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váŽení Čtenáři,
dlouhé a chladné zimní večery mnozí z nás tráví rádi u vyhřá-
tých kamen, kde se tak příjemně lenoší. A při takovém slastném 
nicnedělání se člověk občas zasní a představuje si, jaké by to bylo 
krásné, kdyby byl kupříkladu cestovatelem, milionářem, slavným 
hudebníkem nebo třeba archeologem. Ten archeolog ve spojitosti 
s vyhřátými kamny zde není zmiňován náhodou. V tomto čísle 
našeho časopisu si, kromě řady jiných velice zajímavých příspěv-
ků, můžete přečíst také článek Pavla Huštáka, věnovaný nálezu 
fragmentů kachlových kamen, který byl učiněn v roce 2012 při 
záchranném archeologickém výzkumu v Domašíně. 
Řada z nás, kteří archeologii znají pouze z muzejních vitrín, 

školních učebnic, časopisů, případně z dokumentárních pořadů 
v televizi, ani netuší, že s tímto vědním oborem se může běžně 
setkat opravdu každý, například pokud se rozhodne stavět dům 
nebo provádět rozsáhlejší zemní práce. V takovém případě totiž 
musíme postupovat také v souladu se zákonem o státní památ-
kové péči, který mimo jiné říká, že veškeré archeologické nálezy 
jsou součástí našeho národního kulturního dědictví (nikoli tedy 
majetkem nálezce!) a že je nutno o ně řádně pečovat. Pokud se 
tedy kupříkladu někdo chystá stavět dům, měl by v souladu s plat-
nými zákony ještě před zahájením stavby tuto skutečnost nahlásit 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu regi-
onálnímu archeologickému pracovišti. V případě našeho regionu, 
který je mimochodem z hlediska zákona téměř celý považován 
za území s archeologickými nálezy, je takovým pracovištěm ku-
příkladu Muzeum Podblanicka, Ústav archeologické a památkové 
péče středních Čech nebo některé soukromé subjekty, které mají 
příslušná oprávnění. Pracovníci těchto institucí potom provedou 
na stavbě takzvaný archeologický dohled a v případě nálezu his-
torických artefaktů i následný archeologický záchranný výzkum, 
jako tomu bylo také v již výše zmiňovaném Domašíně. V případě 
soukromých stavebníků (tedy například při stavbách rodinných 
domů) hradí náklady spojené s archeologickým dohledem stát, 
v případě staveb pro podnikání či veřejných je nutno počítat s tím, 
že jsou tyto náklady hrazeny stavebníkem. Základní informace 
o povinnostech vyplývajících ze zákona o státní památkové péči 
je možno získat buď na internetu (např. na stránkách Archeolo-
gického ústavu AV ČR - www.arup.cas.cz, Muzea Podblanicka 
- www.muzeumpodblanicka.cz) nebo je možno se obrátit přímo 
na pracovníky zmíněných archeologických pracovišť. A pokud se 
budeme řádně starat o naše archeologické dědictví, pak budou 
jistě přibývat i další zajímavé příspěvky do časopisu Pod Blaníkem 
o významných archeologických nálezech na Podblanicku.

Uzávěrka dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem (1. číslo XVII. 
ročníku) bude 25. února 2013. Uvítáme kratší i delší příspěvky 
o přírodě, krajině, životním prostředí, historii, kultuře i součas-
ném dění na Podblanicku. Podělte se o své poznatky a dojmy 
z malebného Benešovska, Vlašimska, Voticka, Dolního Posázaví, 
Českého Meránu a České Sibiře. Příspěvky přijímáme v jakékoliv 
písemné formě, vítáme v elektronické podobě na disketě nebo 
e-mailem. Příspěvky pokud možno doplňte fotografiemi, pérov-
kami či jinými ilustracemi. 
Jménem redakční rady vám přeji příjemné čtení.

Radovan Cáder
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Světlý borový les s travnatým podrostem je domovem několika druhů vzácných závojenek.

Mykologické nálezy v nPP Hadce u Želivky
Hadce	u	Želivky	 je	národní	přírodní	památka	

na	území	Středočeského	kraje	v	katastrálních	úze-
mích	obcí	Bernartice,	Borovsko	 a	Hulice.	Byla	
vyhlášena	v	roce	2011	a	předmětem	ochrany	jsou	
přírodní	společenstva	hadcových	borů	a	štěrbinové	
vegetace	skal	a	drolin	na	hadcích,	které	jsou	do-
movem	kriticky	ohrožených	druhů	rostlin.	Hadec	
(serpentinit)	je	metamorfovaná	hornina	charakte-
ristická	vysokým	obsahem	hořčíku,	niklu,	chromu	
a	železa.	Specifičnost	chemického	složení	hadců	
a	 relativní	 toxicita	 půd,	 které	 na	 nich	 vznikají,	
ovlivňují	biodiverzitu	flóry	–	některé	rostliny	jsou	
na	hadcové	podloží	přímo	vázané	(serpentinofyty)	
a	na	jiném	geologickém	podloží	se	nevyskytují.
Velké	 houby	 (makromycety)	 jsou	 také	 závis-

lé	na	půdním	chemismu,	ovšem	ne	tak	úzce	jako	
rostliny.	Tolerují	vysoké	koncentrace	kovů	a	roz-
hodujícím	faktorem,	který	ovlivňuje	jejich	druhové	
složení,	je	kyselost	substrátu	(pH).	Hadce	patří	mezi	
ultrabazické	typy	hornin	a	lze	tedy	předpokládat	
výskyt	hub,	které	jsou	vázané	na	půdy	neutrální	až	
zásadité.

Na	lokalitu	jsem	jezdil	opakovaně	během	sezóny	
v	roce	2012,	přičemž	pouze	její	závěr	(říjen)	by	
šlo	označit	jako	příznivý	pro	růst	hub.	Soustředil	
jsem	se	na	největší	celistvé	hadcové	těleso,	které	
je	přibližně	vymezeno	dálnicí	D1	a	silničkou	mezi	
Bernarticemi	a	Borovskem.
Větší	část	studovaného	území	tvoří	vzrostlý	boro-

vý	les	s	bylinným	podrostem.	Jsou	však	zastoupeny	
i	další	druhy	dřevin,	se	kterými	tvoří	mykorhizu	
(symbiózu)	mnohé	druhy	hub	–	především	bříza,	
smrk	a	jedle.	Na	lokalitě	je	velký	nedostatek	od-
umřelé	dřevní	hmoty	(přirozeně	odumřelé	stromy	
prakticky	chybí).	Nalézt	je	možné	pouze	borové	
pařezy	a	odpadlé	větve	–	naprosto	výjimečně	jsou	
přítomné	ojedinělé	pokácené	a	na	místě	ponechané	
kmeny	borovic	či	smrků.	Z	hlediska	druhového	i	vě-
kového	zastoupení	dřevin	je	nejpestřejší	část	přímo	
přiléhající	k	silnici	a	morfologie	terénu	je	v	tomto	
úseku	antropogenně	pozměněna:	tyto	aspekty	jsou	
příznivé	pro	výskyt	pestrého	složení	hub.
Na	lokalitě	bylo	zjištěno	143	druhů	hub,	z	toho	

79	 saprotrofních	 a	 64	mykorhizních;	 na	úroveň	
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Strmělka kyjonohá (Ampulloclitocybe clavipes) byla v roce 2012 jednou z nejhojnějších hub na lokalitě.

druhu	bylo	určeno	138	z	nich.	V	převážné	větši-
ně	jde	o	relativně	běžné	druhy,	které	se	v	Posázaví	
vyskytují.	Co	do	počtu	nalezených	plodnic	a	rozší-
ření	na	lokalitě	byla	nejhojnější	na	borovici	vázaná	
holubinka	hořká	–	Russula amara,	ze	saprotrofních	
hub	je	na	lokalitě	velmi	hojná	strmělka	kyjonohá	–	
Ampulloclitocybe clavipes;	oba	tyto	druhy	se	na	lo-
kalitě	vyskytovaly	ve	stovkách	plodnic	a	byly	hojné	
i	za	suchého	počasí.	Pokud	jde	o	druhy	mykologicky	
a	ochranářsky	zajímavé,	lokalita	je	pozoruhodná	vý-
skytem	pavučinců	–	Cortinarius,	zejména	z	podro-
du	Phlegmacium	(mykorhizní	houby)	a	poněkud	
překvapivě	i	závojenkami	–	Entoloma	z	podrodu	
Leptonia	(saprotrofní	houby).
Počet	druhů	pavučinců	rostoucích	u	nás	je	odha-

dován	na	několik	stovek,	přičemž	určování	vyžaduje	
v	mnohých	případech	specializaci	a	pro	laika	je	zcela	
nemožné.	V	rámci	tohoto	rodu	je	význačný	podrod	
pahřib	–	Phlegmacium,	který	zahrnuje	velmi	estetic-
ké	druhy,	které	obvykle	rostou	na	bazickém	podloží.	
Z	tohoto	okruhu	byly	na	lokalitě	nalezeny	pavu-
činec	elegantní	–	C. elegantior (Červený	seznam,	
kategorie	DD),	pavučinec	měďový	–	C. cupreoru-
fus	a	pavučinec	sivoslámový	–	C. caesiostramineus.	
Z	drobnějších	druhů	byl	nalezen	nápadně	vybarvený	

vzácný	pavučinec	černonachový	–	C. anthracinus 
a	na	mnoha	místech	byl	zaznamenán	pavučinec	her-
cynský	–	C. hercynicus,	který	se	vyznačuje	mohut-
nými	sytě	fialovomodrými	plodnicemi;	rostl	hojně	
i	v	blízkosti	silnice	a	představuje	zřejmě	nejnápad-
nější	a	nejestetičtější	houbu	na	lokalitě.
Závojenky	patří	mezi	vůbec	nejkomplikovanější	

skupiny	hub,	pokud	jde	o	jejich	určování.	Na	loka-
litě	se	podařilo	najít	několik	zástupců	tohoto	rodu,	
jejichž	výskyt	je	charakteristický	pro	cenná	travní	
společenstva	(Vesterholt	2002).	Nálezy	zatím	nejsou	
definitivně	„dourčeny“,	ale	zřejmě	jsou	mezi	nimi	
i	prvonálezy	z	České	republiky	(a	paradoxně	tak	
žádný	z	nalezených	druhů	není	zahrnut	v	červeném	
seznamu).	V	neposlední	řadě	je	pozoruhodný	výskyt	
vláknice	zeměmilné	–	Inocybe terrigena	(Červený	
seznam,	kategorie	DD),	která	je	z	lokality	známa	již	
několik	let:	roste	na	pravé	straně	silnice	(směrem	
do	Borovska)	v	jihozápadním	cípu	rezervace.
Mykologický	průzkum	chráněných	území	přírody	

má	oproti	např.	botanickým	průzkumům	výrazná	
specifika.	Biodiverzita	hub	je	zkoumána	na	základě	
přítomnosti	plodnic.	Ty	však	na	lokalitě	vytrvávají	
relativně	krátkou	dobu	a	jejich	výskyt	je	ovlivňován	
vegetačním	obdobím,	klimatickými	podmínkami	
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a	dalšími	faktory,	mezi	které	u	nás	patří	i	např.	sběr	
houbaři.	Proto	je	třeba	lokalitu	navštěvovat	pravi-
delně	v	průběhu	sezóny	a	teprve	víceleté	průzkumy	
lze	považovat	za	reprezentativní.	Výsledky	zjiště-
né	v	průběhu	roku	2012	je	proto	třeba	považovat	
za	předběžné.
Z	ochranářského	hlediska	a	managementu	lokality	

je	pozoruhodné,	že	většina	zajímavých	nálezů	hub	
byla	učiněna	do	100	m	od	silnice,	případně	od	dálni-
ce.	Přestože	na	lokalitě	nebyl	nalezen	žádný	zvláště	
chráněný	druh	houby	a	druhy	zařazené	do	Červené-
ho	seznamu	hub	(makromycetů)	ČR	(Holec	a	Beran	
2006)	byly	zjištěny	pouze	dva,	NPP	Hadce	u	Želiv-

ky	představuje	pozoruhodnou	mykologickou	loka-
litu.	Nepochybuji	o	tom,	že	pokračující	průzkum	
přinese	další	zajímavé	nálezy.

Jan Borovička	(foto:	autor)

Literatura:
Holec	J.,	Beran	M.	[eds.]	(2006):	Červený	seznam	hub	
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netoPýři v oblasti vodní nádrŽe ŠtěcHovice
Ještě	v	 roce	2010	představovala	oblast	údolní	

nádrže	Štěchovice	z	hlediska	mapování	a	výskytu	
netopýrů	území	„Terra inkognita“.	Vše	iniciovala	
zpráva	Ing.	Petra	Stýbla,	ředitele	Kanceláře	Ústřed-
ní	výkonné	rady	ČSOP.	Ten	v	rámci	biologického	
průzkumu	záměru	„Lodní	zdvihadlo	Slapy“	v	roce	
2009	upozornil	na	netopýry	vyletující	z	portálu	ob-
tokového	tunelu	vodního	díla	Slapy.
Tato	lokalita	je	situována	na	pravém	břehu	Vltavy	

(230	m	n.	m.)	na	samém	kraji	okresu	Benešov	(kata-
strální	hranici	tvoří	přímo	tok	řeky)	cca	300	metrů	
pod	hrází	vodního	díla	Slapy.	Obtokový	tunel	o	dél-

ce	360	metrů	byl	vylámaný	v	letech	1949	–	1951	
při	stavbě	Slapské	přehrady.	Po	dokončení	stavby	
přehrady	a	před	jejím	napuštěním	byl	v	roce	1954	
uzavřen.	Spodní	část	tunelu	–	cca	200	metrů	–	je	
až	k	betonové	uzávěře	zatopená	a	přístupná	pouze	
loďkou	(bližší	popis	viz	Hanzal	et	al.,	2010).
Možnost	výskytu	zimujících	jedinců	dala	pod-

nět	k	podrobnému	průzkumu	lokality	stran	výsky-
tu	netopýrů.	První	kontrola	se	uskutečnila	4.	12.	
2010	a	přesně	byli	determinováni	pouze	3	jedinci	
netopýrů:	1	ex.	netopýra	velkého	(Myotis myotis), 
1	ex.	netopýra	vodního	(Myotis daubentonii)	a	1	ex.	

V roce 2012 byl intenzivně prováděn detektoring – na snímku stacionární detektor umístěný 
na stromě u vodní hladiny nádrže Štěchovice (foto: M. Průcha).
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netopýra	hvízdavého	(Pipistrellus pipistrellus).	Dále	
bylo	pozorováno	více	jednotlivých,	blíže	neurčitel-
ných	netopýrů	ve	vyšších	polohách	tunelu	(cca	4	
metry	nad	vodní	hladinou).	Následně	bylo	zjištěno,	
že	výška	vodní	hladiny	v	tunelu	pravidelně	kolísá	
dle	plánu	provozu	Vltavské	kaskády,	ve	večerních	
a	nočních	hodinách	bývá	o	1	až	2,5	metru	vyšší	
než	ráno	a	přes	den.	Z	tohoto	důvodu	se	druhá	kon-
trola	(3.	2.	2011)	uskutečnila	večer	a	v	noci.	Bylo	
tak	možné	zkontrolovat	škvíry	a	spáry,	které	jsou	
umístěny	cca	v	polovině	výšky	tunelu.	Zjištění	bylo	
šokující,	celkem	bylo	napočítáno	téměř	4000	jedin-
ců	netopýra	hvízdavého.	Zimovali	v	koloniích	od	10	
do	500	kusů.	Tímto	se	z	obtokového	tunelu	Slapy	
stalo	největší	zimoviště	tohoto	druhu	na	území	Čes-
ké	republiky	a	jedno	z	největších	v	Evropě.
Vzhledem	k	významu	nálezu	byl	v	roce	2011	vy-

pracován	projekt	„Monitoring	netopýrů	na	zimovišti	
Obtokový	tunel	VD	Slapy“	a	přihlášen	do	projektu	
ČSOP	Národní	program	ochrana	biodiverzity.	Před-
mětem	bylo	celoroční	sledování	lokality	za	účelem	
specifikace	netopýří	synuzie,	která	obtokový	tunel	
využívá	v	průběhu	celého	roku.	Součástí	byly	zimní	
kontroly,	letní	odchyty	do	sítí	a	detektoring.
V	průběhu	roku	2011	byl	tak	v	obtokovém	tunelu	

VD	Slapy	a	v	jeho	okolí	prokázán	výskyt	6	druhů	

netopýrů:	netopýra	velkého	(Myotis myotis),	netopý-
ra	vodního	(Myotis daubentonii),	netopýra	rezavého	
(Nyctalus noctula),	netopýra	černého	(Barbastella 
barbastellus),	netopýra	hvízdavého	 (Pipistrellus 
pipistrellus).	Zároveň	byl	potvrzen	výskyt	podvoj-
ného	(kryptická	obtížně	odlišitelná	dvojice	druhů)	
netopýra	nejmenšího	(Pipistrellus pygmaeus),	který	
byl	odchycen	do	sítí	i	zjištěn	detektorem.	
Vzhledem	ke	skutečnosti,	že	se	jednalo	o	první	

údaje	o	výskytu	netopýrů	z	oblasti,	bylo	další	snahou	
zjistit,	zda	se	výše	uvedené	a	případně	další	druhy	
vyskytují	po	celém	území	vodní	nádrže	Štěchovi-
ce,	tj.	mezi	tělesy	hrází	Slapy	a	Štěchovice.	Tento	
navazující	projekt	byl	opět	přihlášen	do	Národního	
programu	ochrana	biodiverzity	pro	rok	2012.	Vět-
ší	pozornost	byla	věnována	detektoringu,	odchyty	
do	sítí	byly	prováděny	v	osadě	„Ztracenka“.
Během	roku	2012	byl	v	oblasti	údolní	nádrže	Ště-

chovice	potvrzen	celoroční	výskyt	všech	výše	uve-
dených	a	prokázán	výskyt	dalších	2	druhů	netopýrů:	
netopýra	vousatého	(Myotis mystacinus)	a	netopýra	
ušatého	(Plecotus auritus).	Do	sítí	bylo	odchyceno	15	
jedinců	4	druhů.	Absolutní	většinu	(80	%)	tvořili	jedin-
ci	netopýra	vodního	(47	%)	a	netopýra	ušatého	(33	%).
Hromadné	 úkryty	 (letní	 reprodukční	 kolonie)	

ve	sledované	oblasti	zjištěny	nebyly.	V	širším	okolí	

Kolonie netopýra hvízdavého v obtokovém tunelu VN Slapy (foto: J. Červený).
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obnova ČaPíHo Hnízda ve vlaŠiMi
V	 úterý	 22.	 listopadu	 2012	 ochránci	 přírody	

z	ČSOP	Vlašim	 provedli	 údržbu	 čapího	 hnízda	
u	budovy	STK	Vlašim.	Odstranili	náletové	dřevi-
ny,	vyčistili	jej,	zredukovali	množství	nanošeného	
hnízdního	materiálu	a	v	neposlední	 řadě	uklidili	

okolí	hnízda.	Je	tak	nyní	připraveno	na	jaro,	kdy	
zde	může	opět	zahnízdit	pár	čápů	bílých.
Čápi	bílí	ve	Vlašimi	hnízdí	již	desítky	let.	Poprvé	zde	

zahnízdili	v	roce	1981	na	komíně	bývalého	pivovaru	
v	zámku.	Po	jeho	zboření	si	hnízdo	vystavěli	na	při-

se	podařilo	nalézt	letní	kolonii	netopýra	řasnatého	
(Myotis nattereri)	v	obci	Hubenov	(18	ex.)	a	netopý-
ra	rezavého	(Nyctalus noctula)	na	sídlišti	ve	Štěcho-
vicích	(pozorováno	8	vyletujících	jedinců).	V	obci	
Vysoký	Újezd	pak	dlouhodobě	sídlí	kolonie	neto-
pýra	velkého	(Myotis myotis).
V	oblasti	vodní	nádrže	Štěchovice	byl	tak	dopo-

sud	prokázán	výskyt	8	druhů	netopýrů,	byl	potvrzen	
výskyt	netopýra	nejmenšího	(Pipistrellus pygmae-
us).	V	území	se	nachází	největší	zimoviště	netopý-
ra	hvízdavého	(Pipistrellus pipistrellus)	na	území	
České	republiky.	Možný	podíl	netopýra	nejmenšího	
v	zimující	synuzii	v	obtokovém	tunelu	bude	před-
mětem	dalšího	sledování.

Vladimír Hanzal, Karel Kříž, 
Martin Průcha

Literatura:
Anděra	M.,	Hanák	V.	(2007):	Atlas	rozšíření	savců	v	České 
republice	–	Předběžná	verze	V.	Letouni	(Chiroptera)	– 
část	3.	Netopýrovití	(Vespertilionidae – Vespertilio, Eptesicus, 
Nyctalus, Pipistrellus a Hypsugo).	Národní	muzeum	Praha.

Hanák	V.,	Anděra	M.	(2005):	Atlas	rozšíření	savců	v	Čes-
ké	republice	–	Předběžná	verze	V.	Letouni	(Chiroptera) 
–	část	1.	Vrápencovití	(Rhinolophidae),	netopýrovití	
(Vespertilionidae – Barbastella barbastellus, Plecotus 
auritus, Plecotus austriacus).	Národní	muzeum,	Praha.	

Hanák	V.,	Anděra	M.	(2006):	Atlas	rozšíření	savců	v	Čes-
ké	republice	–	Předběžná	verze	V.	Letouni	(Chiropte-
ra)	–	část	2.	Netopýrovití	(Vespertilionidae – Genus 
Myotis).	Národní	muzeum,	Praha.	

Hanzal	V.,	Kříž	K.,	Pešout	P.	et	Obstová	B.	(2010):	Ná-
lez	největšího	zimoviště	netopýra	hvízdavého	na	území	
ČR.	Pod	Blaníkem,	XIV.	(XXXVI.),	1.	:	2	–	5.

Pracovníci Záchranné stanice pro živočichy odstraňují náletové dřeviny z čapího hnízda (foto: J. Hromas).
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unikátní arcHeologické nálezy středověkýcH 
kacHlů s figurálníMi Motivy v doMaŠíně
Během	letošního	roku	došlo	při	výstavbě	kana-

lizace	mezi	Vlašimí	a	Domašínem	k	záchrannému	
archeologickému	výzkumu,	který	poodhalil	dopo-
sud	skrytou	historii	Domašína.
V	prostoru	liniových	výkopů	v	horní	části	náměstí	

byla	v	hloubce	okolo	jednoho	metru	zjištěna	výrazná	
požární	vrstva.	Při	následném	archeologickém	prů-
zkumu	byla	před	domem	č.	p.	276	nalezena	destruk-
ce	ohořelých	dřevěných	stěn,	dochovaných	ve	vypá-
lených	negativech	hliněných	omazů.	Při	pečlivém	
odkryvu	byla	v	jednom	místě	objevena	koncentrace	
keramických	zlomků	pocházejících	z	kachlových	
kamen	datovaných	do	druhé	poloviny	15.	století.	
Hned	při	předběžném	očištění	bylo	zřejmé,	o	jak	

významné	nálezy	se	jedná.	Jejich	přítomnost	ve	ves-
nickém	prostředí	nám	totiž	naznačuje	možný	vyšší	
sociální	status	jejich	objednavatele	a	samotná	výzdo-
ba	umožňuje	poodhalit	i	část	jeho	ideového	světa.	
Pro	vysvětlení,	udělejme	si	nyní	krátkou	exkursi	

do	vesnického	gruntu	druhé	poloviny	15.	století.	Dům	
býval	orientován	štítem	k	návsi1.	Hloubkové	parce-
ly	pokračovaly	od	domu	k	hranicím	intravilánu	vsi,	
na	které	navazovaly	tzv.	dlouhé	záhumenicové	plu-
žiny.	Na	dvoře	usedlosti	jsme	se	mohli	setkat	s	drob-
nými	hospodářskými	stavbami.	Vesnický	dům,	termi-
nologicky	nazývaný	„trojdílný	dům“,	se	v	pozdním	
středověku	skládal	ze	tří	základních	místností,	kterými	
byly	jizba,	síň	a	komora.	Vstup	do	domu	byl	ze	dvo-
ra	do	střední	místnosti,	označované	jako	síň.	Ze	síně	
byla	přístupná	jak	jizba	na	jedné	straně,	tak	i	komora	

na	protilehlé.	Tato	vstupní	místnost	především	slou-
žila	jako	zastřešený	pracovní	prostor.	Nejdůležitější	
místností	středověké	domácnosti	byla	bezesporu	jizba.	
Tvořila	obytné	jádro	domu	a	zpravidla	jako	jediná	
byla	vybavena	otopným	zařízením.	V	pozdním	stře-
dověku	jím	byla	obvykle	kamenná	nebo	hliněná	pec	
umístěná	v	rohu	místnosti,	vždy	proti	stěně	obrácené	
do	dvora,	někdy	zabírala	až	čtvrtinu	plochy	místnosti.	
Nad	pec,	která	měla	ještě	v	15.	stol.	tzv.	polo-dýmný	
provoz,	byl	ze	stropu	zavěšen	dřevo-hliněný	dymník.	
Ten	měl	za	úkol	zachytit	většinu	vyprodukovaného	
dýmu	dříve,	než	se	rozptýlí	po	místnosti,	a	odvést	ho	
mimo	její	prostor	nad	strop	do	podkroví,	kde	dým	
odcházel	pozvolna	střešní	krytinou2.	Třetí	část	domu	
tvořila	komora,	jež	sloužila	jako	skladovací	prostora.

pravené	komínové	nástavbě	u	bývalého	pneuservisu,	
kde	úspěšně	vyváděli	mladé.	V	roce	1998	do	Vlašimi	
přilétlo	hned	několik	párů	starých	i	nedospělých	čápů,	
kteří	o	hnízdo	soupeřili.	V	jeho	blízkosti	proto	byl	po-
staven	sloup	s	hnízdní	podložkou	a	výpletem	hnízda,	
aby	se	zabránilo	napadání	hnízdícího	páru	na	komíně.
Nová	hnízdní	podložka	byla	čápy	z	počátku	vy-

užívána	jen	jako	odpočívadlo.	Po	zániku	budovy	
pneuservisu	kvůli	výstavbě	silničního	obchvatu	na-
konec	umělá	hnízdní	podložka	nahradila	původní	
hnízdiště	a	čápi	na	ní	začali	snášet	vejce.
V	letošním	roce	se	ze	zimoviště	bohužel	z	vla-

šimského	čapího	páru	vrátil	jen	jeden.	Hnízdo	tak	

nebylo	obsazeno	a	zarůstalo	náletem.	Lidé	z	okolí	
hnízda	si	toho	okamžitě	všimli	a	začali	vymýšlet,	
jak	čápům	pomoci.	Obrátili	se	tak	na	Český	svaz	
ochránců	přírody	ve	Vlašimi,	který	nakonec	údržbu	
hnízda	provedl.
Velký	dík	však	patří	především	panu	Michalu	

Dvořákovi,	provozovateli	firmy	STK	Divišov	s.r.o.,	
pod	kterou	spadá	také	provozovna	ve	Vlašimi.	Pan	
Dvořák	opravu	hnízda	finančně	zaštítil.	Bez	jeho	
podpory	by	údržba	nebyla	možná.	Doufáme,	že	mu	
na	oplátku	čápi	na	hnízdě	opět	brzy	zahnízdí.

Michala Musilová

Výjev sv. Jiří s drakem (kresba: P. Hoffmannová).

1 Jedná	se	o	dosud	užívanou	regionální	záležitost,	napří-
klad	na	Moravě	je	dům	orientován	podélně	k	návsi.
2 Tento	princip	vytápění	přežil	do	21.	století	např.	v	se-
verní	části	Rumunska	v	okolí	Baia	Mare.
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Nálezy	zlomků	kachlů,	 tedy	doklad	konstrukce	
kachlových	kamen,	nám	však	dosvědčují	již	daleko	
vyspělejší	druh	obytného	prostoru	s	místností	bez	
kouře	–	tzv.	světnici.	Přikládání	do	kachlových	kamen	
bylo	řešeno	většinou	z	vedlejší	místnosti3,	která	měla	
i	vlastní	volný	odvod	dýmu.	Kamna	představovala	
významnou	inovaci	i	z	toho	důvodu,	že	vyhřívala	
světnici	právě	jen	v	době,	kdy	tomu	bylo	třeba,	za-
tímco	stará	„univerzální“	pec	jistě	při	letním	pečení	
a	vaření	musela	jizbu	nepříjemně	přehřívat.	Zavedení	
nepřímého	způsobu	vytápění	souviselo	se	zavedením	
dymníků,	které	už	připomínaly	komíny,	a	mělo	za	ná-
sledek	snížení	světlé	výšky	světnice	a	možnou	změnu	
typu	stropní	konstrukce.	Vzhledem	k	tomu,	že	přísun	
studeného	vzduchu	pro	hoření	v	topeništích	už	ne-
ochlazoval	obytnou	místnost,	bylo	možné	odvést	dým	
mimo,	tzn.	nad	dům,	a	dymník	vyvést	až	nad	střechu.
Výstavba	 kachlových	 kamen,	 včetně	 inovace	

interiéru,	 zůstávala	 velice	 nákladnou	 záležitostí	
a	k	jejich	zavedení	do	vesnických	domů	docházelo	
až	v	průběhu	16.	století.
Nyní	se	pokusíme	o	samotnou	rekonstrukci	po-

doby	 kachlových	 kamen.	Základní	 představu	 si	

můžeme	utvořit	z	několika	málo	zachovalých,	do-
bových	exemplářů.	Za	nejvýznamnější	a	nejhonos-
nější	ukázku	pozdně	gotických	kachlových	kamen	
v	 původním	 prostředí	 jsou	 ve	 středoevropském	
prostoru	považována	bohatě	glazovaná	kachlová	
kamna	na	arcibiskupském	hradě	Hohensalzburgu	
z	roku	1501.	Z	českého	prostředí	jsou	za	nejstarší	
považována	kamna	z	roku	1545,	která	se	dochovala	
ve	Vrchlabí,	dále	jsou	to	kamna	ze	zámku	Velké	
Losiny	u	Šumperka,	postavené	v	roce	1589	a	ve	vý-
čtu	nesmíme	opomenout	ani	stojící	exemplář	v	Telči	
pocházející	z	roku	1567.
Jako	další	zdroj	informací	můžeme	využít	dobová	

vyobrazení,	která	nám	pomohou	spolu	s	archeolo-
gickým	materiálem	rekonstruovat	jejich	přibližnou	
podobu.	Z	výše	uvedených	pramenů	víme,	že	stře-
dověká	kamna	měla	typickou	trojdílnou	konstrukci,	
skládající	se	z	podstavce	(stavěného	z	pevného	ma-
teriálu	–	v	Domašíně	se	jednalo	o	cihly),	soklu	(který	
tvořil	hlavní	těleso	a	měl	na	základě	tvaru	nalezených	
kachlů	podobu	krychle	nebo	kvádru)	a	z	nástavce	
(k	němuž	nám	archeologické	doklady	z	Domašína	
o	jeho	podobě	chybějí).	Samotná	kamna	byla	stavěna	
tzv.	samonosným	způsobem	–	jejich	stěny	byly	slože-
ny	výhradně	z	kachlů	bez	další	pomocné	konstrukce.	

Nález části kachlového souboru v terénu – řečník (kněz) s kalichem a heraldický kachel se lvem 
(foto: P. Hušták).

3 S	tím	je	spojen	i	vznik	tzv.	černé	kuchyně.
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Pro	 archeology	 nejcennější	 zdroje	 informací	
představují	samotné	kachle,	které	byly	ve	vrchol-
ném	středověku	velmi	bohatě	zdobeny.	Nacházíme	
zde	široké	spektrum	náboženských,	heraldických	
a	jiných	blíže	nespecifikovaných	motivů.	Nálezy	
takových	 unikátních	 souborů	 nám	 promlouvají	
v	symbolické	řeči	napříč	staletími	a	odrážejí	teh-
dejší	obraz	ideového	světa.
Domašínský	nález	kachlového	souboru	se	zatím	

nachází	ve	fázi	zpracování	a	konzervace,	dosud	bylo	
identifikováno	pouze	několik	celkových	výjevů.	
Z	několika	zlomků	se	podařilo	identifikovat	námět	
„Adam	a	Eva	u	stromu	poznání“.	Ve	vrcholném	stře-
dověku	se	jednalo	o	velmi	oblíbený	motiv	„po požití 
jablka Adam a Eva poznávají, že jsou nazí, spletli 
fíkové listy a opásali se jimi“.	Jedná	se	o	úvodní	
část	biblického	příběhu,	na	jehož	konci	je	člověk	
potrestán	za	porušení	věčného	zákazu.	Dalším	iden-
tifikovaným	a	z	větší	části	dochovaným	motivem	je	
„Výjev	sv.	Jiří	s	drakem“.	Toto	umělecké	ztvárnění	
příběhu	známého	především	z	tzv.	Zlaté	legendy4 
sebou	nese	ve	středověku	obvyklou	pointu	křesťan-
ské	symboliky,	ditochomie	dobra	a	zla,	chápanou	
jako	boj	křesťanství	a	pohanství,	zpodobněnou	ví-
tězstvím	sv.	Jiří	nad	drakem.	Kachlové	reliéfy	se	sv.	
Jiřím	se	v	Evropě	začínají	objevovat	počátkem	15.	
století	s	rostoucí	intenzitou	výskytu	v	jeho	druhé	
polovině	a	doznívají	v	první	půli	16.	století.	Dalším	
významným	článkem	nálezového	souboru	je	„He-
raldický	kachel	se	lvem“.	Zde	stojí	za	povšimnutí	
detail,	že	lev	má	korunku,	jedná	se	(bohužel)	o	ne-
úplné	vyobrazení	znaku	Českého	království.	Je	zde	
možná	interpretační	spojitost	objednatele	souboru	
s	vlastenectvím	či	s	postem	u	některého	ze	zem-
ských	úřadů.	Nejunikátnějším	nálezem	je	ale	„Vyob-
razení	řečníka	(kněze)	s	kalichem“.	V	horní	části	se	
nachází	podávající	ruka	z	oblaků,	symbolické	přijetí	
na	nebesa	do	ráje,	dále	kalich	s	hostií	jako	symbol	
pravé	víry	Kristovy,	jednoznačný	husitský	symbol.	
Motiv	provází	propojení	jednotlivých	motivů	řetězy	
(pevnost	ve	víře?),	jeden	řetízek	vystupuje	z	plame-
nů	(snad	hranice	Husova?,	centrální	motiv	se	bohu-
žel	nedochoval).	Dolní	postava	má	dle	ubíhajících	

ramen	mírně	rozpažené	ruce	–	jedná	se	o	rétorický	
postoj	–	gesto	řečníka	(zřejmě	kněze).	
Jaké	předběžné	závěry	vyplývají	z	výše	uvedených	

archeologických	nálezů?	Obecně	lze	konstatovat,	že	
archeologické	nálezy	vysoce	kvalitních	 reliéfních	
kachlů	nám	dokládají	přítomnost	prohusitské	(kališ-
nické)	vrchnosti,	včetně	její	rezidence	(tvrze	či	dvorce)	
ve	druhé	polovině	15.	století.	Jedná	se	tak	o	zatím	jedi-
ný	hmotný	doklad	bouřlivé	Domašínské	epizody,	kdy	
na	více	jak	120	let	náležel	Domašín	k	městu	Tábor5.

Pavel Hušták

Korektury a konzultace:	Mgr.	Přibyslava	Hoff-
mannová,	Mgr.	Marian	Krucký,	Mgr.	Luboš	Novák

Zdroje:
Frolec	V.	1982:	K	interpretaci	geneze	trojdílného	komoro-
vého	domu,	Archaeologia	Historica	7,	s.	67	–	77,	Brno

Hazlbauer,	Z.	1998:	Krása	středověkých	kamen,	Praha.
Kostrouch,	F.	2011:	Kachlová	kamna	změnila	tvář	Evropy,	
Hodonínský	deník.cz,	Hodonín.

Nekuda	V.	1990:	Vybavení	a	provoz	venkovské	domác-
nosti	ve	středověku.	In:	Nekuda	V.	(ed.)	Archaeologia	
Historica	15,	s.	7–14,	Brno.

Smetánka,	Z.	1969:	K	morfologii	českých	středověkých	
kachlů.	In	Památky	archeologické	60,	s.	228	–	265,	
Praha.

Smetánka,	Z.	1968:	Technologie	výroby	českých	kachlů	
od	počátků	14.	století	do	počátku	16.	století.	In	Památky	
archeologické	59,	s.	543	–	578,	Praha.

Škabrada,	J.	1999:	Lidové	stavby:	architektura	českého	
venkova,	Praha.

Vařeka,	P.	2004:	Archeologie	středověkého	domu	I,	Plzeň.

4„Zlatá	legenda“	vypráví	o	životě	a	zázračných	skutcích	
svatých.	Složil	ji	nejspíše	koncem	padesátých	let	13.	
století	dominikánský	mnich	a	pozdější	janovský	arci-
biskup	Jakub	de	Voragine.

5	Do	roku	1420	spadal	Domašín	pod	správu	Louňovické-
ho	kláštera,	který	byl	vypálen	během	husitského	hnutí.	
Od	roku	1420	patřila	obec	k	městu	Tábor.	Po	bitvě	
u	Muhlberka	v	roce	1547	byla	Táboru,	stojícímu	na	
straně	stavovského	spolku	vyměřena	pokuta	a	byly	mu	
rovněž	odebrány	statky	a	obce,	tedy	i	majetek	bývalého	
Louňovického	kláštera.

obnovené obrazy na vlaŠiMskýcH doMecH
První	obraz	se	nachází	na	objektu	římskokatolic-

ké	fary	na	Husově	náměstí,	č.	p.	46.	Tato	barokní	
budova	pochází	z	roku	1704.	V	jeho	horní	části	
štítové	zdi	býval	původně	znak	rodu	Weissenwol-
fů,	 ten	byl	v	 roce	1745	nahrazen	znakem	Auer-
spergským.	Obraz	umístěný	v	horní	části	štítové	

zdi	v	oválném	okénku	představuje	ikonu	„Matky	
ustavičné	pomoci“.	Původní	obraz	pocházel	z	ro- 
ku	1904,	potvrzuje	to	datace	na	rubové	straně	pů-
vodní	malby.	Původní	obraz,	tedy	originál	z	roku	
1904,	byl	odborně	ošetřen	a	uložen	v	prostorách	
fary.
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Nový	obraz,	který	je	na	objektu	č.	p.	46	nyní	osa-
zen,	je	námětově	shodný	s	původní	malbou	z	roku	
1904.	Obraz	 je	 namalován	na	ocelovém	plechu	
o	síle	3	mm,	tvarově	upravený	podle	původní	mal-
by.	Povrch	použitého	plechu	byl	opískován,	po-
zinkován	–	metalizace	žárovým	nástřikem	a	byly	

provedeny	další	úpravy	pro	trvanlivost	v	exteriéru	
zajišťované	firmou	Metalkov	Vlašim.	Takto	připra-
vená	plechová	deska	byla	upevněna,	po	odborném	
ošetření,	na	půdní	originál	dřevěných	dvířek	v	okén-
ku	ve	štítě.
Technická	zajištění	příslušných	prací	včetně	pro-

vedení	zlacení	provedla	Jana	Musilová	z	Čerčan.	
Malbu	 obrazu	 provedl	Mgr.	Art.	Adam	Souček	
z	Prahy.	Osazení	tohoto	nového	obrazu	ikony	„Mat-
ky	ustavičné	pomoci“	do	oválného	štítového	okna	
vlašimské	fary	bylo	provedeno	11.	srpna	2008.
Druhý	 obraz	 se	 nachází	 na	 objektu	 č.	 p.	 250	

uprostřed	horní	části	Žižkova	náměstí.	Původně	
zde	stál	dřevěný	objekt,	jako	tomu	bylo	v	minu-
losti	i	u	ostatních	domů.	Ten	vyhořel	v	roce	1808	
a	pak	byl	postaven	nový	objekt	do	nynější	–	dnešní	
podoby,	s	mansardovou	střechou.	Je	to	dům	barok-
ního	původu	s	hodnotně	provedenou	fasádou.	Dům	
č.	p.	250	má	nezastupitelné	místo	mezi	zbytky	pů-
vodní	zástavby	dříve	zvaného	„Velkého	náměstí“,	
původně	dům	„Čeledův“.	V	horní	části	čelní	zdi,	
v	barokním	plastickém	rámování,	v	prvním	patře	
byl	namalován	na	zdi	obraz	patrona	české	země	sv.	
Václava	na	koni.	Ten	však	na	sklonku	I.	republiky	
byl	nešetrně	zabílen	a	tak	zanikl.
Obnova	obrazu	sv.	Václava	byla	nyní	péčí	měs-

ta	Vlašim,	za	účinné	pomoci	místostarosty	Karla	
Obraz ve štítu č. p. 46 osazený dne 11. srpna 2008

(foto: J. Moudrý).

Bývalý Špitál, č. p. 17, snímek pochází z roku 1904, dům zbourán v 70. letech 20. století 
(foto: archiv MVDr. Jiřího Hostka).
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Obraz sv. Václava na objektu č. p. 250 
osazený dne 29. července 2012 (foto: J. Moudrý).

karl kraus a ProtiŽidovské výtrŽnosti 
ve vlaŠiMi
Od	počátku	roku	1899	pokračovaly	v	Čechách	

slovní	i	fyzické	protižidovské	incidenty.	Zesílily	
v	dubnu,	kdy	byl	z	údajné	„rituální	vraždy“	obvi-
něn	Leopold	Hilsner.	Tehdy	přerostla	např.	stávka	
u	židovského	továrníka	Jakuba	Picka	v	Náchodě	
v	rabování.	Dne	16.	září	proběhl	proces	s	Hilsnerem	

a	14.	října	vláda	zrušila	„Gautschova	jazyková	naří-
zení“,	zavádějící	češtinu	na	úřadech	v	tzv.	českých	
okresech.	S	protiněmeckou	agitací	vrcholily	koncem	
roku	1899	i	protižidovské	nálady.	
Výtržnosti	se	nevyhnuly	ani	Podblanicku.	Ve	Vo-

ticích	byly	1.	listopadu	při	demonstraci	rozbity	Ži-

Kroupy,	asi	po	70	letech	provedena.	I	tento	obraz	byl	
namalován	stejnou	technikou	na	předem	ošetřený	
plech.	Obnovu	tohoto	obrazu	patrona	české	země	
sv.	Václava	technicky	zajišťovala	Jana	Musilová	
z	Čerčan	včetně	zlacení	a	malbu	provedl	Mgr.	Du-
šan	Filip	Škrášek	z	Bukovan	u	Týnce	nad	Sázavou.	
Obraz	instalovaly	na	dům	Technické	služby	Vlašim	
za	účasti	autorů	29.	července	2012.
Dům	č.	p.	250	má	také	neméně	zajímavou	historii.	

V	revolučním	roce	1848	bylo	v	tomto	domě	sídlo	
Slovanské	lípy,	která	vznikla	z	původního	Čtenář-
ského	spolku	Vlašim,	ten	například	zajistil	v	roce	
1889	vydání	dosud	nepřekonaných	„Dějin	města	
Vlašimě	a	jeho	statku“,	od	autora	prof.	Františka	
Augustina	Slavíka.
Dovolte	mi	zcela	malé	nahlédnutí	do	Čech	rané-

ho	středověku	se	zmínkou	o	sv.	Václavu	–	knížeti	
a	později	patronu	české	země	z	10.	století,	který	stál	
u	zrodu	budoucího	českého	státu.	Tento	náš	Přemy-
slovec	byl	především	knížetem	odvahy	a	dárcem	
naděje.	Známý	historik	a	archeolog	prof.	PhDr.	Petr	
Charvát,	DrSc.	ve	své	práci	„Václav,	kníže	Če-
chů“,	Vyšehrad,	2011,	mimo	jiné	píše:	„Václav se 
již ve středověku stal symbolem odvahy ke změně 
a naději v příznivý osud všech, kdož poctivě, řádně 
a spravedlivě usilují o zlepšení našeho pozemského 
údělu“.	Není	bez	zajímavosti,	že	sv.	Václav	je	také	
v	pověsti	spojován	s	naší	památnou	horou	Blaník.
Konečně	třetí	obraz,	který	se	však	nezachoval,	

byl	namalován	v	oválu	štítové	zdi	nárožního	domu	
bývalého	vrchnostenského	a	městského	Špitálu,	
č.	p.	17,	dnes	již	zbouraného.	Dům	stál	v	blízkos-
ti,	téměř	naproti,	dnešního	vchodu	do	zámeckého	
parku,	kde	 je	dnes	parkoviště	a	pocházel	z	 roku	
1774.	Známe	tento	objekt	z	dochovaných	fotogra-
fií	a	z	kresby	odborného	učitele	a	malíře	Richarda	
Duška.	Ze	starého	fotografického	snímku,	který	má	
ve	svém	archivu	MVDr.	Jiří	Hostek,	lze	usoudit,	že	
šlo	o	oválný	obraz	s	konturou	klečící	ženy.	Ten	byl	
z	části	podobný	s	barokní	freskou,	která	je	v	zámec-
ké	vlašimské	kapli	pocházející	z	roku	1771.	Nabízí	

se	hypotéza,	že	na	oválném	obrazu	namalovaném	
na	objektu	Špitálu	by	mohla	být	tatáž	osoba.	Kdo	
snad	na	tomto	obrazu	skutečně	byl	znázorněn,	není	
zatím	přesně	známo.	Z	různých	zdrojů	tuto	skuteč-
nost	v	současné	době	zjišťuje	a	prověřuje	historik	
Muzea	podblanicka	PhDr.	Jindřich	Nusek.	Předpo-
kládejme,	že	se	brzy	dovíme	i	o	něco	více	o	tomto,	
a	okolních	zaniklých	objektech.

Josef Moudrý
Literatura:
Jaroslav	Pouzar,	Podblanickou	minulostí,	díl	II.,	2004,	
vyobrazení	s.	36,	44.

Josef	Moudrý,	Jan	Svoboda,	Vlašim,	nejen	na	starých	
pohlednicích,	Vyšehrad,	2003,	s.	86,	87.

Jan	Svoboda,	Josef	Moudrý,	Vlašim,	po	stopách	předků,	
Vyšehrad,	2006,	s.	127,	158.

Petr	Charvát,	Václav,	kníže	Čechů,	Vyšehrad,	2011.
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Spisovatel Karl Kraus, foto z roku 1913 
(foto: archiv I. Picolli).

JeŠtě k autorství vanČurovýcH obrazů 
z děJin národa ČeskéHo
Spory	o	míře	autorství	na	literárním	díle	nejsou	

výjimečné.	Například	kubánský	rybář	obvinil	He-
mingwaye,	že	ve	své	novele	Stařec	a	moře	zcizil	
jeho	vlastní	příběh,	stejně	byl	obviňován	Karel	Ča-
pek	u	své	hry	Bílá	nemoc.	Do	podobné	záležitosti	

se	připletl	i	benešovský	občan	univerzitní	profesor	
Jaroslav	Charvát.
Když	na	jaře	roku	1938	začal	Vančura	psát	Ob-

razy	z	dějin	národa	českého,	požádal	o	odbornou	
pomoc	mladé	historiky	z	tzv.	Historické	skupiny,	

dům	tři	okenní	tabulky.	Dne	1.	a	2.	listopadu	řinčela	
okna	židovských	domů	také	v	Keblově	a	blízkých	
Tomicích.	Pachatele	se	většinou	podařilo	vypátrat.	
Nepokoje	v	Čechách	sledoval	ve	svém	časopise	
„Die	Fackel“	(23/1899)	 i	spisovatel	Karl	Kraus.	
Jako	jeden	z	mála	příkladů	uvedl	výtržnosti	ve	Vla-
šimi,	které	veřejnost	zaujaly	vazbou	na	 jmeniny	
Karla	Auersperga.	Místopředsedy	panské	sněmovny	
a	hlavy	ústavověrné	šlechty.	Během	Auerspergova	
pobytu	ve	Vlašimi	uspořádal	„Spolek	vojenských	
vysloužilců“	3.	listopadu,	v	předvečer	jmenin,	lam-
pionový	průvod	městem	s	hudbou.	Měl	připome-
nout	knížete	jako	„dobrodince	a	protektora	Spolku“	
a	končit	na	nádvoří	zámku.	Za	hudbou	se	přidával	
početný	zástup	obyvatel.	Podle	jedné	verze	(Národní	
politika	a	Národní	listy	ze	7.	listopadu)	nebyla	sku-
pina	asi	400	lidí	do	nádvoří	vpuštěna	a	popuzeně	se	

vydala	na	pochod	městem.	Protiněmecky	a	antise-
mitsky	naladěný	dav	„procházel	za	zpěvu	ulicemi“	
a	šesti	židovským	domům	vytloukl	„23	okenních	
tabulek“.	Starosta	Jan	Němeček	se	s	obecní	policií	
marně	snažil	skupinu	rozpustit.	To	zvládli	až	četníci.	
Podle	druhé	verze	(Národní	politika	z	5.	listopadu)	
lidé	posměšně	doprovázeli	„nadšením	zpité“	vy-
sloužilce	k	zámku	i	zpět.	S	pokřiky	„hanby“	s	nimi	
došli	až	do	knížecího	hostince	a	vydali	se	„za	zpěvu	
národních	písní	celým	městem“.	V	protiněmeckém	
a	protižidovském	opojení	rozbíjeli	okna.
Karl	Kraus	zaměnil	v	článku	„Auf	Anfragen	aus	

Böhmen“	Auerspergovy	jmeniny	s	narozeninami	
a	využil	incident	k	popsání	obecnější	situace.	Připo-
míná,	jak	mu	venkovští	Židé	líčí,	„že	při	každé	smut-
né	nebo	veselé	příležitosti,	kterou	[české]	obyvatel-
stvo	zažije,	musí	strpět	rozbíjení	oken	a	plenění“.	
Kraus	zdůrazňuje:	„A	to	jak	po	zrušení	jazykových	
nařízení,	 tak	při	narozeninách	Karla	Auersperga	
ve	Vlašimi.“	 Pokračuje	 v	 úvaze:	 „Samozřejmě,	
že	Židé	nemohou	za	zrušení	jazykových	nařízení	
a	natož	za	narození	knížete	Auersperga.“	Nacionál-
ní	povyk	kolem	oslavy	vnímal	jako	spouštěč	pro	
„výbuch“	přežívajících	„latentních	pocitů	cizosti“	
vůči	Židům.	Řečnicky	se	ptá:	„Opravdu	myslíte,	že	
po	zastavení	jednoho	vydání	́ Deutsches	Volksblatt´	
a	potrestání	všech	darebáků,	píšících	o	rituálních	
vraždách,	skončí	antisemitismus?“	Vlašimský	in-
cident	je	pro	Krause	ukázkou	laciné	„příležitosti“	
k	projevům	„tradiční	nenávisti“.	A	změna	prý	ne-
přichází	ani	„přes	okázalá	provolání	o	humanitě“	
v	blížícím	se	„dvacátém	století“.	
O	smutné	dohře	oslav	jmenin	Karla	Auersperga	

se	nedočteme	v	městské	kronice,	psané	Janem	Von-
dráčkem.	V	„Národní	politice“	z	11.	listopadu	se	
vlašimští	vysloužilci,	v	čele	s	předsedou	Giesenber-
gerem,	jen	ohradili	proti	nařčení,	že	oslavu	pořáda-
li	„za	nějakou	odměnu	a	tím	méně	za	královskou	
odměnu	pěti	litrů“	piva.	Protižidovská	akce	jejich	
odpůrců	ale	zůstala	bez	komentáře.

Jindřich Nusek
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obecní Školy v okolí trHovéHo ŠtěPánova
Na	konci	19.	století	a	na	začátku	20.	století	byla	

škola	asi	ve	20	městech	a	obcích	v	tehdejším	okrese	
Vlašim	(roku	1872	v	20	obcích,	roku	1908	v	22	ob-
cích	a	roku	1926	již	v	29	obcích).	Vlastní	obecnou	
školu	měly	i	některé	obce	v	okolí	Štěpánova.	Větši-
nou	šlo	o	malotřídní	školy,	které	si	tamější	občané	zří-
dili,	aby	jejich	děti	nemusely	chodit	daleko	do	školy.	
Z	nich	pak	přecházely	děti	do	vyšších	tříd	měšťanské	
školy.	Ve	druhé	polovině	20.	století	byly	tyto	školy	
v	menších	obcích	postupně	rušeny.	Doba	těchto	škol	
však	zůstává	ve	vzpomínkách	starší	generace	a	připo-
mínají	ji	také	školní	budovy,	které	dnes	ale	slouží	již	
jiným	účelům.	Jedná	se	o	obecní	školy	v	Souticích,	
Javorníce,	Hulicích,	Keblově,	Tehově	a	Střechově.	

Nejdelší	historii	má	škola	v	Souticích.	Počátky	
školní	výuky	zde	totiž	spadají	již	do	18.	století.	Veřej-
ná	škola	zde	vznikla	podle	farní	pamětní	knihy	roku	
1764.	První	škola	byl	malý	domek	o	jedné	světnici,	
ke	kterému	byla	roku	1784	přistavěna	zvláštní	školní	
světnice.	První	školní	budova	č.	p.	16	byla	postave-
na	ještě	ve	2.	polovině	18.	století.	Kvůli	rostoucímu	
počtu	dětí	byla	roku	1816	postavena	u	kostela	nová	
školní	budova	č.	p.	76	o	jednom	patře	se	dvěma	tří-
dami.	V	této	době	zde	byla	škola	dvoutřídní.	Původní	
školní	stavení	č.	p.	16	připadlo	vrchnosti,	která	ho	
dala	zbourat	a	postavila	zde	nový	dům	s	kupeckým	
krámem.	Ve	2.	polovině	19.	století	byla	kvůli	dalšímu	
nárůstu	počtu	dětí	povolena	třetí	a	později	i	čtvrtá	

kteří	se	snažili	vidět	dějiny	z	hlediska	marxismu.	
Václav	Husa,	Jaroslav	Charvát	a	Jan	Pachta	při-
nášeli	na	pravidelné	schůzky	s	Vančurou	odborné	
podklady	a	vedli	s	umělcem	diskuse	o	zobrazované	
historické	době.	O	této	spolupráci	psal	po	válce	nej-
více	Jaroslav	Charvát	v	různých	publikacích	i	v	Be-
nešovském	kalendáři.	V	poslední	době	se	k	této	věci	
vrátil	 Bohumil	 Jiroušek	 z	 Jihočeské	 univerzity.	
Ve	své	monografii	o	Charvátovi	je	přesvědčen,	že	
jmenovaní	historici	poskytovali	Vančurovi	jen	běžné	
kompilace	z	obecně	dostupných	prací	historiků	Lu-
bora	Niederleho,	Václava	Novotného,	Josefa	Šusty,	
Josefa	Pekaře	a	Jana	Slavíka.	Podle	Jirouška	nemůže	
být	o	spoluautorství	členů	Historické	skupiny	řeč.	
U	vydání	prvního	dílu	Obrazů	je	však	poznámka	

„dílo	napsal	Vladislav	Vančura	s	kruhem	historiků.“	
U	dalších	vydání	se	pak	uvádí	„historický	materiál	
dodali	Dr.	Václav	Husa,	Dr.	Jaroslav	Charvát,	Dr.	Jan	
Pachta.“	Vydání	Obrazů	v	nakladatelství	Českoslo-
venský	spisovatel	roku	1972	však	už	tento	dovětek	
nemá	a	uvedeným	historikům	nebyl	ani	vyplacen	po-
díl	na	autorském	honoráři,	který	byl	dříve	stanoven	
na	12,5	%	pro	každého.	Protest	proti	tomu	iniciovala	
patrně	z	pocitu	hmotného	poškození	vdova	Marie	
Husová.	Spor	se	dostal	k	soudu	a	hlavním	problé-
mem	bylo	rozhodnout,	zda	uvedení	historici	jsou	
spoluautory	díla,	nebo	jen	spolupracovníky.	V	prv-
ním	případě	by	měli	právo	na	honorář	z	každého	
vydání,	jako	spolupracovníci	jen	u	vydání	prvního.	
Obhájce	strany	vdovy	Ludmily	Vančurové,	manžela	
zesnulé	Vančurovy	dcery	Aleny	Jindřicha	Santara	
a	jejich	dětí	Petra	a	Pavla	dokazoval,	že	historici	po-
skytovali	Vančurovi	jen	fakta	obecně	dostupná,	která	
sami	neobjevili,	a	že	nemuseli	Vančuru,	komunistu,	

vést	k	marxistickému	pojetí	dějin.	Soud	roku	1974	
rozhodl	ve	prospěch	strany	žalované.
Avšak	žalující	strana	se	odvolala,	soudní	řízení	

se	táhlo	celých	deset	let,	až	roku	1984	vynesl	soud	
konečný	verdikt.	Žalující	historici	nejsou	spoluau-
tory	díla.	Soud	nepřipustil	ani	navrhované	stažení	
obžaloby	a	žalující	strana	musela	zaplatit	soudní	vý-
lohy.	Celý	spor	je	s	ohledem	na	uměleckou	a	mrav-
ní	velikost	Vladislava	Vančury	trapnou	záležitostí.	
Ani	Vančurova	vdova	se	nezachovala	patřičně,	když	
ve	druhém	vydání	své	knihy	Dvacetšest	šťastných	
let	účelově	vypustila	zmínku	o	spolupráci	historiků	
s	Vančurou.	
Ke	sporu	se	znovu	vrátil	Eduard	Maur	ve	stati	

Ještě	k	Vančurovým	Obrazům	z	dějin	národa	čes-
kého.	Domnívá	se,	že	Obrazy	nejsou	čistou	beletrií,	
ale	pokusem	beletristickou	formou	podat	souvislý	
výklad	českých	dějin.	Podle	Maura,	chápeme-li	Ob-
razy	jen	jako	beletristické	dílo,	je	jejich	autorem	jen	
Vančura.	Vidíme-li	dílo	jako	svébytně	pojatý	výklad	
dějin,	musíme	připustit,	že	podíl	historiků	je	větší,	
než	to	je	u	poradců.	Jejich	vliv	se	totiž	uplatnil	ne-
jen	ve	faktografii,	ale	i	v	koncepci	a	struktuře	díla.	
Ovšem	ani	to	z	nich	nedělá	spoluautory.	
Maurovo	pojetí	sporu	je	myslím	objektivnější,	ne 

tak	jednoznačně	zaujaté	jako	výklad	Bohumila	Ji-
rouška.

Erich Renner
Literatura:
B.	Jiroušek:	Historik	Jaroslav	Charvát	v	systému	vědy	
a	moci.

Eduard	Maur:	Ještě	k	Vančurovým	Obrazům	z	dějin	ná-
roda	českého	in	Čechurová	–	Andrš	–	Velek:	Posláním	
historik.
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Stará škola v Keblově (foto: kronika keblovské školy).

třída.	Rozšíření	školy	si	vyžádalo	hledání	nových	
prostor	pro	výuku.	Ty	se	našly	v	soukromých	domech	
č.	p.	81	a	č.	p.	20.	Zemská	a	okresní	školní	rada	však	
nutila	místní	školní	radu	ke	stavbě	nové	školní	budo-
vy,	protože	dvě	třídy	byly	v	jiných	domech.	Místní	
školní	rada	proto	koupila	koncem	19.	století	dům	 
č.	p.	16,	kde	byla	dříve	první	soutická	škola	a	po	re-
konstrukci	zde	zařídila	dvě	třídy.	Ani	toto	řešení	však	
nebylo	dostačující	a	okresní	školní	rada	dále	naléha-
la,	aby	byly	všechny	čtyři	třídy	v	jedné	budově.	To	
se	stalo	roku	1951,	kdy	místní	školní	rada	rozhodla	
o	přístavbě	k	domu	č.	p.	16.	Ve	20.	století	měl	počet	
dětí	opačný	trend	a	tak	byla	škola	postupně	reduko-
vána	až	na	jednotřídní.	Tato	malotřídní	škola	byla	
i	přes	nesouhlas	některých	občanů	ze	Soutic	zrušena	
v	roce	1978	a	její	žáci	přešli	do	školy	v	Trhovém	
Štěpánově.	Poslední	ředitelkou	a	zároveň	učitelkou	
byla	Stanislava	Kadlecová.	Bývalou	školní	budovu	
č.	p.	16	dnes	využívá	místní	obecní	úřad.	Je	v	ní	
prodejna	smíšeného	zboží	a	pohostinství	a	v	prvním	

patře	knihovna	a	sportovní	zařízení.	Dům	č.	p.	76	byl	
upraven	na	byty.
Bohatou	minulost	má	také	keblovská	škola,	která	

byla	založena	na	konci	18.	století.	Podle	školní	ma-
triky	to	bylo	roku	1781.	První	školní	budova	byla	
ale	dřevěná	a	vydržela	pouze	do	začátku	19.	století.	
Nová	škola,	podle	matriky	postavená	roku	1815,	
byla	již	kamenná	patrová	budova	s	jednou	učeb-
nou	a	dvěma	místnostmi	pro	učitele.	Místní	škola	
zpočátku	byla	jednotřídní,	později	dvou	a	trojtříd-
ní.	Místní	školní	rada	proto	v	80.	letech	19.	století	
rozhodla	o	přístavbě,	která	přiléhala	k	zadní	části	
původní	budovy.	Krátce	poté	 zde	byla	ustavena	
i	čtvrtá	 třída.	Ve	20.	století	došlo	k	postupnému	
úbytku	dětí	v	důsledku	odškolení	některých	obcí	
a	obecnému	depopulačnímu	trendu.	Škola	tak	byla	
zredukována	opět	až	na	jednotřídní	a	v	70.	letech,	
kdy	ji	navštěvovalo	jenom	něco	málo	přes	deset	
dětí,	byla	zrušena.	Poslední	zápisy	ve	školní	kronice	
jsou	z	roku	1977.	Bývalá	keblovská	školní	budova	
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Původní školní budova č. p. 16 v Souticích (foto: archiv Obecního úřadu v Souticích).

Střechovská škola (foto: archiv M. Vrbického).
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nemá	dnes	žádného	využití.	Škola	byla	také	v	obcích	
nedaleko	od	Keblova	jako	např.	v	Němčicích	nebo	
v	Borovsku.	
Děti	ze	Střechova	chodily	ještě	v	2.	polovině	19.	

století	do	školy	v	Kácově.	Pro	náročnost	cesty	a	vel-
kou	vzdálenost	iniciovali	zástupci	střechovské	obce	
zřízení	školy	ve	vlastní	obci.	Stalo	se	tak	v	roce	
1872.	Nejdříve	se	vyučovalo	v	pronajaté	místnosti,	
ale	od	počátku	se	počítalo	s	výstavbou	vlastní	ško-
ly.	Její	stavba	byla	dokončena	v	létě	1873.	Byla	to	
patrová	budova	s	jednou	učebnou.	S	přibývajícím	
počtem	dětí	byla	otevřena	otázka	rozšíření	školy,	
s	nímž	by	také	souvisela	přestavba	školy	nebo	ales-
poň	pronajmutí	další	místnosti.	Druhá	třída	nakonec	
zřízena	nebyla	a	škola	byla	po	celou	dobu	své	exi-
stence	jednotřídní.	Stávající	budova	však	postupně	
chátrala,	zvláště	po	první	světové	válce	byl	její	stav	
již	katastrofální.	Na	její	opravu	nebo	stavbu	nové	
školy	nebyly	ale	finance.	Našly	se	až	před	druhou	
světovou	válkou	a	tak	roku	1937	mohla	být	ote-
vřena	nová	střechovská	škola.	Škola	ve	Střechově	
ukončila	svou	existenci	v	roce	1962	pro	nedostatek	
dětí.	Její	poslední	ředitel	Bohumil	Novotný	odešel	
do	štěpánovské	školy,	kde	byl	o	rok	později	jme-
nován	zástupcem	ředitele.	V	dnešní	době	je	z	této	
budovy	využíváno	pouze	první	patro,	kde	je	sou-
kromý	byt.
Školy	v	Tehově	a	v	Javorníce	měly	podobný	osud.	

Obě	vznikly	jako	pobočky	štěpánovské	školy	na	po-
čátku	20.	století.	V	Tehově	to	bylo	roku	1905	a	v	Ja-
vorníce	roku	1911.	Obě	školy	se	pak	přeměnily	v	sa-
mostatné	instituce.	V	případě	tehovské	školy	se	tak	
stalo	v	roce	1913	a	v	Javorníce	o	pět	později.	V	obou	
obcích	se	nejdříve	vyučovalo	v	provizorních	pro-
najatých	místnostech,	přičemž	tehovští	i	javorničtí	
představitelé	počítali	se	stavbou	své	vlastní	školní	
budovy.	V	Tehově	byla	nová	budova	pro	účely	ško-
ly	postavena	roku	1912	a	v	Javorníce	roku	1926.	
Tyto	školy	navštěvovalo	obvykle	několik	desítek	
dětí	a	nebyly	více	než	dvojtřídní.	Javornická	škola	
ukončila	existenci	v	roce	1962	a	v	její	budově	jsou	
dnes	byty.	Škola	v	Tehově	byla	uzavřena	se	začát-
kem	školního	roku	1979	–	1980.	Jejich	tehdejších	12	
žáků	přešlo	do	školy	v	Trhovém	Štěpánově.	Budovu	

dnes	využívá	místní	obecní	úřad	a	v	jedné	její	části	
je	hostinec.	Škola	byla	také	v	Psářích	ležících	asi	
2	km	severně	od	Tehova.
Škola	v	Hulicích	začala	fungovat	na	podzim	1901,	

protože	o	rok	dříve	se	od	soutické	školy	oddělily	
obce	Hulice,	Rýzmburk	a	část	Nesměřic	a	zřídily	
si	v	Hulicích	dvoutřídní	školu,	jejíž	budova	byla	
postavena	podle	plánů	místního	rodáka	Františka	
Kotýnka.	Škola	zde	existovala	až	do	jejího	uzavře-
ní	roku	1978	z	důvodu	nedostatečného	počtu	žáků.	
Posledním	ředitelem	byl	František	Kameník.	Žáci	
místních	obcí	poté	přešli	do	školy	v	Trhovém	Ště-
pánově	nebo	ve	Zruči	nad	Sázavou.	Prostory	této	
bývalé	školní	budovy	se	v	nedávné	době	přeměnily	
na	interaktivní	včelařskou	expozici.	Školu	měly	také	
Nesměřice	ležící	nedaleko	od	Hulic.

Martin Vrbický
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Školní	kronika	Tehov	(1905)	1913	–	1945.
Školní	matrika	Keblov	1930/31	–	1940/41.

sedMdesáté výroČí fotoklubu ve vlaŠiMi
V	roce	2012	to	bude	již	70	let,	kdy	byl	dne	6.	září	

1942	v	Husově	domě	ve	Vlašimi	slavnostně	zalo-
žen	fotografický	klub.	K	tomuto	kulatému	výročí	
se	uskutečnila	vernisáž	výstavy	3.	října	2012	v	pro-

storách	Spolkového	domu	na	Palackého	náměstí	
ve	Vlašimi.	Výstava	šesti	desítek	snímků	z	historie	
klubu	 i	ze	současnosti	byla	 instalována	ve	dvou	
místnostech	a	trvala	až	do	22.	listopadu	2012.
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Fotografie s názvem „Vytupená“ (foto: B. Král).

K	tomuto	významnému	výročí	patří	malé	ohlédnutí	
za	historií	fotoklubu	a	jeho	současnou	činností:	Souvis-
lost	se	založením	fotoklubu	ve	Vlašimi	v	roce	1942	má	
jistě	přestěhování	továrny	Sellier&Bellot	z	pražského	
Žižkova	do	Vlašimi,	kde	našlo	svůj	domov	na	100	
odborníků	na	výrobu	střeliva.	Mezi	zaměstnanci	byli	
i	fotografové	amatéři,	a	tak	6.	září	1942	založil	Bar-
toloměj	Král	spolu	s	Dr.	Antonínem	Vyskočilem	klub	
fotografů	amatérů.	K	této	příležitosti	byla	vydána	po-
zvánka	a	zhotovila	se	i	společná	fotografie,	na	které	
je	Bartoloměj	Král	uprostřed.	Byl	to	velmi	tvořivý	
fotograf,	po	kterém	zůstaly	v	archivu	pěkné	snímky.
Už	v	roce	1942	začali	členové	fotoklubu	soutě-

žit	v	Táborském	mapovém	okruhu.	V	té	době	se	
scházeli	v	místnosti	s	fotokomorou	v	garážích	mezi	
cukrárnou	a	knihkupectvím	paní	Žížalové	na	dneš-

ní	Komenského	ulici	ve	Vlašimi.	V	klubovně	měli	
i	rádiový	přijímač,	ze	kterého	poslouchali	česko-
slovenské	vysílání	z	Londýna.	V	roce	1945	se	Bar-
toloměj	Král	nakazil	tyfem	od	kamaráda,	který	se	
vrátil	z	koncentračního	tábora	a	zanedlouho	nato	ze-
mřel.	Později	se	fotoklub	přestěhoval	do	sokolovny,	
do	tzv.	Pekla,	a	odtud	v	roce	1952	do	Domu	kultury	
v	Komenského	ulici,	kde	měl	prostory	až	do	roku	
1993,	kdy	je	musel	opustit.	Ke	dni	15.	listopadu	
1993	fotoklub	změnil	status	na	občanské	sdružení	
a	zaregistroval	se	u	Ministerstva	vnitra	jako	fotoklub	
COVER	ART	VLAŠIM.
V	zimě	2012	se	klub	rozrostl	o	nové	členy	a	členky	

a	našel	zázemí	v	klubovně	vlašimského	Spolkového	
domu	na	Palackého	náměstí,	kde	jim	schůzky	jed-
nou	za	14	dní	umožnila	vedoucí	Mgr.	Eva	Hájková.	



18	 Pod	Blaníkem,	roč.	XVI.	(XXXVIII.),	čís.	4

Chalupa z Louňovic pod Blaníkem (foto: B. Král).

Zemědělská činnost zachycená neznámým autorem (foto: archiv fotoklubu Vlašim).
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Členové	klubu	se	v	témže	roce	o	letních	prázdninách	
podíleli	na	výstavě	fotografií	pořádané	Klubem	přá-
tel	Podblanické	galerie	ve	vlašimském	ekocentru.
Dlouhá	léta	klub	soutěžil	v	mapovém	okruhu	Vyso-

čina	a	v	současnosti	se	chce	do	soutěže	opět	vrátit.	Pět	
členů	fotoklubu	vystudovalo	Pražskou	fotografickou	
školu	a	dokázalo	obesílat	domácí	i	zahraniční	foto-
grafické	salony.	U	příležitosti	150.	výročí	vynálezu	

fotografie	členové	vytvořili	stálou	mini	galerii	ve	fo-
yer	městského	kina	ve	Vlašimi,	která	je	tam	dosud.	
Ve	výstavní	síni	Anny	Roškotové	spolek	zorganizo-
val	výstavu	Teodora	Andrease,	Jaroslava	Novotného	
a	další	klubové	výstavy.	Bohatý	klubový	obrazový	
archiv	má	již	v	dnešní	době	historickou	hodnotu.	Více	
než	20	let	se	pořádá	tvůrčí	dílna	na	téma	akt	v	plenéru.

Milan Dudek

Kuřácký salonek na zámku ve Vlašimi (foto: O. Janda).

z Historie ocHotnickéHo divadla v PoPovicícH
Popovice	jsou	malou	obcí	s	necelými	třemi	sty	

obyvatel,	vzdálenou	dvanáct	kilometrů	od	Benešo-
va.	Střed	tvoří	kostel	sv.	Jakuba	Většího.	Západně	od	
něho	se	nachází	gotická	vodní	tvrz.	Nejstarší	docho-
vaná	zpráva	o	držiteli	této	významné	stavby	pochází	
z	roku	1358.	Byl	jím	vladyka	Otík	z	Popovic.

Ale	to	jen	na	okraj.	Nás	zajímala	mladší	histo-
rie,	kterou	se	zabýváme	v	rámci	cyklu	Ochotnické	
divadlo	na	Benešovsku.	I	když	pamětníci	spojují	
počátky	divadelní	činnosti	se	vznikem	Sokola,	nám	
se	podařilo	zjistit	díky	Databázi	českého	amatérské-
ho	divadla,	že	první	zmínka	o	divadle	v	Popovicích	
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Společná fotografie popovických ochotníků (foto: archiv ochotnického divadla Popovice).

byla	uvedena	v	periodiku	Besedník	již	v	roce	1872.	
Bohužel,	bez	bližších	informací.
Můžeme	se	tedy	opírat	pouze	o	zachované	zprávy	

v	kronice	a	o	vzpomínky	pamětníků.	Ochotnická	
divadelní	činnost	 je	 tady,	 jako	na	mnoha	 jiných	
místech,	spjata	se	založením	Tělocvičné	jednoty	
Sokol.	V	Popovicích	se	tak	stalo	roku	1920.	Hrá-
lo	se	v	hostinci	pana	Hocka,	jejího	dlouholetého	
jednatele.	 Představení	 byla	 uváděna	 pravidelně	 
o	vánočních	a	velikonočních	svátcích.	Hrály	se	pře-
vážně	hry	českých	autorů.	Např.	Tylova	Paličova	
dcera,	Jiráskova	Vojnarka,	Maryša	bratří	Mrštíků,	
Šamberkovo	Jedenácté	přikázání.	Nechyběla	prý	ani	
dětská	představení.
Podle	pamětníků	se	divadlo	neodmlčelo	ani	v	le-

tech	německé	okupace.	Naopak.	Stalo	se	oblíbenou	
a	častou	zábavou.	Po	zákazu	Sokola	se	divadla	ujali	
místní	hasiči.	Největší	obliby	dosáhly	uváděné	hry	
se	zpěvy.	Např.	Písnička	srdce,	Madlenka	z	kovárny,	
Kolíne	Kolíne.	Z	klasiky	pak	např.	Jiráskova	Lucer-
na.	Úspěšnost	představení	se	projevila	i	po	finanční	
stránce.	Mohlo	být	zakoupeno	piano.
Ani	poválečná	léta	nebyla	na	vystoupení	chudá.	

Pamětníci	vzpomínají	obzvlášť	na	představení	Divé	

Báry.	S	touto	úspěšnou	hrou	Boženy	Němcové	diva-
delníci	hostovali	dokonce	v	Postupicích	a	Bystřici.	
Poslední	hrou,	uvedenou	padesátých	letech,	byla	
opereta	Rudolfa	Piskáčka	Perly	 paní	Serafínky.	
Jednalo	se	o	nejúspěšnější	sehraný	titul	v	historii	
divadelního	spolku	TJ	Sokol.	S	představením	se	po-
hostinsky	vystupovalo	i	v	Louňovicích,	Jankově,	
Neveklově	a	Ouběnicích.
Ještě	je	třeba	na	závěr	dodat,	že	Sokol	za	plného	

nasazení	divadelníků	pořádal	mikulášské	besídky	
pro	děti	z	obce	a	podílel	se	na	pravidelných	sokol-
ských	akademiích.	V	padesátých	letech	pak	společ-
ně	s	místními	hasiči	organizoval	maškarní	průvody	
(Cirkus	přijel,	Cikánská	svatba).
Činnost	divadelníků	byla	široká.	Přinesla	radost	

i	kulturní	vyžití	dvěma	generacím	a	stejně	tak	po-
tešení	a	zábavu	vděčným	spoluobčanům,	zejména	
v	těžkých	letech	německé	okupace.

Slávka Rýdlová

Prameny:
Publikace	Popovice	700	let.
Kronika	TJ	Sokol.
J.	Brenner,	pamětník.
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regionální pověsti, povídky, vyprávění a poezie

NA ZABRANÉM
Odchod bez pocty

„Jarko“, tohle zoufalé oslovení se neslo 
jednotřídní školou ve Vodslivech pár minut 
po poslední hodině, která ukončila 22. květ-
na ve dvaačtyřicátém dopolední vyučování. 
Bramborová polévka na stole v kuchyni vidi-
telně chladla, protože se z ní přestalo kouřit. 
Jenomže zoufalství nepatřilo jídlu, ale ležící-
mu dopisu z Úřadu práce v Benešově. Tedy 
z Arbeitsamtu in Beneschau a doručenému 
do Volkschule in Wodsliw. Úředně se ozna-
movalo, že podle zákazu č. 156/41 Sb. o zá-
kazu nových staveb v katastru obce Poříčí nad 
Sázavou (Porschitsch an der Sasau) u roze-
stavěného popisného čísla 186 se povoluje 
dokončení omítek uvnitř místností.

Úřední sdělení bylo vyhotoveno dvojjazyčně. 
Německy v levé polovině dopisu a česky vpra-
vo. Výměr stroze upozorňoval na výjimečnost 
povolení. Důrazně připomněl, že není nárok 
na pracovní síly, eventuálně že mohou být sta-
ženy k použití na jiné práce, aniž by vznikal 
nárok na přidělení sil náhradních. Rovněž tak 
není nárok na pohonné látky k provozu sta-
vebních strojů a k provádění dopravy, jakož 
i na Speerovy poukázky při železniční dopra-
vě. Následoval termín ztráty platnosti, nebude-
-li do tří měsíců vážně započato s prováděním 
stavby.

„Co budeme dělat, Jarko?“
Po dlouhé chvíli přemýšlení se naskytlo nad 

vystydlým jídlem šalamounské řešení.
„Brzy budou prázdniny. Jednoho zedníka 

seženu, kdyby to měl být sám mistr stavitel 
Růžička, protože je kvůli důchodovému věku 
nepostižitelný, a budu mu přidávat. Mně stačí 
chleba se škvarky, a on se nají doma. V neděli 
se u tebe, matičko, v jídle dorazím. Basta fidli!“ 
Už raději zamlčel, že si třeba občas zaskočí 
do hospody na válečně slabé světlé pivo.

Konec školního roku připadl na čtvrtek. Zbý-
valo pár dnů na vytvoření maltové „foroty“ 
a doplnění vody v dřevěné lejtě. Naštěstí už 
měl v kapse potřebný Ausweiss, tedy osobní 
průkaz, k pobytu na zabraném území. Jeho 

hranici v Poříčí tvořily železniční trať Posá-
zavského pacifiku směrem na Týnec (Teinitz) 
a silnice Praha – Benešov (Prag – Beneschau). 
Novostavba pana řídícího se nacházela na vy-
výšenině někdejších Markových polí hned proti 
románskému kostelíku sv. Petra a Pavla ze 13. 
století.

S Vodsliváky na Benešovsku se jejich pan 
řídící neloučil. Je sice pravda, že za necelých 
dvacet let školu zvelebil, dětem vštípil úctu 
k rodičům, pečlivě naučil, co kázaly osnovy 
a co důsledně kontroloval pan okresní inspek-
tor Reindl, ale jejich člověkem, natož staros-
tou obce se nestal, i když obojí by mu k poctě 
a spokojenosti možná stačilo. Úmyslně byl 
vždycky o kousek vepředu i za tím nejchytřej-
ším, jenž stál v čele obce. Nestal se Vodslivá-
kem. Jednou to bylo kvůli novinám, které nejen 
četl, ale v nichž vycházely i jeho články, podru-
hé, že si až na pár výjimek s domácími netykal. 
Vyžadoval jako kantor určitý odstup a vlastně 
také úctu, i když takovou jako měl psinický 
pan řídící z jeho rodné vísky na Jičínsku. Tře-
ba v podobě pravidelného přistavování kočáru 
na cestu do kostela v neděli a ve svátek.

Proto chodili všichni od řídících pěšky, v pá-
tek do nejbližších Chocerad k řezníkovi a v ne-
děli do kostela. Ale když je míjela bryčka ta-
žená koníkem a jedoucí správným směrem, 
vždycky se našlo místo!

Důvody k přestěhování

Poslední kapkou, kterou pan řídící vnímal 
jako vrcholné nepozorumění, se stala nejspíš 
rádiová zpráva o květnové mobilizaci. Pan ří-
dící v noci vzbouřil Vodsliváky.

Jak? 
Stačilo, aby doběhl ke zvoničce a zvonil 

jako při ohni. Trhavě. Seběhli se snad všich-
ni. Rozespalí, mladí možná vyrušeni z intim-
ností, babky s modlitební knížkou a strachem 
v očích.

Chtěl jim sdělit rádiem odvysílané naléha-
vé sdělení, jak se rozhodl prezident a vláda 
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řešit mezinárodní krizi a ohrožení českoslo-
venského státu sousedním Německem. Blá-
hově se domníval, že ráno by už bylo pozdě. 
Idealisticky předpokládal, že většina vojáků 
hned půjde domů si sbalit dřevěný vojenský 
kufr černé barvy a jistě hned se vrátí na náves, 
možná i s „fanglí“, aby šli do Benešova rukovat 
ke svému vojsku, tak jako se stalo ve čtrnác-
tém na výzvu císaře pána. Místo vlastenecké-
ho nadšení, kterým sám žil, se dostalo panu 
řídícímu nečekaně studeného odmítnutí.

„A to jste nás musel kvůli takové … budit?“ 
rozječela se nejmajetnější panímáma. Hned 
se přidávaly další. Ne zrovna lichotivé hlasy 
převládaly.

Teprve starosta zachránil situaci a vlastně 
i pana řídícího.

„Víme“, začal nic neříkajícími slovy, a vzápětí 
stejně nevěděl, jak dál. Vzbudil však pozornost 
a nastávalo zklidňující ticho. Znovu nasadil ob-
ligátní starostenské – „víme, … vono je ráno 
chytřejší večera. Uvidíme … tento … . A teď 
– alou do hajan!“

Nežli se překvapený dav rozešel, přistoupil 
k panu řídícímu.

„Vás vodvezu v pět hodin ráno do Benešova 
k rychlíku. Tak jako toho řídícího před Vámi, 
Wurm se jmenoval, a byl kapitán. Vy jste taky, 
ne?“ Dodal bodře a hned se pochválil – „jako 
starosta vim, co je má povinnost.“

Když mu pan řídící popravdě odpověděl, že 
je pouze desátník, jen si hvízdl. A od té doby se 
už nezdravili. Více než nezdařená mobilizace 
Vodsliváky zajímalo, jakého budou mít od září 
nového řídícího, protože ten dosavadní si sta-
věl někde vilu a že půjde učit kamsi na měš-
ťanku, a to němčinu. To se už zdravil s málo-
kým. Bylo po úctě. Také do hospody na jedno 
pivo a malé nádavkem k lízanému pětníkové-
mu mariáši také přestal chodit. To první nějak 
zhořklo, ač nenastal čas dozrávání švestek, 
které chuť moku podle znalců ovlivňovalo. 
A místo u karet? Pana řídícího rád nahradil ko-
vář, který z kibicování postoupil mezi vesnicky 
„vyvolené“. A velice si toho vážil.

Novostavba

Kousek Poříčí s druhým kostelem sv. Hav-
la a s honosnou vilou, o níž se později do-

zvěděl, že patří panu řídícímu Kotršálovi, si 
z vlaku už nikoliv vodslivský pan řídící letmo 
prohlédl. Před chvílí vyjel dolnoposázavskou 
lokálkou z čerčanského komplexu nádražních 
patrových budov, spoustě pomocných staveb, 
skladů, či „magacínů“. Mezi nimi pobíhalo ně-
kolik nádražních zřízenců, včetně párkrů a ji-
ného uniformovaného ajzenboňáckého lidu 
pod penzí. Na nádraží byl v neustálém provo-
zu drážní rozhlas s pokyny, kdo a kam se má 
přesunout nebo kde se má hlásit postrádaný. 
Ještě do toho občas německé hlášení o prů-
jezdu – Schnellzug in Richtung nach …

V Poříčí byl přivítán vlastně už Fachlehrer in 
Teintz jen hukotem včel na trojici mohutných 
kaštanů v syté zeleni listů. Kaštany zastínily 
jednokřídlou nádražní budovičku s kupodivu 
velkou čekárnou, vnitřním okénkem do výdej-
ny jízdenek a současně kanceláře, v níž se 
střídali manželé Schneidrovi. Češi. Měli tady 
k dispozici byt už z dob Rakouska-Uherska. 
Malý a stejně snad i zařízený jako v každé 
unifikované budově odpovídající velikosti za-
stávky. K bydlení patřila i zahrádka pro pěsto-
vání květin a zeleniny, dvorek k chovu slepic 
a jiné drobné havětě. U nádražního objektu se 
nacházely dřevěné suché záchody. Kousek 
zpátky před dvojitými dveřmi do nádražního 
mozku byla umístěna váha na dopravovaná 
zavazadla, ale hlavně stojan s klikou na ruční 
ovládání závor na důležité státní silnici z Prahy 
na Tábor.

Dnes obsluhovala provoz paní. Uniforma, 
červená přednostenská čepice ani plácačka, 
čili výpravka, nebyly součástí vybavení v této 
zastávce. To částečně umožňovalo soused-
ské jednání s pasažéry. Cizím střídavě onikala 
a vykala.

Pana řídícího znala. Vždyť tady tolik lidí zase 
nevystupovalo. Na jeho stavbu viděla při obslu-
ze závor. To statní se včas dozvěděla od cestu-
jících. Musela mít přece přehled! Navíc si ráda 
rozšiřovala styky s lidmi, kteří něco znamenali.

„A kdyby něco potřeboval, jako kde je obec-
ňák, nedej bože místo četníků či hospody, 
protože vidím, že jste zatím sám, ráda podám 
reference. Můj starej je bručoun, ale dobrák 
a zná tady taky lidi.“

Když ji bývalý pan řídící, aby ukončil infor-
mování, podal ruku, rázem si ji získal. Dobře 
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přece věděla, s kým má tu čest a tohle gesto 
se jí nestávalo často.

On ve skutečnosti pospíchal do práce. Mraky 
slibovaly letní bouřku. V duchu si říkal, že by 
to bylo dobré, aby nemusel vozit trochu vody 
na maltu z potoka. Už zdálky ho vítala hroma-
da žuly a jednoduchý plaňkový plot. Nadzved-
nutím jednoho pole a jeho vysazením z háků 
se vstupovalo na pozemek. V novostavbě mís-
to vchodových dveří jen odsunul několik prken 
a trámků. Tenkrát se nekradlo, zejména na za-
braném území.

Se zájmem kontroloval už hotové. Rámy 
oken i dveří sice byly na místě, ale jejich zasa-
zení oddaloval, aby zdi vyschly.

A protože se posledně dohodl s mistrem 
Růžičkou, že od pondělí pojedou většinou jen 
sami, měl najednou trochu času. Zalitoval, že 
tady zatím nemá knihovnu, psací stroj ba ani 
noviny. Třeba německé, aby se pocvičil v ja-
zyce, který ho bude živit. A tak promýšlel další 
postup na stavbě.

Transport

Dohodli se na práci „v akordu“. To zname-
nalo na sumě za omítky spodní části budovy, 
včetně zasazení všech futer a dokončení jed-
noho pokoje v podkroví, aby se měli synové 
Víťa a Marcílek kde učit. Starší už byl totiž při-
jat na benešovské gymnázium, druhý dokončí 
měšťanku tady v Poříčí, kam složil rozdílové 
zkoušky.

Začátkem srpna už museli „šturmovat“. A tak 
se stalo, že stěhování z Vodsliv svěřil matič-
ce s vysvětlením, že stejně umí se sedláky 
lépe jednat. V posledním srpnovém pondělí 
se vodslivská omladina a stařešinové nepře-
stávali divit. Na návsi před školou se sjelo 
šest selských žebřiňáků a fasuňků s velikým 
množstvím otepí slámy, provazů a plachet. 
Vše nakládali. Největším kusem byla dvou-
dílná knihovna, kterou se zájmem i trochou 
závisti ještě nedávno obdivovali v parádním 
pokoji kolegové řídící na schůzích, které podle 
přesného pořádku párkrát připadly do vodsliv-
ské školy.

„Tedy kolego – celý Jirásek, Brehmův Život 
zvířat, moderní Encyklopedie československé 
mládeže v kůži vázané, G. W. Shaw, čtyři díly 

Dějin české literatury od Jar. Vlčka, řady od-
borných publikací s názvem Český učitel – to 
nemá ani pan okresní školní inspektor!“ slýchal 
tenkrát s dalšími pochvalnými atributy. 

„Vždyť také knižní agent sem jezdil léta před 
každou školní výplatou měsíční gáže ve své 
aerovce a vydržel hodiny čekat na Jarku, tedy 
manžela,“ prozradila kantorské sešlosti při 
obědě paní řídící. Už neřekla, že se vzájemně 
nemohli ani cejtit a že také dědeček z její stra-
ny si kolikrát povzdychl, ale nedovážil se slova 
říci adresně: „Víte, Jaroslave, jsou moc hezké 
ty vaše knihy. Mně by ale udělala radost ješ-
tě jedna, malá, ta spořitelní. Děti za chvíli do-
rostou do školy. Budete muset se pohlédnout 
po něčem blízko Benešova. A jak vás znám 
– bydlet v podnájmu se vám nebude chtít. To 
znamená …“

„Ano, dědečku, stavět. Budu. Ale až přijde 
čas!“ Pokaždé návštěvu u manželčiných ro-
dičů trochu předčasně ukončili. A právě dnes 
byl mezi hlavními organizátory stěhování man-
želčin bratr Jaromír Křížek z Choratic. Přibral 
kamarády.

Spěchali, ale se selskou rozvahou. Pečlivě 
zkontrolovali upevnění nákladu i dostatek slá-
mové vycpávky u nádobí, koše se sklem, ale 
hlavně u knih. Jako poslední byla naložena 
drůbež. Slepice, kvočna s kuřaty. Vše putova-
lo do pytlů. Aby se v nich neudusily, byly pytle 
přivázány pod vůz. Pak přišlo poslední rozlou-
čení, pár křížků na čelo všem a od všech smut-
né sbohem. Zaznívaly ale i pevné hlasy – „měli 
jsme vás rádi, paní řídící, nezapomeneme. 
A prosím – nezapomeňte! U nás budete mít 
vždycky otevřené dveře za naše děti, a proto 
rádi pomůžeme. Škoda, že musíte odejít v té-
hle válečně sibérii! A na zabrané,“ dodávali tiše 
ti nejchytřejší.

Mladý Křížek jel uprostřed. Ne, že by neznal 
cestu. Vždyť ze sázavských lesů vozil na po-
říčskou stavbu dřevo. Se smíšenými pocity 
na to vzpomínal. Copak s majitelem Pechou 
vycházel dobře. Horší to bylo s hajným Klas-
nou. Ten v každém viděl škůdce lesa. Od děl-
níků, přes houbaře až po děvčata na malinách. 
Křičel na ně, hrozil holí i milostpánem. Měl však 
i svou lásku. Nejraději měl peníze, „a to hned 
a na prkno“, jak říkal. Teď se ho však nemusel 
mladý Křížek bát. 
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Hodiny rychle ubíhaly. Protože si koně cestu 
pamatovali, pohodlně se uvelebil na šejtro-
ku, povolil jim opratě, šikovně si je podvázal 
na loket a četl rodokaps. Celý týden se na tuhle 
chvíli těšil.

Teprve když minul Čerčany podjetím želez-
ničního mostu, první z tohoto civilního trans-
portu dal pokyn k zastavení. Vozkové se sběhli 
kolem strýce Chlumského. Ten je dlouho ne-
zdržel. Křížka poslal úplně dopředu se zdůvod-
něním, že vjíždějí do zabraného a jistě narazí 
na vojenskou kontrolu. 

„A ty se s nimi německy domluvíš! Na obec-
ním úřadě jsme ohlášeni a vpravo před želez-
ničním přejezdem, v té vile na kopci, možná 
budou mít četníci na balkoně i kulomet. Ale ne-
bojte se. Střílet rozhodně nebudou. Jen strašit 
můžou! Dokud nás nezahaltují kvůli papírům 
– a ty máme v pořádku. Jano? – Jedem dál!“

Tři pláty a první malér

„Pěkný stavení“, oceňovali všichni, ale v du-
chu se většinou děsili, kolik toho bude muset 
být ještě uděláno, a také než zahrada nabídne 
první ovoce.

Vykládka kupodivu proběhla rychle, protože 
sláma a ostatní „vycpávky“ se už nemusely 
šetřit a srovnávat. Také knihovna putovala už 
na své místo do pokoje, jakož i manželské po-
stele do druhé místnosti. Ani v kuchyni nebylo 

najednou volného místečka kromě kouta, kde 
nebyla dokončena kachlová kamna s dvěma 
troubami.

Pan řídící pohotově přinášel náruče voňa-
vého jetele koňům, aby se posílili na zpáteční 
cestu. Rychle také předal strýčkovi Chlumec-
kému sjednané peníze za přestěhování.

„Ale pro vás, lidičky, nic nemám k jídlu. To 
víte …“ Nedali jí domluvit. „Až příště, sestřič-
ko, nám něco uvaříš“, vyřešil rozpaky vlastně 
nejmladší za všechny.

K objevení tragédie došlo však až po jejich 
odjezdu. Paní řídící si vzpomněla na slepice. 
Nežli pro ně došla, hledala, kam je na noc za-
vře. „Do špajzu – tedy budoucího.“ Rozhodla 
se rychle a dokonce stejně pohotově našla 
sbitá prkýnka, která jistě nepřeskočí. „Ta tro-
cha vápenného prachu v rohu jim snad vadit 
nebude,“ ubezpečovala se.

Nevadil. Z tuctu „živých masových a vaječ-
ných konzerv na nejhorší časy“ se totiž zmáto-
řila pouze kvočna. Ostatní se v pytlích udusily, 
a to včetně kuřat! 

Slzy byly zbytečné zrovna tak, jako bláhové 
naděje pana řídícího, že by snad alespoň něco 
šlo v hrnci uvařit.

„Nepude, Jarko, maso se zapařilo“, konsta-
tovala. V novém domově si brzy potom popřáli 
o hladu dobrou noc, ale pěkné sny. Nejdřív 
usnuly děti. 

Jaromír Košťák

regionální literatura

HistORie HORNictví NA POdBlANicku
Na Podblanicku se kromě bývalého zla-

todolu Roudný nalézá velké množství men-
ších ložisek nerostných surovin. V současné 
době se v několika lomech těží už jen ká-
men, jinak žádná další těžba již neprobíhá, 
v minulosti však na Podblanicku probíhala 
rozsáhlá hornická činnost. Tento fenomén se 
snaží postihnout publikace Václava Zemka 
„Historie hornictví na Podblanicku,“ kterou 
s podporou Středočeského kraje a Nadace 
Landek Ostrava vydaly Český svaz ochrán-
ců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka 
jako 18. samostatnou přílohu časopisu Pod 

Blaníkem. Publikace si bere za cíl také po-
pulární formou vzbudit zájem o ochranu za-
chovalých důlních pamětihodností na Pod-
blanicku.

Na první část, která stručně popisuje geo-
logické a geomorfologické poměry Podblanic-
ka, navazuje historický přehled. Prvopočátky 
těžby drahých kovů měly nejspíš významný 
vliv na keltské osídlování zdejší krajiny, poz-
ději v době nouze nebo při překotném období 
rozvoje průmyslu v 19. století byla snaha vy-
užít i četná menší ložiska užitkových nerostů, 
zejména železa, uhlí a tuhy. Druhá polovina 
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20. století pak v rámci snahy o surovinovou so-
běstačnost Československa přinesla rozsáhlé 
geologické průzkumy, které se soustřeďovaly 
na vyhledávání nových ložisek a revizi his-
torických lokalit, vojensko-politická motivace 
přinesla vyhledávání a průzkum ložisek ura-
nových rud.

Většina lokalit upadla časem v zapomně-
ní, řada lokalit byla nenávratně zlikvidována 
a i dnes četné důlní památky mizí z naší kul-
turní krajiny. V druhé části kniha proto zachy-
cuje zajímavé historické fotografie i snímky 
současného stavu pozůstatků po bývalé těžbě 
na celkem 41 lokalitách v oblasti od Sázavy 
až k Táboru. Podrobně se zabývá lokalitami 
Částrovice, Doubravice – Přestavlky, Heřma-
ničky, Chlum u Benešova, Chobot, Křečovice, 
Malovidy, Mezihoří u Čerčan, Onšovice – Ra-
došovice, Psáře, Ratibořské Hory, Roudný, 
Stará Vožice, Trhový Štěpánov, Vranov – Bez-
děkov, Všechlapy, Vysoká – Vojkov a Zvěstov, 
stručně zmiňuje lokality Bernartice, Bezmíř, 
Broumovice, Bystřice, Divišov, Dolní Lhota, 
Hostišov, Hřiva, Komorní Hrádek, Kondrac, 
Kuňovice, Měřín u Blaženic, Neštětice, Odlo-
chovice, Předbořice, Rabyně, Radíč, Řísnice, 
Slověnice, Smršťov, Soběhrdy, Srbice a Vítův 
mlýn u Vlašimi, autor neopomíjí ani některé 
sporné lokality (Brodec, Bruk u Domašína, 
Doly na Blaníku, Javornická hůra, Křivsou-
dov, Libouň, Vracovice a Zádolí). Kromě toho 

v knize najdete reprodukce historických map 
důlních děl, u každé lokality je orientační map-
ka. Barevná příloha zachycuje také zajímavé 
minerály nalezené na Podblanicku.

Jan Urban

70 let vlAšiMskÉHO fOtOkluBu
Na podzim 2012 byl vydán katalog k výstavě 

uspořádané ve Spolkovém domě v říjnu a listo-
padu 2012 u příležitosti výročí 70. let od zalo-
žení fotografického klubu (6. 9. 1942 v Husově 
domě ve Vlašimi) – blíže viz článek M. Dudka 
v tomto čísle Pod Blaníkem.

Katalog vydalo občanské sdružení fotoklub 
COVER ART VLAŠIM za podpory řady míst-
ních institucí a firem. Grafickou úpravu a tisk 
realizoval Radek Vondrák. Přináší 54 kvalit-
ních reprodukcí více jak dvaceti autorů z ar-
chivu fotoklubu i současných členů.

Publikaci si lze zapůjčit v knihovně regionální 
a přírodovědné literatury v Podblanickém eko-
centru ČSOP Vlašim.

Pavel Pešout
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Posázavský Pacifik svěTlá – kácov 
– ČerČaNy Na sTarých PohleDNicích

Nakladatelství Tváře Polnička a Masarykova 
demokratická akademie Praha vydaly v rámci 
tématické řady „Železniční tratě na starých po-
hlednicích“ publikaci, který se věnuje nejkrás-
nější regionální železnici v České republice. 
Autoři Vladimír Cisár, Karel Černý, Jaroslav Lí-
bal a Martin Navrátil zejména obrazově zachytili 
spojnici stanic Světlá nad Sázavou a Čerčany 

(přes Ledeč, Kácov, Zruč, Český Šternberk a Sá-
zavu), kterou jízdní řád označuje číslem 212.

Úvodní textová část na několika stranách 
zmiňuje nejdůležitější data (nejstarší rok 
1836), jména (v čele s hrabětem Leopoldem ze 
Šternberka a Bedřichem Schwarzem) a finanč-
ní částky, bez kterých by toto unikátní dopravní 
spojení nevzniklo, a podrobně popisuje výstav-
bu tratě, tedy nejprve dopravní spojení z Ká-
cova přes Ledečko na trať Společnosti státní 
dráhy (Kolín) a Dráhu císaře Františka Josefa 
(Benešov, resp. Čerčany), pak spojení ve vý-
chodním směru na Rakouskou severozápad-
ní dráhu (Světlá nad Sázavou). Zbytek pěkně 
vypravené publikace podrobně přibližuje krásy 
této části obdivuhodné dráhy prostřednictvím 
reprodukcí pohlednic, fotografií, mapek, situ-
ačních plánů, výkresů budov i lokomotiv, pla-
kátů, razítek vlakové pošty a jízdních řádů.

Autoři od začátku do konce knihy vyjadřují 
obdiv a úctu k mistrovství projektantů, techni-
ků a dělníků, kteří před více než stoletím toto 
dílo vybudovali. Snad v budoucnu nezůstane 
opominut ani dolní Posázavský pacifik, tedy 
trasa z Čerčan do Vraného nad Vltavou.

Jan Urban

výTvarNé hisTorky
V pořadí třetí „čtverec“, jak autor knihy Sta-

nislav Příhoda nazývá tuto edici díky čtverco-
vému formátu, byl pokřtěn 29. listopadu 2012 
v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi. Kniha 
navazuje na předchozí knihy Zdislavický volej-
bal a Převážně vážně i nevážně. Čtenáři v ní 
najdou 65 krátkých historek z autorova života, 
které spojuje výtvarné téma. Setkáte se v nich 
například s herečkou Eliškou Balzerovou, pre-
zidentem Václavem Havlem, ale také se do-
zvíte o dvojce z kreslení, kterou autor získal 
na základní škole v Senožatech. Pokud vás 
výběr zaujal, můžete si zbývajících 62 histo-
rek přečíst a knihu si zakoupit v ekoobchůd-
ku nebo e-shopu Podblanického ekocentra 
ČSOP Vlašim.

Jiří Pavelka
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100 leT buDovy GymNázia beNešov
V roce 2012 uplynulo již 105 let od chvíle, 

kdy začala sloužit svému účelu staroslavná 
gymnaziální budova v Benešově. Není proto 
od věci připomenout si zde publikaci 100 let 
budovy Gymnázia Benešov, která vyšla v Be-
nešově v roce 2007, jak její název napovídá, 
u příležitosti stoletého výročí budovy. Obsahu-
je příspěvky věnované samotné historii školní 
budovy a jejího okolí, vzpomínky některých 
absolventů a pedagogů Gymnázia Benešov 
a také ukázky z aktuálního dění v této význam-
né školní instituci Podblanicka na počátku 21. 
století. A opomenout také určitě nelze bohatou 
obrazovou dokumentaci, dokládajícími promě-
ny gymnázia v letech 1907 – 2007. Publikace 
je zajímavým příspěvkem k dějinám školství 
na Podblanicku.

Radovan Cáder

PřeklaD a rePriNT Publikace 
o koNoPišťském Parku

V Benešově byl vydán překlad v podobě 
reprintu publikace „Park Jeho c. a k. Výsos-
ti nejjasnějšího pana arcivévody Františka 
Ferdinanda Rakouského/Este na Konopiš-
ti v Čechách“. Původní text vydala v r. 1909 
Dendrologická společnost pro podporu nau-
ky o dřevinách a zahradnickém umění v Ra-
kousku-Uhersku založená o rok dříve ve Víd-
ni. Autorem byl uznávaný německý dendrolog 
Camillo Schneider. Dendrologická společnost 
popularizovala významné parky monarchie 
prostřednictvím sešitů s popisem parků dopro-
vázených fotografiemi. Hned v prvním sešitě 
se objevil park Konopiště spolu s Průhonickým 
parkem. V dalších sešitech se objevily např. 
popisy parků v Českém Krumlově, Lednici, 
Brně či Bystřici pod Hostýnem.

Spolek přátel Konopiště o. s. se rozhodl vy-
dat český překlad formou přetisku části prvního 
sešitu věnovaného Konopišťskému parku včet-
ně fotografií a vlepené mapy. Text přeložil Petr 
Mareš a tisk podpořilo Město Benešov a Lesy 
ČR s. p. Jde o záslužný počin, jelikož původní 
tisk byl pro běžného čtenáře obtížně dostupný. 
Škoda, že vydavatel neotiskl tiráž, ze které by 
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vyplýval rok vydání, ISBN, kontakt na vydava-
tele a místo vydání atd. Publikace by však ani 
přesto neměla zapadnout, proto ji také v Pod 

Blaníkem připomínáme. Publikaci lze koupit 
v knihkupectví Daniela v Benešově za 150 Kč.

Pavel Pešout

ohléDNuTí almaNach 1942 – 2012
Dne 15. března 2012 se v reprezentačních 

prostorách Senátu Parlamentu ČR uskuteč-
nilo slavnostní setkání pamětníků jako připo-
menutí 70. výročí vystěhování Neveklovska. 
Příspěvky, které při významné příležitosti 
ve Valdštejnském paláci v Praze zazněly, tvo-
ří první část publikace Ohlédnutí Almanach 
1942 – 2012, která byla vydána v roce 2012 
v Krňanech a Neveklově a kterou edičně při-
pravil Václav Šmerák. Kniha kromě toho ob-
sahuje i další zajímavé příspěvky vztahující 
se k této smutné kapitole moderních dějin 
našeho kraje a jejím bezesporu největším 
přínosem je otištění řady vzpomínek dosud 
žijících pamětníků válečných a poválečných 
let na Neveklovsku a také bohatého obrazo-
vého materiálu. Navazuje tak svým obsahem 
i zpracováním na publikaci Mezi Vltavou a Sá-
zavou 1061 – 2011, která vyšla v roce 2011. 
Jedná se o další mimořádně zajímavý a cenný 
příspěvek k dějinám Neveklovska a potažmo 
Československa v pohnutém období poloviny 
20. století.

Radovan Cáder

zprávy a sdělení

NA POdBlANicku vZNiká NOvá MístNí
 akČNí skuPiNa

Rádi bychom informovali všechny aktivní 
jednotlivce, podnikatele nebo neziskové orga-
nizace z regionu Podblanicka, že na území 4 
mikroregionů – Blaník, Želivka, Podblanicko 
a Český Smaragd – vzniká nová místní akční 
skupina. Co to je? Tak zvaná MASka sdružuje 
své členy pro to, aby společně vytvořili strategii 
rozvoje regionu a s ní se pak ucházeli o dota-
ci ze zdrojů Evropské unie. Tahle dotace ale 
funguje tak, že MASka dostane peníze v sou-
borném balíku, o kterém si rozhoduje sama. 
Dnes je to přibližně 5 mil. Kč ročně u těch 

nejmenších až po cca 20 mil. Kč ročně u těch 
největší. V tom novém dotačním období se ale 
hovoří o tom, že MASky budou možná moci 
rozdělovat až několikrát více peněz a na větší 
množství témat než dnes (př. Evropský soci-
ální fond), kdy se soustředili zejména na Pro-
gram rozvoje venkova. 

To znamená ve zkratce: 
1) MASka vypracuje strategii za účasti široké 

veřejnosti a svých členů; 
2) Určí si tematické oblasti, v rámci nichž vypi-

suje výběrové řízení na projekty (tj. rozška-
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tulkuje si peníze do různých přihrádek dle 
svého uvážení); 

3) Zvolí si ze svých členů nebo i dalších lidí 
z regionu výběrovou komisi; 

4) Vybere projekty; 
5) Pomůže žadatelům s papírováním tak, aby 

na ty projekty získali tito žadatelé EU dotaci. 

MASka sama dostane peníze na admini-
strování toho všeho – kromě počáteční prá-
ce na strategii, tu si musí MASka vytvořit 
z vlastních zdrojů nebo díky dobrovolné práci 
aktivních lidí, podnikatelů, neziskovek, obcí 
a dalších institucí. Většinou se přes MASku 
financují drobné projekty v řádech stovek tisíc 
korun, které ale mohou mít velké efekty v re-
gionu, protože se má jednat hlavně o projekty, 
na kterých spolupracuje více partnerů. A tak se 
přepokládá, že tato spolupráce se bude aktivi-
zovat i mimo konkrétní projekty.

V minulém programovacím období byl regi-
on těchto 4 mikroregionů součástí velké místní 
akční skupiny Posázaví o.p.s. (www.posazavi.
com), která dnes sahá až k Jílovému u Pra-
hy. Díky Posázaví o.p.s. se i zde realizovala 
řada projektů – ve Vlašimi to bylo například: 
Sochařské sympozium (do dnes zdobí oko-
lí Znosimské brány sochy), výstava o historii 
Vlašimi – Staré dobré časy ve vlašimském zá-
meckém sklepení, projekty Spolkového domu 
– Živé tradice Podblanicka nebo Podblanické 
tvoření pro šikovná stvoření; projekty ČSOP 
Vlašim – př. publikace Ptáci Podblanicka; na-
učná stezka S rytířem na Blaník; nebo i projekt 
Vlašimské astronomické společnosti – Vlašim-
ská hvězdárna – zkvalitnění zázemí pro kul-

turně-společenskou a populárně-vzdělávací 
činnost a další.

Společnost Posázaví o.p.s. vznikla v roce 
2004 a region, který se nyní osamostatňuje, 
udělal od toho roku velký kus práce na poli 
rozvoje neziskových aktivit nebo spolupráce 
obecně. Proto si troufáme do nového progra-
movacího období Evropské unie v letech 2014 
– 2020 jít do soutěže a pokusit se evropské do-
tace, tzv. LEADER, získat samy. Jednoduché 
to nebude a čeká nás hodně společné práce. 
Budeme muset vytvořit různé tematické pra-
covní skupiny, budeme se setkávat a diskuto-
vat, budeme zkoumat a plánovat a na konci 
snad budeme držet v ruce strategii rozvoje to-
hoto menšího regionu, kterou do soutěže o ev-
ropskou dotaci pošleme. Když budeme úspěš-
ní, tak dostaneme příležitost část té strategie 
s pomocí EU dotace přímo realizovat.

Zatím naše skupina nemá ani členy, jméno 
nebo logo. Zatím jsme si dohodli, že se bude-
me rozkládat na území těch zmíněných 4 mik-
roregionů. Pokud máte zájem se na společné 
práci místní akční skupiny podílet, dejte o sobě 
vědět, budeme vás potřebovat! Svůj kontakt 
můžete zaslat na e-mail: rvondrakova@pod-
blanickem.net nebo se přímo ozvat, případně 
se ptát na cokoliv vás napadne paní Renaty 
Vondrákové na telefonu +420 604 540 583. 
V nejbližší době předpokládáme, že vypíšeme 
soutěž o návrh názvu skupiny a její logo v rám-
ci základních, mateřských a středních škol re-
gionu. Těšíme se, že se k nám jakkoliv vám to 
možnosti dovolí, přidáte!

Renata Vondráková

oceNěNí v souTěŽi czech Press PhoTo 
PutuJe dO vlAšiMi

Vlašimský rodák Pavel Jakubův získal 
za svou makrofotografii „Celoživotní práce“ 
ocenění v soutěži Czech Press Photo. Na ví-
tězném snímku je housenka, která se po svém 
zrození pustila do konzumace svého domova. 

Czech Press Photo je soutěž české novi-
nářské fotografie, obdoba celosvětové World 
Press Photo. Vznikla v roce 1995 z iniciativy 
fotografických publicistů Daniely Mrázkové 
a Vladimíra Remeše. Cílem soutěže je zpro-

středkovat veřejnosti pohled na významné 
události uběhlého roku a podporovat rozvoj 
fotožurnalismu. V letošním 18. ročníku se zú-
častnilo 297 fotografů z České a Slovenské 
republiky s celkovým počtem 3 719 snímků. 
Pavel Jakubův získal ocenění v kategorii Cena 
dětí, která je udělována od osmého ročníku 
soutěže. 

Cena dětí se uděluje snímku, kterému dá 
dětská porota sestavená redakcí rozhlasového 



X Pod Blaníkem, roč. XVII. (XXXVIII.), čís. 4 – příloha

Vítězná fotografie s názvem „Celoživotní práce“ (foto: P. Jakubův).

magazínu Domino Českého rozhlasu 2 nejvíc 
hlasů. K Pavlovu snímku se mladí odborníci 
vyjádřili takto: „Housenka se nám líbila, proto-
že jde o detail. Je to velmi zajímavá fotka, která 
má jen dvě barvy – modrou a zelenou. Nako-

nec ve výběru rozhodla originalita a nápadi-
tost.“ Vítěz získává křišťálový objekt a možnost 
uspořádat autorskou výstavu v pražské Czech 
Photo Gallery. V minulosti stejné ocenění zís-
kal například Jan Šibík z časopisu Reflex. 
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Pavel Jakubův vystudoval SPŠ Vlašim, ná-
sledně ČZU Praha fakultu Lesnickou a dře-
vařskou. Fotografii se věnuje od svých 15 let, 
od roku 2011 již několikrát vystavoval, je čle-
nem ČSOP Vlašim, fotografického klubu Vla-
šim a Vlašimské astronomické společnosti. 
Jeho hlavním zaměřením je fotografování de-
tailů přírody a astrofotografie. Na fotografová-
ní ho nejvíce baví objevovat něco, co na první 
pohled není zřejmé, a to jak nízko nad zemí, 
kam se málokdo sehne, tak vysoko nad námi, 
kam lze jen těžko dohlédnout. Je vděčný všem, 
kteří jej při fotografování podporují, a to jak po-
chvalou, tak kritikou. 

Při pátrání po historii vítězného snímku au-
tor odpověděl: „Popravdě fotografie vznikla 
náhodou, když jsem šel fotografovat do vla-
šimského parku. Vždy hledám na stromech 
nějaké „breberky“, protože jich tam je nejvíce. 
Tato housenka byla na prvním ještě dost mla-
dém dubu, na který jsem narazil. Fotku jsem 
pořídil kompaktním fotoaparátem, který mi 
pomohl upravit pro makrofotografii můj táta. 
Housenka mě zaujala a po přibližně deseti 
snímcích jsem ji nechal v klidu pokračovat 
v její činnosti.“

Vít Švajcr

Pavel Jakubův přebírá cenu v Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze (foto: M. Dudek).

Jiří kofroŇ slaví výzNamNé Jubileum
V prosinci oslaví významné životní jubileum 

sedlecký rodák, jeden se zakladatelů vlastivěd-
ného sborníku Český Merán a jeho dlouholetý 
redaktor Ing. Jiří Kofroň.

Narodil se 7. 12. 1922 v Sedlci ve vlastenec-
ky a intelektuálně zaměřené rodině. Už od mlá-
dí rád četl, vedli ho k tomu rodiče. Nejprve jako 
správný kluk hltal dobrodružné romány, které 

později vystřídala česká beletrie. Odtud byl už 
jen krůček k jeho celoživotní zálibě – historii 
a heraldice.

Jinak je ale tělem i duší technik – strojař. 
Sám vzpomíná: „V osmi letech mi babička 
koupila k Vánocům kovovou stavebnici, Stabil 
se jmenovala, a pak mi každý rok přikupovali 
další díly. Dal se z ní udělat jeřáb, automobil 
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Ing. Jiří Kofroň (foto: V. Peterka).

a jiné stroje, i vymyšlené. S ní jsem vyrůstal 
a moc mne to bavilo, proto mě dal otec do uče-
ní na zámečničinu s tím, že pokud u toho zů-
stanu, dá mě na študie. A já u toho zůstal.“

Po ukončení studií na průmyslovce a vyso-
ké škole působil tři roky jako odborný asistent 
na strojní fakultě, pak tři roky jako výrobní in-
spektor strojírenských závodů ministerstva hutí 
a pak byl celých 25 let, až do svého odchodu 
do důchodu, vedoucím technického rozvoje 
a investiční výstavby velkého strojírenského 
závodu v Ostravě. „Když si odmyslím potíže, 
které jsem měl pro můj třídní původ, tak to byly 
roky nádherné tvůrčí práce s báječným pracov-
ním kolektivem, při níž se nám podařilo vybu-
dovat speciální výrobu se špičkovou technikou 
na úrovni zemí západní Evropy.“

Osud ho zavál až do vzdálené Ostravy, přes-
to zůstal našemu kraji věrný. Rodinná chalu-
pa v Jetřichovicích je jeho druhým domovem 
a po svém odchodu do důchodu tu pravidelně 
pobývá od jara až do pozdního podzimu.

V roce 2003 získal Jiří Kofroň ocenění Bla-
nický rytíř za celoživotní dílo, zejména za úsilí 
o zachování kulturního dědictví jihozápadní 
části Podblanicka – Českého Meránu, za akti-
vity v místních spolcích a za obětavou práci při 
vydávání vlastivědného sborníku Český Me-
rán. Náhoda tomu chtěla, že se v roce 1996 
ujal redigování sborníku Českého Meránu 

a bylo jen jeho zásluhou, že pravidelně každý 
rok vycházely. Tyto sborníky jsou ceněny nejen 
laickými zájemci o historii, ale i odborníky, a to 
pro odbornou úroveň jednotlivých příspěvků 
a kvalitní grafickou úpravu. Redaktorem sbor-
níku Český Merán zůstal Jiří Kofroň až do roku 
2006, kdy připravil výroční desátý ročník.

„Čtenáři našeho sborníku nebo pouhému 
pozorovateli se může zdát, že sestavení bro-
žury se souborem několika článků od několika 
autorů není nic obtížného. Vždyť stačí hotové 
články seřadit a vše dát do tiskárny, která už 
profesionálně zařídí vše ostatní. To je ovšem 
krutý omyl, se kterým musí redaktor počítat, 
pustí-li se do „redaktorování“. Náš Sborník 
je převážně dílem amatérských autorů, které 
musí redaktor usměrňovat v mnoha ohledech. 
Někdy musí dosti obtížně vysvětlovat a pře-
svědčovat autory o své představě, jaké má mít 
článek vlastnosti.

„Redakci sborníku jsem dělal rád, práce mě 
bavila, ale také unavovala. Hlavně ten neustá-
lý stres, zda se podaří získat dostatek článků 
a včas, zda budou mít dostatečnou kvalitu, zda 
stihnu dohodnout úpravy s autory, zda bude 
dostatek odpovídajících ilustrací, zda se mi 
podaří napsat do každého čísla alespoň jeden 
článek atd.

Mám příjemný pocit, že se mi podařilo při-
pravit deset čísel sborníku a že jsem splnil své 
přání zanechat svému kraji užitečné dílo,“ říká 
Jiří Kofroň.

Byl to právě Jiří Kofroň, kdo inicioval založe-
ní archivu starých fotografií Českého Meránu 
(k vidění na internetových stránkách www.ces-
kymeran.cz v sekci Muzeum Českého Meránu 
nebo na výstavě Zašlá krása Sedlce a Prčice 
na starých fotografiích), kdo nás učil zpracová-
vat historická data, kdo neustále zdůrazňoval, 
že vzpomínky našich předků by neměly a ne-
smí zapadnout v zapomnění.

Ale ani po svém odchodu z redakce sborníku 
neztratil Jiří Kofroň zájem o společenské a kul-
turní dění v kraji a obci. Pravidelně se zajímá 
o chystané příspěvky do nových sborníků a au-
torům je nápomocen praktickou radou či kon-
struktivním kritickým názorem. Mnoho cenných 
rad poskytl i Petru Kroužilovi při jeho bádání 
po stopách Vítkovců.

Alice Valsová
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Na eXkurzi v Trhovém šTěPáNově
V pondělí 8. října 2012 podnikla devátá třída 

Základní školy Divišov výpravu do Trhového 
Štěpánova. V rámci výuky jsme navštívili dvě 
skládky odpadu, které se však velmi lišily.

Naším prvním zastavením byla skládka 
EKOSO, na kterou se vozí odpad z části Pod-
blanicka (včetně Divišova). Vedoucí skládky 
Ing. Roman Farion nás v úvodu zasvěceně 
seznámil s nakládáním s jednotlivými druhy 
odpadů. Provedl nás kompostárnou, ukázal 
kalifornské žížaly ve zkušebním provozu ver-
mikompostování, vysvětlil, jak a které druhy 
odpadů se třídí, ukázal tři fáze skládky (při-
pravovanou, aktivní a již rekultivovanou), vy-
světlil nám opatření, která zabraňují unikání 
škodlivin ze skládky do okolního prostředí, 
a ochotně odpověděl na všechny naše otáz-
ky. Na stávající skládce jsme také viděli, že 
ve směsném odpadu zbytečně končí velké 

množství surovin, které obyvatelé Podblanic-
ka nevytřídili.

Následně jsme navštívili golfové hřiště man-
želů Voigtsových, které vzniklo rekultivací 
velké, již uzavřené a dříve neřízené skládky 
na západním okraji Trhového Štěpánova u sil-
nice na Vlašim. Pan Michal Voigts s manžel-
kou Miroslavou a Vít Švajcr nám ukázali, jaké 
nesnáze překonávají, aby nevzhlednou část 
krajiny u Trhového Štěpánova uvedli do har-
monického stavu vhodného pro sportovní úče-
ly. Obdivujeme především cit, zaujetí a ohled 
na okolní přírodu, s jakými trpělivě pracují 
na své vizi.

Děkujeme našim průvodcům za užitečně 
strávený čas v Trhovém Štěpánově.

Jan Urban a žáci a žákyně 
9. třídy ZŠ Divišov

Ukázka rekultivace uzavřené skládky na okraji Trhového Štěpánova, na které vznikl nový 
sportovní prostor (foto: M. Novotný).
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zPrávy ze záchraNNé sTaNice 
Pro ŽivoČichy ČsoP vlašim

Podzim a zima bývají v Záchranné stanici pro 
živočichy ČSOP Vlašim již tradičně ve znamení 
pozdních ježčích mláďat. I na konci roku 2012 
tomu není jinak. Tentokrát jich však díky mírné-
mu podzimu bylo přijato méně než v minulém 
roce a naopak se projevil netopýří „boom“. Pra-
covníci stanice se nyní starají již o téměř dvě 
desítky těchto okřídlených chlupáčů.

Netopýři se do stanice dostali z různých měst 
a objektů. Nejčastěji však z prostor kanceláří, 
škol či bytů. Hledali zde zřejmě zimoviště, ale 
s nástupem prvních mrazů je probudilo topení. 
Dva byli také nalezeni v rázu palivového dříví 
při jeho řezání. Netopýři přirozeně zimují pře-
devším v různých nepromrzajících sklepích, 
štolách a jeskyních. Teplota se tam pohybuje 
jen mírně nad nulou, je stabilní a navíc jim vy-
hovuje vysoká vlhkost vzduchu. Pokud neto-
pýři nestihnou nalézt vhodné zimoviště, snaží 
se ukrýt do budov. Tam je ale příliš teplo a tak 
nemohou hibernovat. 

V mrazech je pro netopýry nemožné hledat 
lepší úkryt. Venku by umrzli anebo zemřeli hla-

dy. Mají totiž rychlý metabolismus a bez dosta-
tečného příjmu potravy v podobě hmyzu rychle 
hubnou a slábnou. V zimě je proto, přestože 
nejsou zranění, nelze jen tak vypustit. Musí být 
převezeni do stanice a tam setrvat až do jara. 

V závěru roku byli do stanice přijati přede-
vším netopýři pestří a dále malé druhy rodu 
Pipistrellus. Všichni se nejprve museli ručně 
nakrmit a naučit žrát z misky. Jedinci v dobré 
kondici se pak přemístili do umělého zimoviště 
v areálu stanice, kde budou pravidelně kont-
rolováni. 

Kromě netopýrů se do stanice ale na začátku 
prosince dostali také jiní, nezvyklí zimní spá-
či. Jejich nálezce z Benešovska je objevil jako 
překvapení při opravě podlahy svého domu. 
Celkem dvanáct mladých užovek a dvacet do-
spělých slepýšů si pod ní našlo své zimoviště. 
Při stavebních pracích naštěstí nebyli zraně-
ni, a tak je mohli pracovníci stanice vypustit 
na jiné vhodné zimoviště. 

Ne vždy ale probuzení spících zvířat dopa-
dá takto dobře. Některá zvířata zimují na mís-

Skládka EKOSO v Trhovém Štěpánově se zaměřuje výhradně na aktivity v oblasti odpadového 
hospodářství (foto: M. Novotný).
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Netopýr pestrý nalezený v rázu dřeva (foto: archiv ČSOP Vlašim).

Listopadový transfer škeblí na vypouštěném konopišťském rybníku znesnadňovaly silné 
nánosy bahna, přesto se pracovníkům stanice podařilo přenést téměř 500 jedinců zvláště 

chráněné škeble rybniční (foto: J. Hromas).
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tech, kde je můžete při neopatrnosti ohrozit 
na životě. Při kácení stromů můžete v jejich 
dutinách nalézt také spící netopýry, v listí, pod 
rázy dřeva a v hromadách větví zimují ježci, 
ve starých ptačích budkách zas naopak mů-
žete najít plchy. Při pozdních úklidech zahrad 
a likvidaci rostlinných odpadů byste proto měli 
být obezřetní. Hromady listí a větví například 
před škrtnutím sirkou vždy opatrně přeházejte. 
Pokud přitom nějaké hibernující zvíře nalezne-
te, volejte na pohotovostní telefon Záchranné 
stanice pro živočichy, 777 800 460, kde Vám 
poradí, jak se dále zachovat. 

Michala Musilová

Škeble rybniční z konopišťského rybníka (foto: J. Hromas).

Překvapením pro návštěvníky paraZOO je nový 
vydří sameček ze Šumavy, který se úspěšně 

seznámil s vydrou Bublinou a společně vesele 
dovádí ve výběhu (foto: J. Hromas).
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Přejeme všem úspěšný nový rok plný zdraví a pěkných zážitků a všem příznivcům děkujeme za 
 podporu. Chcete-li zvířatům pomoci i Vy, navštivte www.pomoczviratum.cz, kde se dočtete jak na to.

V roce 2012 obdrželi ocenění Blanický rytíř (zleva) Mgr. Věra Dudíková, Karel Kočí a Vlasta Kořínková 
(foto: J. Havelková).

NomiNuJTe blaNické ryTíře
V roce 2013 bude již popatnácté udělováno 

ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se 
významně zasloužila o ochranu a rozvoj pří-
rodního a kulturního dědictví Podblanicka. 

Ocenění udělují třem navrženým kandi-
dátům neziskové organizace Podblanicka, 
konkrétně Podblanické ekocentrum ČSOP 
Vlašim (administrátor ceny), občanské sdru-
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do tohoto čísla přispěli

RNDr. Jan Borovička, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 – Lysolaje 
 (borovicka@gli.cas.cz)

Mgr. Radovan Cáder, Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim (muzeum-vlasim@iol.cz)
Milan Dudek, Fotoklub COVER ART Vlašim (milandud@seznam.cz)
RNDr. Vladimír Hanzal, AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov  

(vladimir.hanzal@nature.cz)
Mgr. Pavel Hušťák, Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 4 

(info@pueblo-ops.cz)

žení Chlum Čerčany, Vlastivědný klub P.A-
.N. Vlasáka Vlašim, Vlastivědný klub Votice, 
Vlastivědný klub Český Merán, o. p. s. Český 
Merán, Klub mladých Sedlec-Prčice, Sdružení 
Přátel Chotýšan, Český svaz ochránců přírody 
Benešov, Český svaz ochránců přírody Klad-

ruby, Český svaz ochránců přírody Sázava, 
Český svaz ochránců přírody Střítež, Český 
svaz ochránců přírody Votice, Vlastivědný klub 
Šternberk, Vlastivědný klub Týnec nad Sáza-
vou a okolí, Podblanický vědeckotechnický 
klub železniční, Podblanické infocentrum, 
občanské sdružení Podblanickem, Posázaví 
o.p.s., Posázavský pacifik, Vlašimské hudební 
mládí a Vlašimská astronomická společnost. 
Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo 
ocenění neziskových organizací již čtyřicetdva 
osobností, o kterých se více podrobností do-
zvíte na internetových stránkách www.csop-
vlasim.cz/blanickyrytir.

Návrhy lze podávat do 4. března 2013. No-
minována může být fyzická (nikoli tedy práv-
nická) osoba, která se významně zasloužila 
o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního 
dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin 
v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynu-
lém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimeč-
ných případech může být ocenění uděleno i in 
memoriam). Nominaci může podat kdokoli, 
tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek 
písemně na adresu: Podblanické ekocentrum 
ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vla-
šim. Nominace musí obsahovat titul, jméno 
a příjmení kandidáta, datum jeho narození, 
odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, 
popř. telefon. Nominaci je třeba podat písemně 
s podpisem a kontaktem na navrhující osobu 
nebo organizaci.

I tentokrát bude ocenění udělováno na Velký 
pátek, letos tedy 29. března 2013 od 13 hodin 
v obřadním sále vlašimského zámku, kam jste 
srdečně zváni.

Jiří Pavelka

Blaničtí rytíři si odnášejí kromě diplomu 
originální velmi hodnotnou pískovcovou 

sochu Blanického rytíře od akademického 
sochaře Daniela Talavery 

(foto: K. Červenková).
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přehled plánovaných akcí muzea podblanicka a čsop vlašim

muzeum PoDblaNicka – zámek vlašim
http://www.muzeumpodblanicka.cz

VÝSTaVY
Otevřeno: 9.00 – 12.00 h., 13.00 – 16.00 h. (pondělí zavřeno).
15. 1. – 15. 2. 2013: Výtvarné práce ze soutěže Malujeme s muzeem. Téma: Hradní a zá-
mecké slavnosti.

28. 2. – 31. 3. 2013: Obrazy J. Čiháka a keramika M. Exnera. Jiří Čihák a Milan Exner vystavují 
ve Vlašimi po 40 letech. Výstavu zahájí vernisáží 28. 2. 2013 v 17.00 hodin J. Fousek.

KONCERTY
Zámek Vlašim.

Čtvrtek 24. 1. 2013: Doteky strun a kouzla měchu. Jindřich Macek – loutna, Jitka Baštová – 
akordeon. Začátek v 19.00 h.

Čtvrtek 28. 2. 2013: Josef Fousek. Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy, dlou-
holetého člena divadla Semafor a divadla Jiřího Grossmanna. Koncert spojený s prodejem  
a autogramiádou vydaných knih. Začátek v 19.00 h.

Mgr. Jaromír Košťák, J. Morávka 423, 254 01 Jílové u Prahy (jaromir.kostak@seznam.cz)
Ing. Karel Kříž, Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (karel@csop.cz)
Josef Moudrý, Pod Tratí 1556, 258 01 Vlašim (moudry.vlasim@seznam.cz)
Bc. Michala Musilová, Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim  

(michala.musilova@csop.cz)
PhDr. Jindřich Nusek, Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim (muzeum-vlasim@iol.cz)
Jiří Pavelka, Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (jiri.pavelka@csop.cz)
Ing. Pavel Pešout, Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim  

(pavel.pesout@csop.cz)
Mgr. Martin Průcha, Truhlářská 17, 110 00 Praha 1
Slávka Rýdlová, Bezručova 1257, 256 01 Benešov
Vít Švajcr (svajcr@centrum.cz)
Mgr. Jan Urban, Základní škola Divišov, Na Sadech 260, 257 26 Divišov (jan_urban@seznam.cz)
Alice Valsová, Informační centrum Sedlec-Prčice, Vítkovo náměstí 69, 257 92 Sedlec-Prčice  

(infoops@ceskymeran.cz)
Mgr. Renata Vondráková, PODBLANICKEM, o. s., Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim  

(rvondrakova@podblanickem.net)
Mgr. Martin Vrbický, Základní škola Trhový Štěpánov, Sokolská 256, 257 63 Trhový Štěpánov  

(martin.vrbicky@zs.trhovystepanov.indos.cz)

Činnost a akce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim 
– krajského střediska environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty – podporuje Středočeský kraj. 
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Český svaz ochráNců PříroDy vlašim
http://www.csopvlasim.cz

VÝSTaVY
Otevřeno: 9.00 – 12.00 h., 13.00 – 16.00 h.
21. 12. 2012 – 28. 2. 2013: Stromy. Autorská výstava fotografií Pavla Jakubův, na které uvidíte 
snímky stromů z Podblanicka i z jeho zahraničních cest.

PEJSKAŘSKÉ POVÍDÁNÍ
Setkání pro ty, kdo pořízení pejska plánují nebo ho už mají a chtějí se dozvědět něco nového 
nebo jen tak si popovídat o pejscích. Začátek v 18.00 h.
Středa 6. 2. 2013: Správná výživa.
Středa 6. 3. 2013: Jak si hrát se psem.
Středa 3. 4. 2013: Nejčastější zlozvyky a jejich odstranění
Středa 8. 5. 2013: Kynologické sporty aneb neseď doma na gauči
Středa 25. 5. 2013: Cestování se psem

DALŠÍ AKCE
28. 2. – 2. 3. 2013: Zisky a ztráty cestování. Třídenní festival, na kterém budou účastníkům 
představeny tzv. „měkké“ i „tvrdé“ formy cestování, aktuální problémy turismem zasažených 
regionů. Prezentované cestovatelské akce budou podrobeny veřejné diskuzi a reflexi vedené 
kvalifikovaným odborníkem v oblasti ukazatelů udržitelného rozvoje.
2. 3. – 3. 3. 2013: Přírodní stavitelství aneb Žijeme zdravě, levně, přirozeně. Lektor Tomáš 
Kramár v úvodním kurzu o přírodním stavitelství seznámí účastníky s nejčastějšími přírodními 
stavebními materiály a technologicko-architektonickými postupy jejich užití.
23. 3. – 24. 3. 2013: Základy permakultury aneb Vezměme to pěkně od podlahy. Praktický 
vzdělávací kurz k pochopení principů permakultury a jejich využití v zakládání zahrad a trvale 
udržitelné budoucnosti.
29. 3. 2013: Předávání ocenění Blanický rytíř. V roce 2013 bude již popatnácté udělováno 
ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního 
a kulturního dědictví Podblanicka.
6. 4. – 7. 4. 2013: Kurz domácí výroby sýrů. Lektor Petr Rys seznámí účastníky ve dvou 
praktických jednodenních seminářích s domácí výrobou mléčných výrobků a sýrů. Semináře je 
možné absolvovat pouze společně.
13. 4. 2013: Kurz domácí výroby bylinných mastí. Jednodenní kurz lektorky Gabriely Zemčí-
kové zaměřený na netradiční a méně obvyklé výrobní postupy domácích mastí.
27. 4. 2013: Exkurze po místních zemědělských farmách. Zájemci o farmářrské produkty 
se budou moci podívat na několik místních farem produkujících potraviny, seznámit se s jejich 
majiteli a s podmínkami a prostředím, ve kterých produkty vznikají.
25. 5. – 26. 5. 2013: Permakultura v praxi. Volné pokračování kurzu Základy permakultury, 
kde si účastníci vyzkouší navrhnout založení (anebo změny) permakulturního statku, který bude 
vybrán během prvního kurzu v březnu.
29. 6. – 30. 6. 2013: Kurz stavění hliněné pece na chléb a pizzu. Dvoudenní kurz bude za-
měřen téměř výhradně na praxi, kdy zájemci budou krok po kroku společně stavět venkovní 
hliněnou pec.
1. 7. – 14. 7. 2013: Letní tábor Bang! V novém roce přichází nabídka letního pobytového tábora, 
který se bude tradičně konat v Přírodní památce Na Ostrově u Nemíže.

ZMěNA PROGRAMU VyHRAZENA.



Činnost a akce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim – krajského střediska 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – podporuje Středočeský kraj. 

Ekoporadna – Poradenství a pomoc v otázkách životního prostředí.
Přízemí Podblanického ekocentra ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim, vlevo za hlavním vchodem. 
Osobně: pondělí a pátek, 9.00 – 12.00 h., 13.00 – 15.00 h., úterý až čtvrtek 
9.00 – 12.00 h., 13.00 – 17.00 h. 
Písemně e-mailem: ekoporadna@csop.cz, telefonicky: 317 845 169, 317 845 965. 
Webové rozhraní: http://www.csopvlasim.cz/ekoporadna 

 
Ekoobchůdek a E-shop
Ekoobchůdek – Přízemí Podblanického ekocentra ČSOP,  
Pláteníkova 264, Vlašim, vlevo za hlavním vchodem. 

OTEVŘENO
pondělí 9.00 – 12.00 h.,  13.00 – 15.00 h.
úterý 9.00 – 12.00 h.,  13.00 – 17.00 h.
středa 9.00 – 12.00 h.,  13.00 – 17.00 h.
čtvrtek 9.00 – 12.00 h.,  13.00 – 17.00 h.
pátek 9.00 – 12.00 h.,  13.00 – 15.00 h.

také o víkendech (květen – září) 10.00 – 12.00 h., 13.00 – 16.00 h.

E-SHOP: http://www.csopvlasim.cz/eshop/

NABÍZÍME
– vlastivědnou a přírodovědnou literaturu, plakáty
– biopotraviny z ekologického zemědělství (káva, čaj, čokoláda, sladkosti, 

třtinový cukr, bylinné a dětské čaje Sluneční brána, biovíno z Moravy a další)
– potraviny z konopí (pochoutky, pivo, limonády, konopný olej lisovaný 

za studena), konopnou kosmetiku Cannaderm a další textilní výrobky z konopí,
– ekologické čisticí prostředky  

Qalt Excel (středočeský výrobce Qalt Rakovník, s. r. o.) a Ecover
– originální ručně malovaná trička z Ateliéru Ella Erba (J. Němečková, Chotýšany)
– keramiku: hrnečky, svícny, aromalampy (ruční práce, vyrábí I. Syslová, Chotýšany)
– šperky: originální ruční práce – náušnice, náramky, soupravy
– řemeslné výrobky, ptačí budky, krmítka, domečky pro hmyz, krmivo pro ptáky 

a další k přírodě i člověku šetrné výrobky. 




