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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 prezi-

dent apelačního soudu se dosti zadlužil (zejména výstavbou svého nového paláce 

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 Wrtby 

(* 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 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 



255

k historickým kořenům města

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 Františ-
ka Josefa (1759–1830).



256

Týnec nad Sázavou

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 Marie 

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. sto-

letí).

Tabule č. 15 – František Josef, poslední hrabě z Wrtby († 1830), odkázal veškerý 

svůj majetek Janu Karlovi, princi z Lobkowicz (* 1799, † 1878), který zde pak založil 

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 Habsburg-Lothringen 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 sta-

vu panského (1702), českého hraběcího (1723) a konečně roku 1745 říšského hrabě-

cího 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 rakousko-uherského 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 Sicilsko-Neapolské – 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 rakousko-uherského 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 (pozdě-

ji druhého knížete) Thun-Hohensteina († 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 arcivévo-

dy 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 čtvercovým 

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 předání 

městu Týnec došlo 16. 11. 2004.



263

k historickým kořenům města

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 prů-

myslovou 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 ro-

ce 1959 slovanské pohřebiště z IX. století. K místní části se pojí jméno K. H. Máchy, 

neboť zde dožívala na ubytovně přádelny jeho životní láska Márinka, rozená Sti-

chová, dcera hajného z nedaleké Taranky. V objektu závodu JAWA umístěna vyni-

kající sbírka historických i současných motocyklů zn. JAWA, modelů cestovních 

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 Praha-západ, po r. 1960 bylo jako 

osada Chrást-sídliště připojeno k Týnci nad Sázavou. Lékařská péče byla zprvu 

po skytována v Jílovém u Prahy, odborná vyšetření v poliklinice v Klimentské a spá-

Ukradená chrástecká gotická pieta 
(Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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dovou nemocnicí byla Praha-Krč. 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 čer-

pána 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 ro-

ce 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 výrazu 

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 Slovanů. U ne-

dalekých Hrusic byl nalezen hrob s os-

tatky keltského bojovníka. K obci Kru-

sičany patřily v minulosti osady Hru-

sice, Hamry a zaniklá ves Malensko. 

V letech 1655–1660 pracovala u Hrusic, 

jako ojedinělé průmyslové zařízení 

v širokém kraji, vysoká pec a hamr na 

výrobu a zpracování železa z rudy tě-

žené na nedalekém Chlumu a Neště-

tické hoře. V r. 1943 byla obec zařaze-

na do vojenského cvičiště jednotek SS 

a část obyvatel vystěhována. Na níz-
Vodopád v Krusičanech v 70. letech (Městské muze-
um Týnec nad Sázavou)
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kém 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 zříze-

na Rychta peceradská, která spravovala rozsáhlé území. Na domě čp. 21 je umístě-

na 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 Naardenu, 

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, 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 betono-

vých 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 zří-

zena pečovatelská služba až do domu. Pro potřeby občanů byla zbudována tele-

fonní 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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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 

bydlení, odívání a stolničení. A právě zde vznikl koncem 18. století oprávněný po-

žadavek 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 do-

bě, kdy se Marie Anna, rozená hraběn-

ka z Klenového a Janovic, podruhé pro-

vdala za irského hraběte Jana o´ Kelly 

de Gallahg, dospíval jediný syn a dě-

dic wrtbovského majetku František Jo-

sef z Wrtby (1759–1830). Správy majet-

ku se ujal v roce 1785. Obdobně jako 

jeho výše zmíněný strýc Jan Josef měl 

zálibu v krásných uměních – přede-

vším v hudbě a divadle. Tyto sklony pa-

trně alespoň do jisté míry stály u zro-

du myšlenky založit v Týnci nad Sáza-

vou, daleko od surovinových zdrojů, 

manufakturu na výrobu zboží z jemné 

kameniny. Stalo se tak nejspíše v roce 

1791, byť bývá uváděn i rok 1793. J. Ty-

František Josef z Wrtby (1759 – 1830), zakladatel 
manufaktury na kameninu v Týnci nad Sázavou na 
portrétu C. Caspara z r. 1800. Muzeum Podblanic-
ka. Foto: archiv Muzea Podblanicka
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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 manu-

faktury od roku 1793 finanční obnos 9 000 zlatých. A rovněž i vyjádření samotné-

ho 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 továrna byla založe-

na 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 odbor-

ná literatura. Dobu trvání týneckého podniku lze rámcově rozdělit 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 tak zvaném 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 pivova-

ru, za věží situovaný domek zahradníkův, proti kapli nově vystavěný malý domek 

a vedle věže stavení nad starým pivovarským sklepem. V těchto prostorách, obklo-

pených hradební zdí se rozvíjela výroba kameniny v nejstarším období. 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. Nicméně v roce 1798 odtud byli získáni paliči František Van-

ka a Matěj Fiala. 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 Hac-

ker; mistr, dílovedoucí – 1792–1793 Karl Brandler, 1793–1796 Martin Richter, 1794–

1795 Bernhard Destoa, 1796–1798 Wilibald Insamb, 1798–1800 Alois Unschuld, 

1800–1802 Wilibald Insamb, 1803–1833 Johann Christian Krüger, 1835–1855 Julius 

Krüger; kontrolor – 1800 Wilibald Insamb, 1802–1832 Jakub Senft (ve 30. letech 

současně obchodní ředitel), 1842–1866 Wilibald Senft (od roku 1838 skladník); to-

číř – 1795–1796 Martin Dienst, 1800–1801 Jan Votýpka (zároveň modelér), 1805 An-

tonín Baláš, 1805–1845 Antonín Vrba; modelér – 1796 Josef Schlögel, 1800–1801 Jan 

Votýpka, 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, 

Náhrobní deska Johanna Christiana Krügera (+ 1855) na severní zdi kostela sv. Šimona a Judy v Týnci nad 
Sázavou. Foto: archiv Muzea Podblanicka
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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 malo-

vané 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 stoupa s 5 stu-

pníky na přípravu materiálu pro polevu. Vlastní provozní prostory tvořilo 16 pro-

storných 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 

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.
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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. Palič převzal 

polotovary, vložil do pouzder a narovnal do pece. Poté otvor zazdil ohni vzdorný-

mi cihlami, zapálil oheň a udržoval v peci pokud možno stejnoměrný žár po dobu 

22–27 hodin, aby předměty získaly patřičnou tvrdost. Když pec vychladla, byl ot-

vor otevřen, kusy vyňaty a řádně prohlédnuty. Vypálené a většinou malbou zdobe-

né předměty převzal palič „na hladko“. Očištěné předměty byly ponořeny do gla-

zury a v pouzdrech opět dány do pece. Vypalování trvalo 13–17 hodin. Vybírání 

výrobků druhé pece se účastnil ředitel, dílovedoucí a modelér. Všechny kusy byly 

spočítány a dány do třídírny; každý kus byl zapsán 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 z okolních 

obcí. Většinu zaměstnanců – zejména učňů a pomocných sil – tvořili 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 ji-

ných 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 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 

členové jejich rodin. Také poddaným z okolních vesnic skýtala manufaktura mož-

nost příležitostného výdělku.

Kolem roku 1800 dosáhla týnecká kamenina takové dokonalosti, že mohla být 

prodávána bez obav před konkurencí 

zejména pražské továrny. Proto v srp-

nu ro ku 1801 požádal hrabě z Wrtby 

guber nium o udělení zemského opráv-

nění se všemi k němu náležejícími prá-

vy. Jednalo se především o právo zřizo-

vat skla dy ve všech hlavních městech 

monarchie, používat ve štítě císařské-

ho orla a užívat názvu „c. k. privilego-

vaná továrna“. Při projednávání žádos-

ti 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 

Dezertní talíř, smetanová glazura, okraj zdoben pro-
lamováním. Týnec nad Sázavou 1800–1810. Soukro-
mý majetek. Foto: archiv autorky
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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 podni-

ku již pracují i dělníci, pocházející z řad Wrtbových poddaných. 

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.
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Raná týnecká kamenina byla ušlechtile tva-

rována s patrnými rokokovými dozvuky a ovliv-

něna anglickou produkcí (je to patrné i na tva-

rech konvic, které převzaly továrny v Týn ci 

a Pra ze v počátcích výroby) – zejména z Leed su 

– a zdobena kromě malby jemným reliéfním de-

korem. Velký úspěch sklízely předměty (napří-

klad 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 ry-

tinami výše zmiňovaných objektů.

Obdobně jako v pražské továrně i zde se 

zhotovovaly teriny oválné i kruhové s reliéfně 

pojednaným povrchem, talíře a mísy se zoub-

kovaným okrajem, konvičky a cukřenky s plo-

chými propletenými uchy, připevněnými k tělu 

nádobky větvičkami a rozetami, šálky s pod-

šálky zdobené malbou s antickými motivy. Ma-

lířský dekor se postupně vyvíjel – zpočátku se omezoval na kytice, jemné vlysy 

ovoce, rohy hojnosti a květiny. Postupně však vznikaly i malířské práce, které vý-

razně vynikly nad evropský průměr – sem patří například vázička s podobiznou 

císaře Františka I. (1768–1835), koflík zobrazující smrt generála Moreaua (tématika 

napoleonských válek), koflíky a konvičky s napoleonskými vojáky, mísa se zobra-

zením 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 tomto období produkovala 

továrna především jídelní a kávové soubory, ovlivněné tvary 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 myto-

logické scény (jak to ostat-

ně dokládá i vyobrazený 

šálek s podšálkem), kom-

ponované buď volně na 

čelních stěnách nádob ne-

bo ve zkosených rámeč-

cích. Nejčastěji se však na 

kávových či čajových sou-

borech vyskytovaly dvou-

barevné nebo pestroba-

revné krajinky s hradní 

zříceninou a vodním to-

Konvice na kávu, smetanová glazura. Tý-
nec nad Sázavou kolem roku 1800. Sou-
kromý majetek. Foto: ar chiv autorky

Šálek s podšálkem, smetanová glazura, malované antické motivy. Tý-
nec nad Sázavou 1800–1810. Soukromý majetek. Foto: archiv autorky
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kem. Vedle klasických jídelních, kávových a čajových souprav však manufaktura 

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 Schlö-

gel, 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 malo-

vány ve vlastní malírně v Praze), ze všech druhů kameniny. Rozsah výroby doklá-

dají i údaje z roku 1821. Tehdy manufaktura ročně zpracovávala 300 strychů kva-

litní hlíny z Blšan a 300 strychů z Přelic na nádobí a 520 strychů méně kvalitní 

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, 

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 po-

věst a jeho výrobky takto zdobené byly údajně nejzdařilejší v Čechách. Již v roce 
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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 trest-

nice pro ženy. K dohodě však nedošlo. Proto se posléze sami zaměstnanci poku sili 

o záchranu provozu. Zintenzívnili vedlejší výrobu – především výrobu drenáž-

ních trubek, dlaždic a cihel a dále pálení a drcení kostí na spodium pro konopišť-

ský cukrovar. Provoz se skutečně zlepšil a v roce 1856 už byla celková bilance (prá-

vě díky vedlejší výrobě) aktivní. Toto zlepšení však bylo pouze dočasné a trvalo 

něco mále přes pět let. V roce 1865 pak bylo definitivně rozhodnuto o ukončení 

výroby. V březnu byl prodán tovární mlýn a v listopadu povolen licitační prodej 

zásob vyrobené kameniny. V dubnu 1866 byla firma vymazána v soudním rejstří-

ku 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 především 

v rámci výzdobných technik – ať už se jednalo o malbu, či o brzké zavedení mědi-

tisku, v němž si továrna zachovávala velmi dobrou úroveň i později. Vysoká este-

tická náročnost výroby byla nejspíše dána osobou zakladatele, který měl zálibu 

v krásných uměních. 

Zpočátku vycházela týnecká kamenina z anglických vzorů – zejména z Leed-

su a bez povšimnutí nezůstávaly ani klasicistní a empírové vzory evropských por-

celánek – především míšeňské a vídeňské. Vazba na tyto podněty snad souvisela 

s Wrtbovou snahou zavést i výrobu porcelánu. K výrobkům, které vznikly ještě 

pře rokem 1800 patří nejspíše masivní oválná terina (ve sbírkách Českého muzea 

stříbra v Kutné Hoře) se značkou W:T:. Je nezdobená, poleva je nažloutlá; výraz-

nější prvek představují pouze masivní ucha, splétaná ze dvou profilovaných pro-

vazců, ukončených třemi plastickými lístky, a vystupující profilovaný okraj. Dále 

pak obdobně značená, již výše zmíněná, váza s portrétem císaře Františka I. (v sou-

kromém majetku), datovaná do let 1793–1800. Lze sem zařadit i talíř se značkou 

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 přede-

vším pestře malované galantní scény, náměty z antické mytologie, lovecké scény, 
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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, případ-

ně 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 to-

hoto období pochází například dvouuchá váza s vedutou Křimic a na podstavci 

s vyobrazením Benešova (soukromý majetek) z doby kolem roku 1810, mísa s ve-

dutou Konopiště (Národní muzeum Praha) ze stejného časového období nebo talíř 

s pohledem na Benešov od západu (Národní muzeum Praha). Tisky jsou provede-

ny černě a hnědě a svědčí jak o dobré kresebné předloze, tak i o erudici rytce, kte-

rý tyto převáděl na měděné desky. Ostatně tisk zůstal oblíbenou výzdobnou tech-

nikou 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 mo-

tivy (krajina s vodopádem, antický chrámek, hradní zřícenina, vila s loubím). Dal-

šími tištěnými dekory byly obdélné štítky navzájem se překrývajících quodlibetů 

(quodlibet – směs, všehochuť) obvykle ve fialové barvě. V hnědém tisku byly pro-

vedeny dekory 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 jednoduše-

ji – většinou nenáročným květinovým nebo ornamentálním dekorem. Je pochopi-

Váza s podstavcem, smetanová glazura, černě tištěný 
dekor, zámek Křimice, pohled na Benešov. Týnec nad 
Sázavou 1800 – 1810. Soukromý majetek. Foto: archiv 
Muzea Podblanicka

Detail výzdoby vázy – pohled na Benešov od západu. 
Foto: archiv Muzea Podblanicka
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telné, že některé typy se objevují častěji. Jsou to především květy hvozdíků, po-

mněnek, 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 geomet-

rický dekor ať už v podobě užších či širších modrých linek – kruhová mísa s vyš-

ším 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 – ovál-

ná 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 kontrastní barvě.

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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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 

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 kala-

mář v podobě psa s košíkem z doby kolem roku 1849 (ve sbírkách Sládečkova vlas-

tivědného muzea Kladno), nebo věčné světlo s reliéfně ztvárněnými biblickými 

motivy (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 charak-

terem patří spíše k volné plastice, představují ucha nočních váz v podobě lvích 

hlav, hlavy kozlů jako ucha květináčů, či zdařile modelované hlavičky u omáční-

ku ze sbírek Městského muzea v Netvořících, držadlo u soupravy na ocet a olej ve 

tva ru hlavy dravého ptáka (Národní muzeum Praha). K jednodušším náleží na-

příklad ouška koflíků, tvarovaná do podoby stonku s okvětními lístky ze 30.–40. let 

19. století (soukromý majetek). Drobné reliéfní výstupky (perličky, řetězec, rýho-

Týnec nad Sázavou po polovině 19. století. Autor předlohy Edv. Herold  (1820–1895). Soukromý majetek. 
Foto: archiv autorky
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vaná vlnovka) formované do bordur zdobily především talíře po celé období. Pro 

wrtbovské období bylo charakteristické použití motivu javorového listu a ovoc-

ných 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 některé z těchto modelů se zachovaly i v biskvitu. Do této kategorie nej-

spíše patří zlacené svícny ze sbírek Národního muzea v Praze a některé figurální 

práce. Rovněž výroba kameniny barvené ve hmotě po vzoru Wedgwoodu nebyla 

v Týnci tak úspěšná jako ve Vranově, protože modrobílý jasper je známý z jedné 

dózičky ze sbírek Národního muzea. Kolem poloviny 19. století se i zde začalo pro-

jevovat estetické cítění druhého rokoka. To spočí-

valo zejména v reliéfně ztvárňovaném povrchu. 

Dna talířků a mis byla zdobena zátišími plastic-

ky vystupujícího ovoce, květin a listů. Pokud se 

týká formy, dezertní talířky byly tvarovány jako 

lis ty, vznikaly náročně provedené nádoby na kvě-

tiny 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 WRTBY 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 TEINITZ. 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, dílo-

vedoucích či kontrolorů. Pokud se zde vyskytují 

číslice, je možné je s největší pravděpodobností 

vztáhnout na typové označení vyráběného před-

mětu.

Variabilita týnecké kameniny byla během se-

dm desátileté existence továrny tak velká, že ne- Přehled značek týnecké kameniny
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bylo 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. století (tedy 

záhy po zániku továrny) se stala vyhledávaným sběratelským artiklem. A to jak 

soukromníky, tak i oficiálními muzejními institucemi. S rozsáhlými sbírkami se 

můžeme setkat v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Národním muzeu, kte-

ré vděčí za svůj soubor sběratelským aktivitám MUDr. Hornova. V rámci 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 zajímavé ar te-

fakty, zdobené především kobaltovým tiskem, vlastní i Muzeum Podblanicka.

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 Ši-

mon Wahle rozhodl postavit strojní přádelnu bavlny. K dispozici měl nekvalifi-

kovanou pracovní sílu, dostatek paliva z lesů a především řeku, dodávající nezbyt-

nou vodu, umožňující snadný odvod splašků a poskytující energii potřebnou 

k pohonu strojů. Továrna sama byla vystavěna na místě bývalého mlýna a posléze 

Expozice týnecké kameniny v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Foto: archiv Muzea Podblanicka
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pohltila i budovu statku. Původní budova byla čtyřpatrová, z větší části dřevěná. 

Vedle továrny byla vystavěna budova pro společné ubytování zaměstnanců. Výro-

ba 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, ročně vyráběl 73 680 li-

ber příze a zaměstnával 157 stálých dělníků. Výroba se modernizovala, a tak o dva 

roky později zde bylo v provozu 14 000 vřeten a zaměstnání tu nalezlo 200 lidí. Od-

borníci přicházeli ze severních Čech, místní obyvatelé vykonávali pouze jednodu-

ché manuální práce a náročnější práci 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 stroje, 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, dělník, 

jenž se teprve zaučoval, obdržel 14 krejcarů. Práce žen a dětí byla hodnocena méně. 

Podnik dával mnohdy obživu celé rodině, a aby matky nepřicházely o výdělek, brá-

valy s sebou na pracoviště i malé děti, dokonce i kojence. V přádelně 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 pod-

Brodecká přádelna před požárem v r. 1893 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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porováni členové v případě nemoci či pracovní neschopnosti. Do spolku se zapo-

jili 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 Kostelec 

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 přestalo 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 důsledku 

občanské války v USA byly radikálně sníženy dodávky bavlny. Následovalo ome-

zení výroby, propouštění zaměstnanců a nakonec se majitelé rozhodli podnik 

prodat. Dne 27. srpna 1864 továrna přešla do vlastnictví amsterodamské společ-

nosti Böninger, Kramer and Company, jež byla i v předcházejícím období hlavním 

dodavatelem bavlny do Brodců. Ale ani 70. léta 19. století nebyla pro textilní výro-

bu příznivá – krach na vídeňské burze v roce 1873 těžce dolehl na tradiční textilní 

oblasti v severních a severovýchodních Čechách a také na Podblanicku zanikla 

řada podniků. Brodecká továrna se udržela; svou roli zde zřejmě 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 pro-

dala společníkům Viktoru Kufflerovi z Vídně a bývalému účetnímu firmy Karlu 

Reichlovi. O šest let později přenechal Reichl svůj podíl podnikavějšímu Kufflero-

vi, ale až do počátku 20. století se firma nazývala Kuffler u. Reichel, mechanische 

Baumwollspinnerei in Brodetz.

Továrna u brodeckého jezu, akvarel, Ladislav Žížala
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Kuffler 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 vyhovující. 

V 80. letech zaměstnanci několikrát stávkovali za zvýšení platů a snížení pracovní 

doby, jednou dokonce stávkovaly pouze děti. Výsledkem bylo nepatrné zvýšení 

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 pra-

covnímu vypětí a vyšší úrazovosti. V roce 1890 se brodečtí přadláci (v té době mě-

la přádelna 250 zaměstnanců) rozhodli, že se zúčastní oslav 1. máje. Ředitel přá-

delny Reichel upozorňoval okresního hejtmana na možnost zastavení práce, mezi 

dělníky dokonce probíhalo vyšetřování a byla vyslána četnická patrola. K prvo-

májovým demonstracím nakonec nedošlo v tomto roku ani v letech následujících. 

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, topiči, 

strojvedoucí, dělníci k obsluze dynamo-elektrického stroje, dělníci pro barevnu 

a nádeníci. Definitivně byla zakázána práci dětí mladších 14 let, ženám a mladším 

pracovníkům byly zakázány noční směny a měli vykonávat pouze lehčí práci. Pra-

covalo 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 srážely položky na ne-

mocenskou pokladnu, činži, tresty za chybnou práci apod. Kvalifikovaní dělníci 

vydělali za čtrnáct dní 15–18 zlatých, přadláci, kteří dělali barevné příze měli plat 

dokonce vyšší. Za přestoupení stanov pracovního řádu byl dělník nejprve napome-

nut, dalším trestem byla pokuta až do výše poloviční denní mzdy a nakonec ná-

sledovala 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 neschopnosti, opustil-li bez povolení 

pracoviště, dopustil-li se hrubé urážky dozorce, nabádal-li k nemravnému životu 

či trpěl-li „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 ta-

žen 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 domá-

cího zvířectva. V roce 1905 dostal továrník Kuffler povolení k provozování hostin-

ské a výčepnické živnosti a stal se také prvním starostou dobrovolného hasičského 

sboru založeného roku 1899, jemuž věnoval hasičskou výzbroj. Sbor, zahrnující 

oblast Týnce, Brodců a Podělus kromě likvidace požárů vyvíjel i osvětovou čin-

nost. V roce 1902 se brodečtí hasiči osamostatnili a vznikly dva sbory, týnecký 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 Kufflerovi 

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. Kuffler 

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-

kousko-Uhersku a vlastnila pobočné závody v různých částech monarchie a v Ev-

ropě. Podle nostrifikačního zákona z roku 1919 se muselo zahraniční ředitelství 

přemístit na území Československa. S tímto opatřením souvisela ještě repatriace 

akcií, jejich majoritní část si zakoupila Živnobanka. Brodecká přádelna byla začle-

něna 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, proto-

že se dozvěděl, že dělníci ze Zbořeného Kostelce si chtějí do mlýna dojít pro mou-

ku 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 listopa-

du 1921 460 zaměstnanců přádelny následující požadavky: zvýšení platu o 15 %, 

vánoční 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 továr-

ně však nebyla přerušena a mzdová vyjednávání se vedla se Svazem průmyslní-

ků. Výsledkem bylo uzavření kolektivní smlouvy, jež byla v podstatě pro dělníky 

nevýhodná (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 moderni-

zací továrny. Budovy byly přestavovány, opravovaly se stroje a jez a byly instalo-
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vány nové turbíny. V dubnu 1923 byly opravy dokončeny a „k nemalé radosti veš-

kerého dělnictva se začalo opět pracovat“. Nejprve firma zaměstnala 117 dělníků 

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 Brodce 

přemístěny moderní barvicí kádě. Právě díky barvírně, jež nabízela širokou škálu 

barev, byla přádelna známá a ceněná. Tvrdilo se, že svou roli hrála i sázavská voda. 

V roce 1928 byly v provozu tři barvicí stroje systému Obermaier, odstředivka, bě-

lící 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, Tu-

recku, Nizozemí, Finsku a Bulharsku. Největšími odběrateli byli Němci (93 350 kg) 

a Jugoslávie (121 330 kg). Spřádací stroje v Brodcích čítaly dohromady 37 000 vře-

ten (další továrna koncernu v Ružomberoku měla 155 000 vřeten, všechny přádel-

ny v republice měly 3 673 000 vřeten). Na počátku velké hospodářské krize, která 

vypukla v roce 1929, byly Brodce na dobré úrovni v otázce zaměstnanosti a výro-

by. Vedení podniku hodnotilo výrobu v Brodcích jako levnou a vyhovující a chtě-

lo 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 původ-

ního počtu. Výrazně se snížil objem vyrobené příze; celkově byly Mautnerovy 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 Bellot, 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 slé-

várně Zbrojovky Ing. F. Janeček v Týnci. Vysoká míra nezaměstnanosti měla vliv 

i na stagnaci živností a řemesel v Týnci, důležitým zdrojem obživy se stalo prona-

jímání 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 muse-

ly být odevzdány jako dluhu prosté a Mautnerovy závody utrpěly při tomto pro-

deji 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 

pozemky 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 dřevě-

nou 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 vel-

mi 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 vy-

žádalo 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 ma-

teriálů na výrobu zbraní, pokud by byl spokojen s kvalitou jejich produkce? Sku-

tečným 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 slé-

várny elektronu a šedé litiny, kovárny, kotelny a transformační stanice. Na povo-

lení 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 rejstříku 

u krajského soudu v Táboře. V témže roce byly také instalovány kelímkové grafi-

tové pece vytápěné koksem. V r. 1934 se výrobní zařízení slévárny rozrostlo o prv-

ní indukční kelímkovou pec v ČSR, 100kg indukční bezjadernou tavící pec němec-

ké 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 dře-

věných a kovových modelů. V létě té-

hož 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 únavových 

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 vý-

roby. 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 vyhledávaným 

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 motocyklů 

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 kolech 

u motocyklů, která už tehdy nebyla úplně původní (litá kola měl např. motocykl 

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 myšlenky 

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 že-

leza s niklem a hliníkem se po silném zmagnetizování sama stává trvalým mag-

netem. Tento objev proběhl odborným tiskem a Janeček, kterému se zamlouvala 

nižší hmotnost potřebného odlitku (tzn. úspora materiálu) i celého magnetického 

zapalování oproti kovanému magnetu, proto ihned koupil licenci od nositele pa-

tentových práv pro Evropu – již zmíněné fy. Bosch.

Možná se také chtěl “vyřádit” na nutných zkouškách, protože lité Al-Ni 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 chromo-niklová ocelolitina, cementační chromo-niklová 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 motocykly 

Automobil Jawa 700 (limuzína z 2. serie, r. 1936), které se montovaly ve slévárně (Městské muzeum Týnec 
nad Sázavou)
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a bloky pro automobily. Na 20 druhů hliníkových slitin, 6 druhů hořčíkových 

(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 siluminového typu 

s 12% obsahem křemíku. Celkem se ve slévárně vyrábělo přes 100 různých 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, kte-

rá však Janečkovi (zemřel 4. 6. 1941 – pozn. aut.), ani jeho dědicům příliš nakloně-

na 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 kotly 

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, 



305

k historickým kořenům města

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 do-

končena v průběhu r. 1939 a 24. 1. 1940 

Zbrojovka získala živnostenský list na 

výrobu drátu. Na kon ci května 1940 se 

už v drátotažně vyrábělo 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, Philips 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)



306

Týnec nad Sázavou

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 dřevěné-

ho mostu při velké povodni roku 1797 od břehu pod Korbelovou hospodou k bře-

hu u dnešního parkoviště před městským úřadem, později jen pár metrů proti 

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 zahájení 

provozu na novém mostu T. G. Masaryka. Právo k provozování tohoto přívozu 

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 

Přívoz přes Sázavu, patrová budova vlevo je Korbelova hospoda
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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 řeznictví. 

Vypráví se, že vedl bujný život a ve svých padesáti letech se ženil podruhé s mla-

dičkou 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 Korbela. Hos-

poda byla rozšířena, postaven kuželník a zejména pro velký sál v 1. patře, v té do-

bě v Týnci jediný, stala se střediskem společenského života. Život této slavné tý-

necké hospody ukončil rok 1948. Sloužila jako školní jídelna, sídlil zde propagační 

útvar brodecké JAWY, po roce 1989 byla vrácena rodině Korbelových.

• 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 vystří-

Týnecký mlýn č. p. 4 a 6



308

Týnec nad Sázavou

dala 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 do roku 1930, kdy pro zadluženost mlýna došlo 

3. října k dražbě, ve které mlýn koupil Bohumil Dolejš. Činnost mlýna byla ukon-

čena v roce 1948 po uvalení národní správy na mlýn. Mlýn pak sloužil především 

jako skladiště. Dnes je budova mlýna v soukromých rukou.

• Trojánkovo řeznictví čp. 72 – Dům postaven v roce 1926. Po Aloisu Troján-

kovi provozoval řeznictví syn Václav. Po roce 1948 byl dům vyvlastněn, obchodní 

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-

nostenském pozemku v Týnci nad Sázavou. Jako důvod uváděl: „V obci je 1 panský 

Trojánkovo řeznictví a uzenářství

Dnes již zbouraná kůlna na uhlí pro Juklovu pekárnu při Benešovské ulici
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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.

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 administrativ-

ní budovou Metazu a. s.). Firma bratří Zikmundových z Prahy tu do července 1930 

Dřevěný krámek pana Škvora z roku 1929
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Kiosek krejčího Šípka Prvá týnecká benzinová pumpa před kiosky z ro-
ku 1932

Celkový pohled na kiosky pod hotelem

Reklamy
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provozovala jako prozatimní stanici na 200l pojízdné čerpadlo, které vyměnila za 

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.

• Fotoatelier – V malém domku mezi domem čp. 14 a bývalou prodejnou vo-

doinstalatérských potřeb rodiny Měrkových měl v letech 1930–1948 fotoatelier be-

nešovský 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 svě-

tové válce a jeho synové, známí týnečtí fotbalisté Josef a Ludva, byli jako občané 

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 pekař 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, velké holičství a kadeřnictví pana Urieho, po jeho smrti 

vedené jeho manželkou.

• Heřmanův hostinec čp. 16 – Původní přízemní domek z 1. poloviny 19. sto-

letí koupil po 1. světové válce Václav Heřman z Třebsína. Po příchodu do Týnce se 

zabýval řeznictvím a hokynářstvím. V roce 1932 dům přestavěl do nynější podoby 

a zřídil v něm pohostinství. Po jeho smrti zdědil hospodu syn Jaroslav. Roku 1948 

byl majetek Heřmanových vyvlastněn, vlastníci se stali ve vlastním domě nájem-

níky a pohostinství provozovala státní organizace Restaurace 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 

Fran tiškem Štrumlem. V domě sídlila jeho firma „Podnikatelství staveb“.

• 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 
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jsme se dověděli, že prodejnu navštívil 

sám Baťa junior a jak jeho babička často 

litovala, která tehdy v prodejně prodá-

vala, že zrovna tuto významnou návště-

vu propásla (Baťa byl prý znám tím, že 

při návštěvě svých prodejen obdarová-

val prodavačky). Ve stejném domě opra-

voval 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 

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 tý-

necké občany, byl starostou týneckého Sokola, posledním starostou obce Krusiča-

ny (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 zcela 

nové stavby – prodejna vodoinstalačních potřeb, prodejna výrobků pro podniky 

společného ubytování a stravování a ve třetí budově sídlí stavební firma. Ale úpl-

ný konec týneckého osídlení, i když již na katastru obce Bukovany, tvoří hájenka 

Taranka. Původně fořtovna, postavená vlastníky konopišťského panství, přešla po 

roce 1918 do majetku československého státu a sloužila již jen jako hájenka Stát-

ních lesů. V minulém století zde sloužili jako hajní Mejzlík, Bočánek, v roce 1959 

Rodina cukráře Procházky a jeho zaměstnanci (ma-
jitel druhý zprava)
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nastoupil Jaroslav Vosáhlo, který byl až po roce 1980 vystřídán Petrem Chomátem. 

V době psaní knihy je tato hájenka bez hajného a týnecké lesy jsou obhospodařo-

vány hajným z jiného polesí. 

Klusáčkova ulice

• Dům „U MICKŮ“ čp. 5 – Honosná 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 původní 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 dru-

hé strany domu byl vchod, kde paní Štěpánová provozovala mandl. Dům byl v re-

stituci navrácen potomkům původních majitelů, kteří jej po několika letech pro-

dali. Nový majitel se poté nedohodl s Českou poštou na nájmu, a ta provozovnu 

opustila. V současné době slouží prostory opět obchodu, původně prodeji elektro-

spotřebičů, dnes truhlářských výrobků.

• Chytilovo hodinářství čp. 11 – 

Původním majitelem domu postavené-

ho v roce 1875 byl zlatník a hodinář 

Procházka. Po jeho smrti se vdova pro-

vdala za Ferdinanda Chytila, který po-

kračoval v profesi svého předchůdce 

a zabýval se i prodejem šicích strojů.

• Heřmanův obchod čp. 111 – Pro-

ti Heřmanovu hostinci na druhé stra-

ně Benešovské ulice v dnešní Klusáč-

ko vě ulici si zařídil druhý syn hostin-

ského Ladislav řeznictví a uzenářství. 

Pozd ě ji byla v domě umístěna prodej-

na dělnického družstva Včela. V ma-

lém krámku v suterénu domu přístup-

ném z Benešovské ulice se nacházelo 

Pohůnkovo vetešnictví.

• Dům čp. 12 – Malíř pokojů a la-

kýrník Jan Trojánek. Dům koupili man-

želé Trojánkovi v roce 1924 od Anežky Heřmanové. Do té doby byla v domě pro-

dejna 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 firmu tzv. vdovským právem a právem syna manželka Jana Trojánka 

Marie. K definitivnímu zrušení živnosti došlo 31. 12. 1951.

Mickův dům č. p. 5, benzinová stanice (okolo r. 1953)
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• dům čp. 150 – Majitelé manželé Antonín a Božena Svobodovi zde měli 

pánský a dámský krejčovský salón, živnost byla ukončena zhruba v r. 1950, poslé-

ze tu ještě do 70. let byla cukrárna a holičství.

• Továrna na kameninu – viz samostatná kapitola. V dubnu 1866 byla v soud-

ním rejstříku firma továrny vymazána, když již v roce 1865 byla výroba kameni-

nového 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 čes-

koslovenského 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. V odobí 

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 objektu z dřívější sokolské tělocvičny vybudováno širo-

koúhlé kino. Po generální rekonstrukci budovy a výstavbou velkokapacitního sá-

lu se zázemím, stal se největším 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 

umučeni v německých koncentračních táborech. Před druhou světovou válkou 

měl v domě malířskou a lakýrnickou živnost pan Vodrážka. V r. 1943 byl zastřelen 

německým četníkem, živnost pak ještě nějaký čas vedla vdova po zesnulém.

Máchova ulice

• Domek čp. 80 – V domě obchod pana Červencla, čalouníka a řemenáře.

• Göblovo zahradnictví čp. 151 – Zahradnictví založil při rodinném domku 

v období mezi světovými válkami zahradník továrníka Janečka Josef Göbl.

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 
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dní v týdnu včetně neděle pánové Štekl a Jukl. V suterénu domu si zařídil pan 

Štekl prodejnu drogistického zboží a Otakar Formáček pánské a dámské kadeř-

nictví (dnes lékárna). 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 

stržené peníze nakoupil hlavně jižní ovoce i zeleninu, které spolu s drůbeží aj. 

produkty prodával až do přelomu 40. a 50. let v dřevěné boudě vpravo před hrad-

ní bránou. 

• Trafika paní Dvořákové byla nad schody nad Heřmanovou hospodou. 

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 výdej-

na 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 krejčovství 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.

Domek č. p. 63 v hradním areálu (dnes rodinná vilka)


