých voleb, které se konaly v r. 1850 a opakovaly se vždy po 3 le-
tech.

Starostové obce krusičany

jakub žižka, rolník z Chářovic, 1850–1859 
Matěj Stibůrek, rolník z Krusičan, 1859–1861
jan korbel, rolník z Podělus, 1861–1870
František doležal, rolník z Krusičan, 1870–1890 
jan Hašek, rolník z Krusičan, 1890–1895
josef Pazdera, rolník z Chářovic, 1895–1901
jan korbel, rolník z Podělus, 1901–1914 
Matěj čelikovský, rolník z Chářovic, 1914–1919
ludvík štros, stavitel z Týnce, 1919–1922

Přechodné období 1922–1923

Ministerstvo vnitra Československé republiky vyhovělo žádosti starosty obce 
Krusičanské Ludvíka Štrose a výnosem ze dne 13. 10. 1922 rozdělilo obec na tři 
samostatné celky: Týnici nad Sázavou, krusičany s osadou Hrusice a chářovice 
s osadami Podělusy a dunávičkami.

ludvík štros, předseda obecní správní komise, 1922–1923 
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Starostové obce Týnec od roku 1923

ludvík štros, stavitel z Týnce, 1923–1931
jan Zoula, nájemce dvora v Týnci, 1931–1938

Starostové obce Týnce v době protektorátu

václav oliverius, ředitel slévárny, 1938–1941
vladimír Tombo, disponent slévárny, 1941–24. 4. 1944

johann Sedláček, německý občan, starosta pro levou část, 1943–1945
bohumil šípek, účetní z Týnce, starosta pro pravou část, 25. 4. 1944–9. 5. 1945

Od 1. 4. 1943 z nařízení německých úřadů došlo k rozdělení Týnce na dva sa-
mostatné celky. Levobřežní část spadající do německého území vojenského cviči-
ště „SS Truppenübungsplatz“ byla odtržena a měla vlastní správu. Od 1. 12. 1943 
byly již vedeny obecní doklady levobřežní části odděleně. 

Předsedové místního národního výboru po osvobození v roce 1945

josef štěpán, Týnec, 10. 5. 1945–11. 9. 1945
Mu dr. václav Merkl, lékař z Týnce, 11. 9. 1945–5. 4. 1946, na funkci rezignoval 
ema nuel dvořák, Týnec, zastupoval nemocného  

MUDr. Merkla, 5. 4. 1946–30. 6. 1946
jan Holeček, zaměstnanec Metazu, Týnec, 30. 6. 1946–1949 
jan lomoz, zedník z Týnce, 1949–1960
Miroslav berka, přednosta železniční stanice Týnec, 1960–1962
václav kokštajn, Týnec, 1962–1964
josef barek, pracovník ONV, Zbořený Kostelec, 1964–1967 
Mir oslav berka, přednosta stanice, Týnec, 1967–1969, odvolán z funkce po 

srpnových událostech 1968 

Předsedové městského národního výboru 

jan Holeček ml., soustružník z Metazu, Týnec, 1969–1976
boh umil Souček, výr. nám. Metazu, Týnec, 1976–1989, z funkce přinucen po 

listopadové revoluci 1989 odstoupit
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Prvý starosta obce Týnec 
nad Sázavou Ludvík 
Štros (1923–1931)

Uprostřed zastupitelů obce druhý týnecký starosta Jan Zoula (1931–1938)

Bohumil Šípek, starosta 
ob ce z konce období 

protekto rátu (1944–1945)
Prvý starosta z doby protektorátu Václav Oliverius (1938–1941), druhý zleva

MUDr. Václav Merkl,  
předseda MNV  

(září 1945–duben 1946)
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Starostové města po listopadové revoluci 1989

Miroslav berka, důchodce, Týnec, 1989–1994
Zde něk březina, počítačový odborník z Týnce, 1994–2010
Martin kadrnožka, pedagog, 2010 – současnost

Jan Holeček ml., předse
da MěNV (1969–1976)

Bohumil Souček, předseda MěNV (1976–1989) při otevření sportovního 
areálu v Náklí v roce 1978 (prvý zprava)

Zdeněk Březina,  
starosta města (1994-2010) 

Mgr. Martin Kadrnožka,
starosta města od r. 2010

Jan Holeček, předseda 
MNV (1946–1949)

Jan Lomoz, předseda 
MNV (1949–1960)

Josef Barek, předseda 
MNV (1964–1967)

Miroslav Berka, předseda 
MNV (1960–1962, 1967–
1969, starosta 1989–1994)
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kroniky a kronikáři 
Ladislav Žížala

Nejstarší obecní kronikou, psanou převážně kaligrafickým písmem vzděla-
ným písmákem, je v dnešní obci Týnec „Pamětní kniha místní obce Krusvičanské 
z roku 1885“. I když na štítku knihy je uveden rok 1885, významné události jsou 
zachyceny od roku 1850, kdy se konaly první volby do obecního zastupitelstva 
obce Krusvičanské. Pozdější zápisy z konce 19. a začátku 20. století již nejsou vždy 
tak precizní, někdy písmem, jindy slohem nebo češtinou a jsou také skoupé obsa-
hově. Ale i tak zachycují řadu důležitých okamžiků života obce, té prvé od roku 
1850, ale i té druhé po roce 1922, když obec Krusvičanská byla rozdělena na tři 
samostatné obce Krusičany, Týnici a Chářovice. Obsahově je velice zajímavý zápis 
do kroniky po skončení 1. světové války, zachycující krušný život ve válečných 
letech 1914–1918, podepsaný václavem Pešatou. Jednalo se zřejmě o krusičanské-
ho hospodáře z čp. 4.

Prvý kronikář se bohužel nikde nepředstavil ani své záslužné dílo svým pod-
pisem neukončil. Ale jedna stopa směřující k autorovi se přece jenom objevila. Při 
pročítání starých zápisů z jednání obecní rady krusvičanské z 2. poloviny 19. sto-
letí, uložených v benešovském okresním archivu, se písmo podpisu jednoho rad-
ního sklonem, charakterem písma a psaním jednotlivých písmen podobalo písmu 
kronikáře. Jednalo se o podpisy dlouholetého starosty této prvé obce zahrnující 
oblast Krusičan, Podělus, Chářovic, Týnce, Hrusic a Dunáviček Františka Doleža-
la, rolníka z Krusičan čp. 9.

František doležal zastával úřad starosty obce v letech 1870–1890, v roce 1873 
byl ustanoven předsedou Místní školní rady v Týnci a roku 1882 zvolen do výbo
ru zastupitelstva soudního okresu Neveklov. V září 1888 byl znovu zvolen staros-
tou, ale tříleté volební období již nedokončil, zemřel v říjnu 1890 ve věku 49 let. 
Domněnku, že kronikářem byl skutečně pan Doležal, dokládá i skutečnost, že po-
slední zápisy psané výše uvedeným charakteristickým písmem končí rokem 1890, 
tedy v době před jeho smrtí.

Zákonem z 3. 1. 1920 č. 80 Sb. zákonů a následným prováděcím nařízením 
z roku 1921 byla obcím uložena povinnost pořídit pamětní knihu, ustavit kroniká-
ře a sestavit zvláštní letopiseckou komisi. Prvým kronikářem obce Týnice se stal 
dne 27. 8. 1923 Stanislav karas, učitel týnecké obecné školy. Členy letopisecké 
komise byli jmenováni František Půlpán, řídící učitel, Jindřich Micka, mlynář 
a Petr Veselý, soukromník. Provádění zápisů do obecní pamětní knihy se Stani-
slav Karas věnoval 9 let.

Od srpna 1932 se ujímá funkce kronikáře opět učitel týnecké obecné školy 
antonín vendr. Jeho činnost a nejen jeho, ale všech kronikářů v českých zemích 
byla přerušena po obsazení Čech a Moravy německými okupanty. Výnosem ze 
dne 21. 10. 1940 bylo nařízeno kroniky uzavřít. Byl to další krok k potlačení národ-
ního a vlasteneckého cítění lidu na okupovaném území. V Týnci se dne 8. listopa-
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du 1940 zavřela pamětní kniha na téměř pět let. V roce 1945, po porážce hitlerov-
ského Německa a osvobození naší země, se Antonín Vendr k pamětní knize vrátil 
a neopustil ji dalších dlouhých 18 let. V roce 1963 se se zapisováním pamětí Týnce 
rozloučil v pamětní knize zasvěceným vyprávěním o historii své milované obce. 
25. srpna 1965 umírá ve věku 73 let. Pominemeli výluku v době 2. světové války, 
pak se vedením pamětní knihy zabýval 31 let.

Nový kronikář vzešel opět z týneckého učitelského sboru. Stal se jím v roce 
1964 fundovaný učitel dějepisu a znalec týnecké historie Miroslav šafrata. V úvo-
du ke své kronikářské práci představil svoji osobu. Narodil se 5. 11. 1925 v Lukav-
ci v pelhřimovském okrese. Studoval na Gymnáziu v Pelhřimově, které bylo 
v roce 1941 Němci uzavřeno. Pokračoval tedy ve studiu na obchodní akademii, 
odkud byl ale jako živel nespolehlivý a Velkoněmecké říši nepřátelský ze studia 
vyloučen a zakázáno mu další studium. Vyučil se zámečníkem. Po válce středo-
školská studia dokončil a zapsal se na Karlovu univerzitu. Ještě při studiu začal 
učit v pohraniční obci Hrdlovka. Pedagogické vzdělání dokončil dálkově v roce 
1950. Od 1. 11. 1954 nastoupil na Základní školu v Týnci. Po celý svůj život se věno-
val studiu a poznávání týnecké historie, byl aktivním členem vlastivědného 
kroužku, věnoval se kulturní činnosti v obci a má obrovskou zásluhu na prosaze-
ní archeologické ho výzkumu týneckého hradního areálu Archeologickým ústa-
vem akademie věd. Sám se svojí fyzickou pomocí podílel na odkrývání základů 
hradního paláce (monumentální románské architektury) a slovanského pohřebiš-
tě. V roce 1987 po 23 le tech psaní kroniky se s prací kronikáře rozloučil posledním 

Učitel p. Karas, prvý kronikář týnecké obce (1923–1932)
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zápisem: „V životě všechno jednou začíná a také končí. V roce 1964 to bylo poprvé 
a o Vánocích 1987 píši tento zápis poslední. Slovo „poslední“ bývá někdy smutné, 
ale ... Do budoucích věků přeji všem, co do kroniky nahlédnou, pohodu, klid a mír, 
zdraví a spoustu věrných přátel, chuť do života a radost z práce, z dětí, z vnuků, 
lásku v rodině a úctu k moudrým lidem dobré vůle. Kronikář Miroslav Šafrata“. 
Dožil se ještě svobodného života této země po listopadové revoluci 1989, ale neby-
lo mu souzeno jej dlouho užívat. Zemřel ve věku 65 let 19. 2. 1990.

Rozhodnutím MěNV byla v říjnu 1988 jmenována kronikářkou judr. blanka 
dalibová. Narodila se v Týnci, kde vychodila základní školu, po absolvování 
Gymnázia Benešov vystudovala práva na Karlově univerzitě. Vedení pamětní kni-
hy se věnovala pouze jeden rok do pohnutých listopadových dnů roku 1989.

Dne 31. května 1990 se ujímá vedení městské kroniky paní věra nohejlová. 
Měla dopsat vše to, co se v obci od listopadu roku 1989 dělo do konce roku a zejmé-
na významné změny ve vedení města. Je na škodu věci, že půl roku nikdo pod-
statné události, které znamenaly revoluční převrat v naší zemi a současně i v obci, 
průběžně nezaznamenával. Paní Nohejlová psala kroniku do roku 1992. 

S velkým rozmachem se pustil do psaní kroniky nový kronikář, bývalý před-
seda MěNV a od roku 1990 do listopadu 1994 starosta města Miroslav berka. Se 
znalostí věci zaznamenal všechny události v obci od roku 1993 do roku 1999. Jeho 
kronikářskou činnost zastavila choroba, která jej trápila už v posledním roce jeho 
starostenství. Mysl byla sice schopná pracovat, ale ruka odmítala psát. Svou život-
ní pouť ukončil dne 28. července 2001.

Antonín Vendr (první zleva sedící), druhý týnecký kronikář (1935–1962)
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Město mělo potíže s obsazením funkce kroniká  ře. 
Dva roky nikdo kroniku nepsal, až se podařilo pře-
svědčit paní emu bartůškovou, aby se kroniky, do 
doby obsa zení tohoto místa novým kronikářem, ujala. 
Dlou holetá pracovnice v oblasti kultury v Be nešově 
a v současnosti redaktorka městského časo pisu Týnec-
kých listů, znalá událostí a poměrů v ob ci, se svého 
úkolu dobře zhostila. Zapsala události za léta 2000 
a 2001.

Na vyhlášený konkurs kronikáře se v roce 2002 při-
hlásil mladý týnecký občan ing. roman Smutný. Po 
dvou letech však této činnosti zanechává.

A opět vypisuje město konkurs. V roce 2004 je přijat za kronikáře obce Petr 
kastely, zaměstnanec místní železniční stanice.

Od roku 2006 se ujímá vedení obecní kroniky paní alena kyslinková z brod-
ců. V roce 2013 ji vystřídala paní Mgr. Galina žďárská, Pecerady.

Pan učitel Šafrata
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PřeHled Farářů
František Šípek, Martin Kadrnožka

Fara byla obnovena v r. 1722.

Přehled farářů v Týnci nad Sázavou
1360–1380 Matěj
1380–1399 Přibík z Blatné
1399–1400 Kuneš, dříve farář v Bělici, sm. spřed.
1400–1415 Jindřich z Ostromeče
1415 Mořic (Mauricius) z Týnce
1415 Oldřich, dříve farář v Keblově
1540–? Jan z Chotěboře
 do r. 1623 byl kostel obsazován kališnickými kněžími a poté admi nistrován kato-
lickým farářem z Benešova (do roku 1722) 
1722–1728 Václav Vojtěch Spálený
1728–1731 Jan Šimon Stoček (Stoczek)
1731–1735 Václav Vojtěch Pátek z Wisenfeldu
1735–1743 David Ferdinand z Kelsbergu
1743–1771 Jan Michael Hlaváč
1771–1772 Jan Petrášek
1772–1778 Václav Brunzlík
1778–1790 Maximilian Boček
1790–1819 Josef  Koutný
1819–1833 Josef Löwl
1834–1838 František Babor
1839–1854 Jan Řídký
1855–1871 Jan Pelz
1871–1882 Filip Burgerstein
1883–1898 Karel Šoulavý
1899–1903  František Vaněček, spisovatel a žurnalista, byl zvolen za ka-

novníka Vyšehradské kapituly
1903–1921 Vojtěch Kašpárek (8. 4. 1867 – 8. 11. 1921)
1921–1948  Václav Levora (18. 2. 1879 – 1. 1. 1954),
  arcibiskupský notář, osobní děkan
1953–1964 Jindřich Juraš
1964–1985 František Tlapa
1985–1991 Jan Lukeš
1991–1996 Jaroslav Lízner
1996–2006 Zbigniew Bukowski
2006–2011  Krzysztof Drzazga Th.D.
2011–dosud (2018) Bedřich Vymětalík 
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o náboženSké obci církve čeSkoSlovenSké  
hUSITSké V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Jiří Chvála

Náboženská obec Církve československé v Týnci nad Sázavou se, podobně jako 
mnoho jiných, začala formovat velmi brzy po založení církve. Když v lednu 1920 
reformní úsilí uvnitř české katolické církve vyústilo v utvoření církve nové, která se 
rozhodla navázat na staroslověnskou bohoslužebnou tradici, českou reformaci – ze-
jména na Husův odkaz a současně být církví moderní, prosazující vědecký výklad 
světa, přihlásili se k ní i v Týnci vlastenecky cítící lidé „zdravého selského rozumu“. 
Byli mezi nimi především dělníci, řemeslníci, obchodníci, drobní úředníci a přísluš-
níci spíše chudších vrstev. Ti všichni začali s nesmírnou obětavostí budovat svými 
drobnými finančními příspěvky svou církev prakticky z ničeho.

V roce 1923 kolem sebe řídící učitel z místní malotřídky Josef Topič, shromáždil 
přibližně dvě desítky prvních sympatizantů a zajistil, aby se mohly konat pravidelné 
bohoslužby. Vedl je benešovský farář bratr Václav Zeman a konaly se pravidelně je-
denkrát za 14 dní v budově měšťanské školy. Bratr Josef Topič se ve škole na základě 
osobního jednání s prvním patriarchou církve, Dr. Karlem Farským, ujal výuky ná-
boženství.

Podle zápisů z roku 1925 měla zdejší náboženská obec 32 dospělých a 19 dětí. 
V tomto roce do ní mimo jiné vstoupil br. Josef Zoula, jehož rod jí zůstává věrný až 
dodnes. Abychom získali představu, jakou péči lidé z Týnce nové církvi věnovali 
a jak každý drobný výdaj byl pro ně velkou záležitostí, nahlédněme znovu do farní-
ho archivu z téhož roku: „...byl zakoupen závěs s krajkou, utkaný ze šifonu a určený pro 
obraz oltářní. Sestra Knaifová vyšila kalich s heslem a darovala 2 svíčky na oltář.“ O rok 
později následovala další „velká událost“ sestra Rollová zakoupila 1,70 m plátna 
za 22,10 Kč na pokrývku oltáře a 6 a 1/2 lokte krajky za 11,70 Kč. Závěs slouží při bo-
hoslužbách stále a každý návštěvník jej může v rotundě na bohoslužebném stole spa-
třit.

Týnecká náboženská obec ovšem nebyla samostatná. Po dlouhá desetiletí tvořila 
součást jiných farností. Od svého založení až do roku 1927 patřila k Benešovu, odkud 
také dojížděl farář. V tomto období se v Týnci k Československé církvi hlásilo 60 
dospělých a 23 dětí. V letech 1927–1938 spadal Týnec rozhodnutím Pražské diecézní 
rady pod správu náboženské obce v Čerčanech. Duchovní a bohoslužebný život stá-
le obstarával bratr farář Václav Zeman z Benešova, výuku náboženství ve škole pře-
vzal bratr farář Stanislav Staněk z Netvořic. Schůze rady starších se stejně jako vý-
roční shromáždění náboženské obce konaly zpravidla v hostinci bratra Františka 
Korbela. Členů nové církve postupně přibývalo a jejich počet přesáhl stovku.

Od počátku upoutávala pozornost první generace členů československé církve 
v Týnci hradní gotická věž s románskou rotundou a přilehlou barokní budovou. 
S velkou úctou, obdivem a také touhou se dívali na kamennou hradní kapli, náleže-
jící k nejstarším dochovaným sakrálním stavbám na území Čech a přáli si v ní vybu-
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dovat sbor pro nové církevní společenství. Za tím účelem pořádali sbírky, střádali 
ušetřené finanční prostředky a jednali s místní družstevní záložnou, které pozemky 
a budovy bývalého hradu patřily.

V roce 1933 dochází po několikaletém úsilí o získání vlastního bohoslužebného 
místa k zásadnímu kroku: Místní radě starších se podařilo uzavřít s družstevní zá-
ložnou smlouvu na pronájem starobylé hradní kaple s přilehlou věží. Zásluhou pří-
slušníků Církve československé v Týnci nad Sázavou se po dlouhé době 31. října 1933 
zdejší rotunda navrací původnímu účelu a jsou v ní opět po několika staletích koná-
ny bohoslužby v českém jazyce.

Musí však uplynout dalších pět let, než se po složitých jednáních s nadřízenými 
církevními orgány a ministerskými úřady podaří kapli zakoupit. Stojí za připome-
nutí, že týnečtí si v této věci dopisovali i s kanceláří prezidenta T. G. Masaryka. Když 
už se zdálo, že vše je ztraceno a peníze na koupi bývalého hradu se nepodaří získat, 
pomohla náboženská obec v sousedních Netvořicích, v jejímž čele v té době stál bra-
tr farář Stanislav Staněk a předseda rady starších, bratr Václav Svašek. Ta poskytla 
peníze, za které týnečtí bratři a sestry zakoupili alespoň třetinu parcely s bývalým 
hradem, k níž patřila již zmiňovaná starodávná rotunda a gotická věž. Dnes je ro-
tunda národní kulturní památkou.

Zakladatelé místní náboženské obce mysleli na tradici slovanské bohoslužby, 
která se v týnecké rotundě, ne příliš vzdálené od známého Sázavského kláštera, 
mohla také držet, a rovněž na Adama Hodějovského z Hodějova, majitele hradu, 
jenž byl utrakvistického vyznání a o svůj zkonfiskovaný majetek s místními sedláky 
neúspěšně bojoval ještě 7 let po bělohorské porážce českých stavů (!) v roce 1627 
u Neštětické hory.

Rokem 1934 začíná tradice CyriloMethodějských poutí, která trvala až do 60. let 
20. století. Průvody se zahajovaly na týneckém nádraží, kde byli uvítáni hosté z Pra-
hy a dalších vzdálenějších míst, a směřovaly potom k hradu, kde byla venku před 
rotundou konána bohoslužba. Po slovanských šiřitelích víry Cyrilu a Methodějovi 
dostala kaple také – již coby kostel Církve československé – své nové jméno. Až 
do současnosti tedy nese název Rotunda Cyrila a Methoděje.

Roku 1938 se představitelé náboženské obce v Týnci rozhodli zrušit svou závis-
lost na Čerčanech a připojit se k Netvořicím, jež pomohly při koupi kaple. Toto spo-
jenectví trvalo do roku 1943, kdy se území Netvořic stalo součástí benešovského cvi-
čiště zbraní SS a náboženská obec tam byla zrušena. Týnec se opět dostal pod správu 
Čerčan. Za 2. světové války hrozilo stržení gotické věže, jejíž kámen měl být použit 
jako stavební materiál pro vojenské účely, neboť i levobřežní část Týnce spadala 
do území cvičiště. Díky rozhodnosti církve a účinné památkové ochraně se však tuto 
hrozbu naštěstí podařilo zažehnat.

V poválečných letech se bratři a sestry v Týnci intenzivně starali o obnovu rotun-
dy. Byla opravena okna, střešní římsy, položena nová šindelová krytina a opravena 
podlaha. Církev v tomto úsilí vydatně podpořil státní památkový ústav. V roce 1951 
se k Církvi československé v Týnci nad Sázavou hlásilo 280 dospělých a 139 dětí. 



615

k historickým kořenům města

Po bratru faráři Staňkovi z Netvořic v Týnci působili čerčanští duchovní bratr farář 
Hradec a bratr farář Samec. Roku 1952 je duchovním v Čerčanech a tedy také v Týn-
ci ustanoven bratr Karel Škop. Tehdy byla místní rada starších zrušena a veškerou 
správu vykonávala náboženská obec v Čerčanech. Celá padesátá a šedesátá léta pro-
bíhala ve znamení pravidelné bohoslužebné činnosti, na níž se však stále více začí-
nala projevovat změna společenského klimatu v komunistickém režimu. Až do kon-
ce šedesátých let se bohoslužeb účastní průměrně mezi 20–30 věřícími. O svátcích je 
návštěva rotundy taková, že lidé musí bohoslužby vyslechnout i před vchodem 
v přízemí věže. Aktivního života církve se ovšem jen velmi málo účastní děti a mladí 
lidé. Zakladatel místní náboženské obce bratr Josef Topič, který mimo svou práci 
v radě starších zastával funkci varhaníka, umírá v roce 1967 po 44 leté nepřetržité 
práci pro zdejší církev ve věku 83 let.

Od přelomu 60. a 70. let 20. století klesala účast věřících na bohoslužbách pod 20. 
V roce 1976 se duchovní správy Týnce po bratru Škopovi ujímá nový čerčanský farář 
bratr Oldřich Vít. Byl osobním přítelem „druhé živé pochodně“ ztroskotaného Praž-
ského jara, Jana Zajíce, a aktivně se také účastnil protestů proti okupaci Českoslo-
venska v roce 1968. Za jeho působení byla rotunda s věží uchráněna jako majetek 
církve a zachována pro bohoslužby před nátlakem komunistické moci, která chtěla 
majetek nuceně vykoupit. V roce 1984 došlo péčí čerčanské správy k osazení střechy 
rotundy a hradní věže novou šindelovou krytinou. Bohoslužby se v tomto období 
konaly jednou měsíčně a postupně spíše jen příležitostně.

Po roce 1989 se situace v náboženské obci příliš nemění. Bohoslužby jsou navště-
vovány víceméně jen o svátcích. Přesto se při prvním svobodném sčítání lidu v roce 
1991 k Církvi československé husitské (název doplněn v r. 1971) v Týnci nad Sázavou 
dobrovolně hlásí celkem 171 dospělých. V roce 2000 začíná spolupracovat s čerčan-
ským farářem Oldřichem Vítem bratr Jiří Chvála, jenž dostává od pražského biskupa 
Mgr. Karla Bicana speciální pověření pro službu v Týnci nad Sázavou. Výsledky sčí-
tání lidu z r. 2001 ukazují v Týnci už jen 91 dospělých, kteří se hlásí k českosloven-
skému vyznání. Navzdory tomu se v roce 2003, u příležitosti 80. výročí založení 
místní náboženské obce a 70. výročí od prvních bohoslužeb, v obnovené hradní kap-
li ustavuje poprvé v historii samostatná náboženská obec. Z přibližně sedmdesáti 
známých kartotéčních členů se slavnostní ustavující bohoslužby za přítomnosti bra-
tra biskupa Karla Bicana účastní 14 oprávněných volitelů rady starších.

Církev československá husitská v Týnci nad Sázavou se v obtížných podmín-
kách 21. století snaží, stejně jako její někdejší zakladatelé, moderním způsobem pro-
sazovat hodnoty české reformace: lidskou svobodu spojenou s odpovědností a se 
snahou vidět dále než na horizont jednoho krátkého lidského života.

Dnešní náboženská obec Církve československé husitské v Týnci nad Sázavou je 
velmi skromná, ale svorná a otevřená všem příchozím. Radu starších tvoří od osa-
mostatnění v roce 2003 až do současnosti předsedkyně Miloslava Krejzarová, Eva 
Kajnarová a Jirka Švestka. Každý návštěvník se může s touto náboženskou obcí se-
známit také na webových stránkách: www.husitetynec.cz.
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PověSTi a leGendy

lidová pověst o zlatém pokladu na hradě Zbořený kostelec
Podle vyprávění týneckého železničáře Rudolfa Bažila, zapsaného panem Stejskalem, 

volně zpracoval Ladislav Žížala

V dávné minulosti měl v držení hrad Kostelec mocný a bohatý rytíř. Území, 
které spravoval, dělila řeka Sázava na dvě části – jižní část na levé straně řeky po-
zůstávala z polí a pastvin, obhospodařovaných jeho poddanými, hornatou část 
severní za hradem pokrývaly hluboké lesy, zachované do dnešních dnů.

Kostelecký pán měl tři dcery. Když dospěly ve sličné panny, dohodly se navzá-
jem, že každá z nich se poohlédne po jednom z panských služebníků, s kterým se 
do roka zasnoubí. A na čem se domluvily, to také uskutečňovaly. Čím silnější však 
byla jejich tajná láska se zvolenými mladíky, tím více přestávala být tajnou. Nezku
šené panny neuvážily, že nic na světě nemůže být tak utajeno, aby nebylo jednou 
odhaleno.

Když se to dověděl i jejich otec, velice se rozezlil, navždy se jich zřekl a z rodné
ho hradu je vykázal. Nemohl přece připustit takovou pohanu svého rodu, aby 
jeho vznešené dcery vstoupily do stavu manželského s pouhýni dvorními služeb-
níky. Hluboce raněné sestry otcovou křivdou s pláčem opustily svůj domov. V ob-
lečení prostých venkovských žen pak našly práci v jedné vesničce sousedního 
panství. Do domova, do hradu nad řekou, se vracely už jen ve vzpomínkách.

Dlouho si lidé v podhradí a širokém okolí vyprávěly o zlém činu svého pána. 
Stalo se pak, že do roka od vyhnání dcer hradní pán zemřel. Bylo to na počátku 
kruté doby pro celou českou zem. Všude se šířily nepokoje, zemí táhla cizí vojska 
a ozbrojené družiny lapků, kteří vraždili, pálili a loupili. Cizí hordy přitáhly i ke 
Kostelci, a to byl konec slavného hradu. Posádku hradu vyhladověly, přemohly, 
hrad vypálily a pobořily. Po těchto událostech mu připadl název Zbořený Kostelec.

Sotvaže utichly boje v okolí hradu, lidé se začali vracet do svých domovů. Do 
svého domku na břehu řeky se vrátil i starý převozník Matouš s ženou a dospě-
lým synem Jakubem. Hned ale příští rok po návratu postihla lid v podhradí další 
pohroma. Po kruté zimě přišly jarní záplavy, jakých nikdo nepamatoval. Rozbou-
řená voda řeky brala vše, co jí stálo v cestě. Za oběť živlu padl na pravé straně 
pan ský mlýn, na levé straně kry rozbořily kostelík, domky osadníků a pobořen 
byl i dům převozníka. Voda zaplavila hřbitov u kostela, odnesla převozníkovu 
loďku, odnášela zvířata, ploty a lidé ve zmatku prchali, aby zachránili holý život. 
Starý Matouš těžce nesl tuto životní zkoušku a krátce po povodni zesnul. A před 
začátkem zimy pochoval Jakub i svoji matku.

Jakub nereptal na osud a trpělivě jej snášel. Začal opravovat své obydlí a po-
stavil i novou pramici a pokračoval v práci svých rodičů. Pravda je, že byl na vše
chno sám a v chalupě samotnému bylo smutno. Jednou na podzim stála na břehu 
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u přívozu stará bělovlasá žena. Mladý převozník babičku pozdravil, a když viděl, 
že se třese zimou, pozval ji do chalupy trochu se ohřát. Stařence se líbila světnice 
a pochválila mladíka za čistotu a pořádek. „A kde máš rodiče?“ otázala se. Jakub 
odvětil, že se s nimi už v loňském roce na věky rozloučil a že žije sám. „A až smu-
tek z odchodu rodičů přebolí, chtěl bych si do domku přivést hodnou ženu“, dodal. 

„Jsi hodný chlapec a ráda ti pomohu. Lidé mi říkají vědma a bydlím ve vsi dvě míle 
proti proudu. Kdybys potřeboval pomoc, přijdi za mnou“. Poděkovala, rozloučila 
se a odešla.

Přišlo opět jaro. Když jednou o májovém večeru odpočíval Jakub před svojí 
chalupou, zahlédl na protějším břehu procházet se tři postavy. Myslel si, že jde 
o pocestné, kteří chtějí na druhou stranu řeky. Skočil do loďky a jel jim vstříc. Do-
razil k druhému břehu a uviděl tři překrásné dívky. Pozdravil je, ale tajemné pan-
ny zmizely jako přelud. Jakub neřekl o své příhodě nikomu ani slůvka, ale sám na 
ni musel stále myslet. Ve dne tvrdě pracoval a v noci snil o krásných dívkách. 
Když už byl na konci svých sil, odebral se do sousední vesnice požádat o radu 
stařenku vědmu. Již předem věděla, co ho k ní přivádí. „Vím, co tě trápí a poradím 
ti,“ pravila a pokračovala „každého roku se stane, že vyhnané tři dcery kostelec-
kého pána se vrátí k rodnému hradu na loučku pod ním, kde si v dětství hrály, 
trhaly kvítí a snily o svých láskách a vzpomínají na svá šťastná dětská léta.“ Sta-
řenka se odmlčela a po chvíli dodala: „Letošní máj se chýlí ke konci. Dnes v noci 
vstoupí měsíc do úplňku. Vezmi si ode mne tuto posvěcenou křídu, a až slunce 
zapadne, vyjdi na kvetoucí palouk a křídou opiš na zemi velký kruh. Neodcházej 
a skryj se a zůstaň do půlnoci. Až se objeví tři sestry, jednu z nich si vyvol, beze 
slova ji uchop v pase a postav do kruhu.“

Mladý převozník učinil všechno tak, jak mu stařenka poradila. Když jednu 
z dívek uchopil a do kruhu postavil, sama k němu počala hovořit. „Sňal jsi ze mne 
otcovo prokletí, ráda s tebou odejdu do tvého domu a stanu se tvou ženou. Proto-
že jsi poslechl rady stařenky vědmy, mohu ti prozradit své jméno. Jmenuji se Ale-
na a jsem nejstarší ze svých sester. Ale jedno mi musíš slíbit, že mě vždy a ve všem 
poslechneš. Jsem sice mladá, nejsem však nevědomá ani nezkušená a rozhodně ne 
chudá. Když nás otec vyhnal z domu, naše matka na nás nezanevřela a uchovala 
pro nás dědický podíl. Byl rozpočítán na tři díly a je ukryt na hradě na třech růz-
ných místech rozbořeného paláce. Až budeme svoji, odebereš se na hrad a přine-
seš můj díl pokladu, který je nám přisouzený.“

„A odkud to všechno víš?“, tázal se Jakub. 
„Stařenka vědma nám vše řekla, je to naše dlouholetá starostlivá chůva. Když 

byl otcův hrad obléhán, za noci tajně utekla, a tak si zachránila život. Našla nás 
a vyřídila matčiny vzkazy o ukrytém pokladu. A mé sestry se nyní o ni také po-
starají, aby v klidu, než odejde na věčnost, dožila svůj život.“

Alena s Jakubem oslavili tichou svatbu a začali společný život. Na přání své 
ženy odešel Jakub do rozvalin hradu a začal na udaném místě hledat Alenin díl 
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pokladu. Poprvé neuspěl, poklad nenalezl ani druhého dne, až teprve třetího dne 
se na něho usmálo štěstí. Po celodenním bourání hradního zdiva, pevného jako 
skála, objevil při severozápadním nároží palácové stěny vyzděnou skrýš. Stála 
v ní dubová máselnice okovaná stříbrem, plná zlatých dukátů nejlepšího ražení. 

Za polovici věna si mladí manželé koupili větší hospodářskou usedlost souse-
dící s jejich převoznickou chalupou. V radostné práci ubíhalo jejich společné žití, 
a když se jim narodil potomek, nebralo jejich štěstí konce.

Když bylo malému synkovi sedm let, na polích okolo Kostelce dozrála bohatá 
úroda. Jakub se postaral, aby ani zrno nepřišlo nazmar a pracoval od rána do ve-
čera. Zbývaly odvézt poslední mandele pšenice a vše bude pod střechou. Byl letní 
horký podvečer, od západu se k vesnici blížily těžké černé mraky, věštící bouři 
a déšť. Alena s obavami pozorovala temnou oblohu a varovala muže: „Nejezdi na 
pole, bouře je neodvratná a živly neznají slitování. Poslechni mě, vždycky jsem ti 
dobře radila!“ Jakub odvětil, že by byl špatným hospořádem, kdyby poslední zby-
tek úrody včas neuklidil. Když už měl všechno obilí naloženo, sjel náhle z oblohy 
ohnivý blesk a v jediném okamžiku připravil o život koně i hospodáře.

Nešťastná Alena, jindy tak moudrá a prozíravá, propadla zoufalé bezradnosti. 
Neunesla tíhu osudu, který ji potkal. Vzala do náruče svého synka a vystoupila 
s ním na sráz nad řekou, kterému se odjakživa říkalo Krkavčí skála. Ještě jednou 
se podívala přes řeku do míst nad Kostelcem, kde skončila životní pouť milované-
ho muže a zlomena neštěstím, které je potkalo, skočila i se synem do hlubiny sá-
zavské vody.

legenda o jeptišce
Podle Ely Reitingerové volně zpracoval Ladislav Žížala

Dnes již jen nejstarší obyvatelé pamatují, kterému místu v Týnci se říkalo Pod 
jeptiškou. Článek ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka praví, že je to 
místo pod skalkou při ústí Janovického potoka do Sázavy. Název pochází od ob-
razu jeptišky namalovaného na skále a dlouhou dobu patrného. Okolo roku 1890 
byla prý ve vodě Sázavy pod skálou nalezena utopená žena, oblečená do řeholní-
ho šatu jeptišky. Podle vyprávění Poděluských šlo o děvče z jejich vesnice. Rodiče 
jí prý nedovolili provdat se za jejího milého a ona na protest, nebo aby zapomněla, 
vstoupila do kláštera. Láska však byla silnější a nešťastná dívčina raději zvolila 
smrt než život bez milovaného. Obraz na skále údajně zhotovil malíř, který v té 
době pracoval v kostele sv. Kateřiny v Chrástu. Vyprávění o nešťastné lásce na 
ně ho tak zapůsobilo, že se rozhodl na paměť utonulé vymalovat na skále posta-
vu jeptišky.

Dávno se již okolo skalky pod „Janečkovou vilou“ nechodí, pěšina zkracující 
pěším z Týnce do Podělus cestu je zarostlá bujnou vegetací a samotná skála je 
pokryta vrstvou mechu a dávno táké zmizela samotná malba. Ale že tam skuteč-
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ně byla, mohou dosvědčit očití svědci. Mezi ně patřila i Ela Reitingerová, která ve 
svém mládí často do Podělus z Týnce chodila a vzpomínala, jak ji obraz přitahoval 
svojí tajemností a smutným příběhem.

nalezená socha 
Ladislav Žížala

Zpracováno podle „Dějepisného obrázku Alojse Dostála“, otištěného v Marián
ském kalendáři z roku 1898.

Po takzvaných náboženských válkách byly v Čechách velice zlé poměry. Sta-
vení vesnic byla opuštěná, některá vypálená, mnohé vesnice srovnány se zemí, 
hrady rozbořeny a obyvatelstva někde ani ne desetina.

Tejničtí osadníci, až na malé zbytky převážně katolického vyznání, neměli pl-
ných sto roků svého duchovního správce a byli rádi, když je v roce 1623 opustil 
poslední farář kališnický.

Obyvatelstva bylo málo a těžce se vzpamatovávalo z utržených ran ve válkách 
švédských, německých a husitských. Po mnohém rodu nebylo ani památky a je-
nom zbořeniště domu nebo neobdělané pole připomínalo jeho jméno. Jiní se vy-
stěhovali a už o nich nikdo nikdy neslyšel. Ti, kteří přežili a zůstali, shromažďova-
li se kolem občana Víta Strnádka, který sousedy těšil, povzbuzoval a nabádal, aby 
na mysli neklesali a do budoucna hleděli srdnatě a odhodlaně a doufali v pomoc 
Boží. A podařilo se mu mnohé zachránit a v Tejnici udržet, když se chtěli vystěho-

Jeptiška pod Janečkovou vilou (foto J. Mlejnský)
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vat jinam. „Nedáme zahynouti městu našemu“, říkal, „kdyby z něho pouhá ves-
nička zbyla, vytrváme věrně na zděděné půdě. Byli bychom špatnými sousedy 
a vlastenci, kdybychom nechtěli něco vytrpěti pro rodné město a zemi těžce posti-
ženou“.

A jeho slova účinkovala. Většina sousedů zůstala, počali opravovat své chalu-
py, obdělávat zanedbaná pole a vysazovat zahrady. Páni z Konopiště, jimž Tejnice 
i po pádu Adama Hodějovského na Neštětické hoře patřila, pomáhali poddaným 
radou i skutkem, ale co vše to bylo platné, když dělného lidu bylo málo. Vrchnost 
by i zadarmo přepouštěla polorozbořené domy a opuštěná pole, ale nikdo nepři-
cházel.

Vít byl nejen jako prorok, který věštil lepší budoucnost, ale jako zkušený muž 
byl svým sousedům dobrým rádcem a přítelem, který dokázal v rozličných zále-
žitostech pomoci. Byl už řadu let vdovcem a přežil i své děti. Žil na chalupě u své-
ho vnuka Karla, řemeslníka, a vedl mu malé hospodářství. Neměl daleko k osm-
desátce, ale nemohl vydržet bez práce. Pomáhal na poli i v domě, zdraví mu i přes 
kruté životní rány sloužilo, a tak jen prosil Boha, aby byl ještě dlouho při životě 
zachován a mohl být svým sousedům nezvoleným vůdcem, rádcem a povzbuzo-
vatelem.

Ačkoliv Tejnice už před rokem 1350 měla svého faráře, později i kaplana, byla 
nyní bez duchovního správce. Strnádek často sám vedl pobožnosti v kostele apo-
štolů sv. Šimona a Judy, neboť benešovslý děkan, který spravoval mnoho osiřelých 
osad v širokém okolí, přijížděl jen občas. Vít byl dobrým zpěvákem, z minulých 
dob si uchránil kancionál, měl mnoho modliteb psaných i tištěných a vládl zvuč-
ným hlasem. A když na konci pobožnosti kostelem zněla jím zpívaná krásná sta-
ročeská píseň „Svatý Václave“, vyzývající českého patrona, aby nedal zahynouti 
národu svému, aby chránil přítomné i budoucí, i mnohým vážným mužům v kos-
tele se kalil zrak.

Když sousedé své domky opravili, pole obdělali do té míry, že jim poskytova-
la obživu, na Strnádkův podnět obrátili svůj zřetel k chrámu Páně. Stál, postaven 
katolíky, od pradávných časů v Tejnici na mírném návrší, jako památník blahých 
i těžkých dob minulých. Chrám byl pustý, beze všech obrazů, soch a jiných ozdob. 
Strnádek se staral o to, aby byl vybaven tím nejnutnějším a domu Božímu se po-
dobal. Byly kupovány obrazy i sochy, před delší dobou zakoupeny již i zvony a je-
jich hlas zněl nad okolní krajinou. V chrámu zůstalo na hlavním oltáři jedno mís-
to, na kterém stávala socha Bohorodičky, kališníky odstraněná. Na zakoupení 
nové se však, i přes Strnádkovu šetrnost, peněz nedostávalo. Jeho pokladnička 
byla častěji prázdná než plná, tu potřeboval vypomoci vnuk, tu sousedé. „Však 
nám Bůh vypo může“, utěšoval sebe i sousedy, „co nezmůžeme my, to doplní naši 
potomci“. Ani úroda v tom roce nebyla taková, jak si přáli a byli rádi, že sklidili 
aspoň tolik, aby zajistili obživu do příští sklizně pro sebe a svoji rodinu. A tak 
místo na oltáři pro Pannu Marii zůstávalo dále prázdné. Přišly dlouhé zimní ve-
čery a to byl čas na sousedské besedy, na Strnádkovo předčítání. Aby mu lépe 
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ubíhal čas, pustil se do vyřezávání potřeb pro domácnost. Byl v tom oboru oprav-
du mistrem a sousedé jeho zručnost obdivovali. Jednoho večera při vyprávění 
o týneckých pánech se jej sousedé ptali, co pěkného vytváří. „Jenom si tak hraji“, 
odpověděl stařec, „kdybychom přece jenom sošku koupili, dělám pro ni skříň“. 
Pak všem oznámil, že na Vánoce přijede kazatel z Prahy, který je v této době na 
návštěvě v Benešově a může na venkově vypomoci službami božími. Kazatel sku-
tečně do Týnce dorazil, sloužil půlnoční i denní mše a tejničtí měli jediné přání, 
aby v Týnci zůstal. Bohužel to nebylo možné, kněží bylo málo a i řada daleko vět-
ších farností byla bez faráře. Když zima ustávala, byl Strnádek se skříní hotov, 
natřel ji, zasklil a postavil v kostele na oltář. 

Zima byla v tomto roce dlouhá, led na Sázavě stále držel a také sněhový pří
krov na polích ubýval velice pomalu. Lidé bydlící u řeky úzkostlivě vyhlíželi 
k řece, neboť věděli, co dovede náhlé tání sněhu s řekou udělat. Před velikonoční-
mi svátky se náhle oteplilo a začalo pršet. Hladina řeky se začala zvedat, ledy 
pukaly a za ohromujícího hluku se valily korytem řeky. Kry narážely na pilíře 
mostu a nebýt obětavých lidí, kteří je uvolňovali, most by to nevydržel. Celou noc 
trval boj s řekou a teprve k ránu si mohli oddychnout, když voda začala opadávat. 
Odcházeli do svých domovů, jenom Strnádek zůstával a ponuře hleděl na mohut-
ný říční proud, zbytky ledu, kusy dřev a dokonce i dřevěné trámy.

Obloha se po deštích vyjasnila a na východě vyšlo jarní slunce. Vítův zrak na
jednou upoutal zvláštní předmět nalézající se na jedné kře. Nejprve pomyslel na 
nejhorší, na ledu snad leží utopené děcko. Když však kra připlula blíže, nemohl 
uvěřit svým očím, byla to socha Sedmibolestné Rodičky Boží. Nedbal studené 
lázně a skoky po plovoucích krách, které se na chvilku zastavily, se dostal k soše. 
Mezitím se ale ledy znovu hnuly a na skákání po nich zpět nebylo ani pomyšlení. 
„Strnádek se topí“, rozlehlo se vesnicí. Muži přispěchali s háky a žebříky, podařilo 
se jim kru zadržet, přitáhnout ke břehu, položit žebřík a zmáčený a vysílený Str-
nádek drže sochu vylezl na břeh. „Tu nám sám Bůh posílá“, zvolal na sousedy. 
Ženy sochu osušily, přinesly hedvábné fěrtochy na zhotovení nových šatů, jedna 
sousedka věnovala soše svoje korále a další přinášely jiné ozdoby. Vít změřil skříň, 
kterou v zimě pro sochu zhotovil a zjistil, že se hodí znamenitě. Bylo dohodnuto, že 
socha zůstane u Strnádka v chalupě, která stála nedaleko řeky, že ji opraví a o nej
bližší neděli bude slavnostně přenesena do chrámu. 

Když se v neděli ráno rozhlaholily tejnické zvony, kdekdo v širém okolí už 
věděl o podivné události, která se v Tejnici udála. Nikdo nechtěl při této slavnost-
ní chvíli, která se neopakuje každý den, chybět. Lidé, svátečně oblečeni, dorazili 
po rozmáčených a bahnitých cestách do svého chrámu, který byl uklizen, hořely 
svíce a lampy, naplněné sousedkami darovaným máslem. Za zvuku zvonů vyšel 
průvod věřících z kostela ke Strnádkovu domu a odtud pak zpět. V čele kráčel 
svátečně oblečený Strnádek a za ním nesly na nosítkách čtyři družičky sochu Bo-
horodičky oděnou do bleděmodrého šatu, sám Strnádek jí zavěsil na hrdlo lesklý 
grošík, který pocházel ještě z lepších časů, kdy v Čechách bylo dost peněz a blaha 
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Průvod prošel celou Tejnici, zastavil se na chvíli na tom místě, kde byla socha nalezena a pak se bral do 
kostela

pozemského. Za zpěvu nábožných písní došel průvod zpět do kostela, kde byla 
soška postavena na oltář do skříně, kterou již dříve zbožný Strnádek o zimních 
večerech zhotovil.

Po skončení bohoslužby oznámil přítomným, že zítra se vydá na cestu naho
ru podél Sázavy, aby se přeptal, komu soška chybí a kde do Sázavy spadla. A jak 
řekl, tak také učinil. Když se dlouho nevracel, začali se sousedé strachovat o jeho 
život. Cesty podél řeky byly po jarní povodni jen obtížně schůdné a stále se kra-
jem potulovaly loupeživé bandy. Domnívali se, že mohl utonout v řece, jejíž proud 
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byl stále silný, a protože měl u sebe i něco peněz na eventuální zaplacení sošky, 
mohli jej lapkové zabít. Když už se chtěli za svého Víta začít v kostele modlit, ozva-
ly se na konci vsi radostné výkřiky “Vít, náš Vít se vrací!“ Strnádek prošel řadu 
vesnic a teprve v Ledči zjistil, že socha je od nich. Stála tam na mostě přes Sázavu 
už mnoho let. Věnoval ji jakýsi občan, ale jeho rodina ve válkách vymřela, a tak 
pa třila městu. „Když jsem jim vyprávěl, jak jsme se o sochu postarali, že už stojí 
v našem chrámu, rozhodli konšelé Ledče, že nám ji darují a vše písemně stvrdili.“ 

A zdálo se, že Maria Panna přinesla do Tejnice požehnání a štěstí. Lidé žili 
spokojeně, pečlivě obdělávali půdu, začali provozovat řemesla, ale k bývalé slávě, 
na město, se už obec nepovznesla. Strnádek ještě několik roků hospodařil, vedl 
pobožnosti, ale předzpěvoval už jeho vnuk Karel. Jeho život zhasl v tejnickém 
kostele. Když dokončil úklid, padl před hlavním oltářem mrtev. Poslední mši za 
zesnulého sloužil sám benešovský děkan. Nenaplnilo se však poslední přání ze-
snulého, aby tejnická farnost měla ještě za jeho života svého duchovního správce. 
K tomu došlo až po patnácti letech, když Jan Josef z Vrtby, nejvyšší purkrabí a pa-
tron chrámu, Tejnici vlastním farářem opatřil. 

Dodatek autora k Nalezené soše

Říká se, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. V knize Dr. Anto-
nína Podlahy z roku 1907 Posvátná místa království českého se v kapitole 13 Te-
jnice nad Sázavou o týneckém farním kostele na straně 197 říká:

„Bezprostředně u hlavního oltáře byl oltář, na němž byla socha ze dřeva řeza-
ná P. Marie Bolestné. Socha ta vytažena byla roku 1700 dne 10. dubna ze Sázavy 
neporušená z prostřed ledových ker u vesnice Kostelec od Víta Strnádka. Stávala 
prý na mostě v Ledči. Hrabě Jan Josef z Vrtby a matka jeho dali ji r. 1721 vyzdobiti. 
Nad sochou byl latinský nápis, který o tom zprávu podával.“ A v knize pak násle-
duje latinské znění tohoto textu. 

Od starousedlíků ze Zbořeného Kostelce se můžete také dovědět, že na Cho-
cholouškově statku se dlouho říkalo u Strnádků. A Strnádek je hlavní osobou uve-
deného dějepisného obrázku, i když událost v něm líčená byla přenesena do sa-
motného Týnce.
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RESUmé
Daniel Povolný

První písemná zmínka o Týnci nad Sázavou je z r. 1318, ale jeho kořeny jsou 
podstatně starší, jak dokazuje nejen románská rotunda z 2. poloviny 11. století, ale 
i hranolovitá věž a zbytky hradního paláce z doby kolem r. 1200. Archeologické 
nálezy v okolí pak posouvají počátky osídlení Týnecka až do neolitu a eneolitu.

Týnec byl v době raného středověku důležitou obchodní zastávkou, duchov-
ním, obranným a snad i správním centrem pro nejbližší okolí. Předpokládá se, že 
byl původně součástí přemyslovských držav, později byl zastavován a od 1. polo-
viny 14. století byli jeho majiteli představitelé různých šlechtických rodů. Tím his-
toricky prvním byl Oldřich z Týnce z rodu pánů Medků z Valdeka, tím nejznáměj-
ším a zároveň i posledním byl František Ferdinand d´ Este.

Nemalé proslulosti Týnec dosáhl za doby hraběcího rodu Vrtbů, protože se zde 
od konce 18. století do r. 1866 vyráběla a do rakouské monarchie i blízkého za
hraničí vyvážela týnecká kamenina. Na průmyslovou tradici pak od r. 1842 navá-
zala přádelna bavlněné příze v nedalekých Brodcích. Také ona několikrát změni la 
majitele a byla uzavřena v r. 1936 jako důsledek celosvětové hospodářské krize 
a snahy fy. Mautner koncentrovat svoji výrobu do mateřského závodu v Náchodě.

Mezitím naštěstí v Týnci v r. 1931 vyrostla slévárna elektronu a šedé litiny, kte
rá byla součástí Zbrojovky Ing. F. Janeček v Praze. Ing. František Janeček si chtěl 
po Baťově vzoru udělat z Týnce druhý Zlín, ale zmíněná krize jeho plány odsunu-
la, takže do r. 1939 stihl jen vykoupit množství pozemků na plánované stavby 
a v r. 1937 i bývalou brodeckou přádelnu.

Během 2. světové války se Týnec od r. 1942 stal rozdělenou obcí, protože levý 
břeh řeky Sázavy byl hranicí cvičiště zbraní SS Benešov. Vzhledem k významu 
slévárny a brodecké továrny pro válečné úsilí říše však nedošlo k jeho vystěhová-
ní. Příliv části vystěhovaných z okolních – levobřežních – obcí a totálně nasaze-
ných pak vytvořil předpoklady pro poválečný rozvoj Týnce do podoby průmys
lového města. 

Do r. 1922 byl Týnec osadou nedaleké obce Krusičany. Za své osamostatnění 
vděčí nejen pracovitým občanům, povětšinou drobným živnostníkům, ale i želez-
nici, která jej od r. 1897 spojuje především s Prahou, a také stovkám turistů, kteří 
po ní přijížděli do malebného Týnecka na letní byt. Se silničním napojením na 
Prahu pomohl i 1. most postavený ve svobodné republice v letech 1919–1920, který 
byl nazván po prezidentu T. G. Masarykovi. 

Další rozkvět obce byl svázán s již zmíněnou „slévárenskou univerzitou“ 
a brodeckým závodem, jež byly v r. 1945 znárodněny a od r. 1949 fungují oba ne-
závisle na sobě. Zatímco se týnecká slévárna, dnes Metaz a. s., zcela osamostatni-
la, brodecká továrna zůstala součástí bývalé Janečkovy pražské centrály. V r. 1963 
pak do ní byla z Prahy přestěhována produkce světoznámého motocyklu Jawa 
(JAneček – WAnderer), který se začal vyrábět již v r. 1929.
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Od 1. 1. 1969 se Týnec nad Sázavou stal městem, které má v současné době se 
svými místními částmi – Brodce nad Sázavou, Chrást nad Sázavou, Chrást – 
sídliš tě, Krusičany, Pecerady, Podělusy, Zbořený Kostelec a nově i Čakovice na 
5 300 obyvatel. 

Přestože již dávno ztratilo charakter prvorepublikové živnostenské obce, stále 
zde žije nezanedbatelné množství zručných, chytrých a společenských lidí, kteří 
se rádi, po vzoru svých předků (hasičský sbor a ochotnický spolek vznikly 
v roce 1899), sdružují do nebývalého počtu klubů, spolků, sdružení, oddílů a sku-
pin, aby pospolu strávili svůj volný čas.

Nezbývá než doufat, že ať už Týnec a jeho okolí čeká v budoucnosti cokoliv, 
tyto rysy nevymizí z charakterů našich dětí ani dětí jejich dětí, jinými slovy, že si 
tváří v tvář pozlátku a nástráhám světa i v příštích dobách uchovají „zdravý sel-
ský rozum“ a lidskou soudržnost.
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SUmmARy
Daniel Povolný  

Translation Marcela Krejčíková, David Brooker

The first written reference to Týnec nad Sázavou is from 1318, but its roots are 
substantially older, as evidenced not only by a Romanesque rotunda from the 
second half of the 11th century, but also a prismatic tower and the remains of 
a castle palace from around 1200. Archeological findings in the vicinity then push 
the beginnings of a Týnec settlement as far back as the Neolithic and Aeneolithic 
ages.

In the early middle ages Týnec was an important commercial stopping place, 
and a religious, defensive and perhaps also an administrative centre for the 
immediate vicinity. It is assumed that it was originally part of the Premyslid 
possessions; it was later built up and from the first half of the 14th century its 
owners were representatives of various lines of the nobility. The first, historically, 
was Oldřich of Týnec from the noble family the Medeks of Valdek; the most  well
known, and also the last, was František Ferdinand d´ Este.

Týnec achieved not inconsiderable eminence during the time of the Vrtba 
counts because, from the end of the 18th century to 1866, Týnec stoneware was 
produced here and exported to the Austrian Monarchy and neighbouring foreign 
countries. A cotton yarn spinning mill then continued the industrial tradition 
from 1842 in nearby Brodce. It changed its owner several times and was closed in 
1936, as a result of the world wide economic crisis and attempts by the Mautner 
company to concentrate its production in the parent factory in Náchod.

Fortunately, in the meantime, an electron and grey cast iron foundry was built 
in Týnec in 1931, which was part of the Prague arms factory Zbrojovky Ing. F. Ja
neček v Praze. Ing. František Janeček wanted to make Týnec a second Zlín after 
Baťa’s model, but the crisis already referred to postponed his plans, so that by 1939 
he had managed only to buy a number of plots of land for the planned buildings 
and, in 1937, the former Brodce mill.

During the Second World War from 1942 Týnec was split into, two because the 
south bank of the river Sázava was the boundary of a weapons training ground 
for the SS in Benešov. In view of the importance of the foundry and the Brodce 
factory for the Reich’s war effort, however, the town was never evacuated. An 
influx of some of those evacuated from neighbouring (south bank) settlements, 
and a general mobilisation of civilians for the war effort, then created the conditions 
for the postwar development of Týnec into something like an industrial town. 

Until 1922 Týnec was a settlement of the nearby municipality of Krusičany. For 
gaining its independence it was indebted not only to its industrious citizens, the 
majority of whom were selfemployed tradespeople, but also to the railway which, 
from 1897, joined it above all to Prague, and the hundreds of tourists who 
afterwards came to the picturesque Týnec locality for a holiday flat. A road 
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connection to Prague was helped by the construction of the first bridge built in the 
free republic, during 1919 – 1920, which was named after President T. G. Masaryk. 

Another symbol of the town‘s rise was bound up with the previously mentioned 
‘foundry university’ and the Brodce factory, which were nationalised in 1945 and, 
from 1949, functioned independently of each other. While the Týnec foundry, 
today Metaz a. s., was made completely independent, the Brodce factory remained 
part of the former Janeček company‘s Prague headquarters. Then in 1963 production 
of the world famous motorbike Jawa (JAneček – WAnderer), which had already 
been manufactured since 1929, was transferred to it.

On 1st January, 1969 Týnec nad Sázavou became a town which, with its locali
ties: Brodce nad Sázavou, Chrást nad Sázavou, Chrást housing estate, Krusičany, 
Pecerady, Podělusy, Zbořený Kostelec, and recently also Čakovice, at present has 
around 5,500 inhabitants. 

Although the character of a First Republic tradesmen’s town has long since 
passed, a not insignificant number of skilled, intelligent and sociable people still 
live here who, after the model of their forebears (a fire brigade and amateur theatre 
group had been founded in 1899), like to associate in an uncommon number of 
clubs, federations, associations, groups and sections, in order to spend their spare 
time together.

All that remains is to hope that, whatever may lie in store for Týnec and its 
surroundings now and in the future, these features do not disappear from the 
character of our children, nor from their children’s children. In other words, that 
face to face with the ups and downs of the world, as well as in the future, they 
maintain ‘their good common sense’and human togetherness.
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