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Jméno učitele a vlastivědného pracovníka Čeňka Habarta 
v našem kraji vyslovujeme s velikou úctou a vážností. Jeho 
přičiněním totiž vzniklo dosud nejvýznamnější a zároveň 
nejrozsáhlejší regionální dílo – čtyřsvazková kniha Sedlčan-
sko, Sedlecko a Voticko. Při čtení této práce nás v každé 
větě oslovuje spisovatelova nesmírná láska k svému rodné-
mu kraji a zdejšímu lidu. Nebýt Čeňka Habarta, o mnohé 
poznatky ze života obyvatel, kteří žili „mezi stříbropěnnou 
Vltavou a památným Blaníkem“, bychom nenávratně přišli. 
Proto je více než na místě tomuto vzácnému člověku znovu 
a znovu děkovat za jeho pílnou práci. Dodnes ji oceňují 
nejen čtenáři, ale i autoři regionálních prací, neboť Habar-
tovy knihy bývají zpravidla na počátku jejich dalšího bá-
dání - ať již jako inspirace a první impuls, či jako cenný 
zdroj informací. Habartovo dílo je pro ně nepostradatelnou 
biblí, „knihou knih“ celého kraje a jeho kronikou od pravě-
ku až po období mezi světovými válkami. Čeněk Habart je 
sepsal s pomocí svých kolegů učitelů i jiných nadšených 
spolupracovníků. Společně s nimi tak umožnil současným 
i budoucím generacím poznat blíže minulost nádherného 
kraje na rozhraní středních a jižních Čech, lemovaného na 
straně západní řekou Vltavou a na východě památnou ho-
rou Blaník. Na nás zůstává, abychom na oplátku seznámili 
veřejnost se životem a tvorbou tohoto významného muže. 
Dovolte, abychom vám představili Čeňka Habarta – kroniká-
ře Sedlčanska, Sedlecka a Voticka.

čeněk habart 
KroNiKÁŘ SeDlČaNSKa,
SeDleCKa a VotiCKa

ČeNěK HaBart S DCerou a MaNŽelKou
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Kromě pohledů na krajinu Vltavy, reprezentovanou zvláště snímky staré Vltavy, přináší 
tento oddíl Habartových fotografií záběry zajímavých přírodních útvarů, které jsou typické 
pro „kraj kamene“, jak bývá nazýváno zejména širší okolí Petrovic u Sedlčan. Jde například 
o Čertův kámen a Husovu kazatelnu, jejichž bezprostřední okolí vykazuje dnes jinou terénní 
situaci, přičemž i tyto snímky jsou oživené lidmi. Jistě působivý je záběr na přívoz přes 
Vltavu u Cholína, uprostřed na snímku je zachycen hostinec rodiny Weidenthalerových, 
která zde provozovala i zmíněný přívoz. z celkových pohledů na vesnice Sedlčanska určitě 
zaujme snímek obce obděnice u Petrovic, který dává vyniknout (díky neexistující okolní zá-
stavbě) dominantní poloze původně románského kostela Nanebevzetí Panny Marie. V obci 
osečany je vidět na snímku kamenný most přes Mastník a nad ním je situován místní 
zámek. Bezesporu unikátní je snímek starého židovského hřbitova v Kosově Hoře. Čeněk 
Habart pojal fotografie Sedlčanska jako symbiózu krajiny, sídel a lidí. Na snímku obce radíč 
vidíme kamenný most o dvou obloucích z druhé poloviny 19. století přes neregulovaný po-
tok Mastník. Na krajích mostu ještě v té době stály sochy barokního sochaře Jana Brokoffa 
sv. Jan Nepomucký a sv. Vít. 

krajina sedlčanska
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kamýk nad vltavou

 rozkládá se po obou březích Vltavy a to tak, že 
na levém břehu je větší část s kostelem, školou, farou . . . 
a v pozadí se zříceninou hradu . . . na pravém břehu je men-
ší část s bývalým manstvím, se synagogou, parní pilou 
a mysliv nou. obě části spojuje železný most. Na toto úhled-
né a tiché městečko je malebný pohled od východní strany 
z příkré stráně, odkud se vine k řece v několika zákrutech 
silnice . . . ta tvoří na levém břehu jedinou ulici a zároveň 
i úzké, dlouhé náměstí . . . Nic tu neruší ticho a klid, ani  
Vltava, tekoucí tudy širokým proudem. i rozvaliny hradní nad 
městečkem shlížejí do údolí jaksi tiše a smutně. 
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Husova lípa v Úklidě

 Ve vsi každého pocestného upoutá prastará lípa, 
o níž je pověst, že tu kázal M. Jan Hus. Proto se všeobecně 
nazývá Husova lípa . . . má ve výši 1 m nad zemí 7 m v obvo-
du. . . Její ohromný kmen je dutý a hlavní větve v koruně od 
větrů sraženy. Velkou vichřicí v r. 1939 byla polovice koruny 
urvána. Dorost republikánské strany velice pečlivě se postaral 
o zachování lípy. Dal dutinu ve kmenu i veliké otvory, jimiž 
jindy děti probíhaly, zaplniti a vycementovati a četné pukliny 
železnými pásy ztužiti, čímž další zkáze, zejména vyhnívání 
bylo zabráněno.
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Krčínova tvrz v Obděnicích

 tvrz . . . stávala nedaleko kostela k východní straně 
v místech, kde jsou nyní chalupy a domky čp. 2, 3. . . a 34 . . . 
tvrz měla velice příhodnou polohu: bylať na příkrém návr-
ší, jež ji činilo se tří stran nepřístupnou. Jedině od západu 
se do tvrze vjížděti nebo vcházeti po zdvíhacím mostě přes 
hluboký a pracně ve skále vylámaný příkop, z něhož vede 
zasutá podzemní chodba směrem ke kostelu. tvrz nebyla 
příliš rozlehlá; teprve Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan rozšířil 
ji a přestavěl na zámek. z tohoto zámku zachovaly se na naše 
časy jen polozasypané sklepy. . .
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zámek v příčovech

 zámek je prostá budova jednopatrová s dvojitou 
(mansardovou) střechou. Má na východní straně barokový 
portál, v jehož kamenné klenbě je lví hlava s kruhem v tlamě. 
V zámku zřídil ferdinand ignác Schönpflug z gamsenbergu 
kapli sv. Vojtěcha, jež byla vysvěcena r. 1716. Je značně vyso-
ká, zaujímáť přízemí i poschodí. Nad její bleděmodrou klen-
bou je na střeše čtyřhranná věžička s jehlancovou stříškou. 
V ní vysívaly dva zvony. . . Když byly ve světové válce zrekví-
rovány, pořídili občané příčovští r. 1918 jeden nový zvon za 
660 Kč.
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Kostel v Kamýku nad Vltavou

 Již z polohy poznáme, že kamýcký kostel býval ve 
středověku pevností. Se strany k městečku měl přirozenou 
ochranu v příkrém svahu a na severu býval opevněn širo-
kým, hlubokým příkopem, z něhož je teď úvoz. zeď hřbi-
tovní, u níž jsou staré podpěrné pilíře, mívala střílny; z nich 
na naše časy zůstala jediná (ve východní části). . . i ve věži, 
která má neobyčejně silné zdi, zachovaly se proti západu 
2 střílny v podobě úzkých okének. Je jisté, že kostel vystavěl 
Karel iV., ale neví se určitě rok.
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Caltova komora v Sušeticích

 Špýchárek býval rázovitou a význačnou budovou  
při větších statcích selských; rozeznával se již z daleka od 
ostatních stavení. Byla to vyvýšená komora, ze dřeva roube-
ná, skoro čtvercová, s pavláčkou, jež mívala pěkně vyřezávané 
brlení z prkének a ozdobné sloupky, o střechu podepřené. 
Dole pod komorou bývaly chlívky. Do komory vystupovalo se 
po několika dřevěných schodech se zábradlím. Dveře zdobilo 
nalepené domovní požehnání. 
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krásná hora nad vltavou

 až do roku 1859 neměli krásnohorští učitelé kromě 
20 – 30 zl. žádného platu, a tento peníz ještě si ponechával 
učitel-principál za stravu a prádlo. Proto byli podučitelé nuce-
ni vedlejším zaměstnáním (hraním po hospodách apod.) ně-
jaký groš si vydělávati. Později to bylo sice zakázáno, protože 
tím velice trpěla vážnost učitelů, ale vyhrávali po hospodách 
dále, až bylo i služné podučitelům upraveno na 120, 150, 
180 a nejvýše 200 zl. ročně. 
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miskov

 Dojímavé jest líčení učitele frant. Šmejkala o prvních 
dnech jeho pobytu v Myslkově. Protože mnozí osadníci tvrdi-
li, že prý je krajskou komisí nařízeno, aby učitel v Myslkově 
byl svobodný a že plat jen pro svobodného učitele byl vyjed-
nán, musel učitel Šmejkal, který byl ženat, nechati svou ženu 
v Borotíně a nastoupil učitelskou službu sám. Děti nosily mu 
místo školního platu potraviny: vejce, mouku, krupky, chléb, 
máslo, . . . ano jeden chlapec přivlekl i podsvinčátko.
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Hasičky v Petrovicích

 od roku 1876, kdy dne 25. května vydán byl zemský 
zákon o požární policii a stanovil povinnost obcí i občan-
stva k hasičským sborům, nastal čilý ruch ve zřizování sborů. 
i na Sedlčansku počaly se tvořiti sbory. . . Když utvořena byla 
r. 887 „Župní hasičská jednota polit. okresu sedlčanského“, 
bylo již 45 sborů. V roce 1890 rozdělila se župní jednota ve 
3 župy: sedlčanskou, sedleckou a votickou. Prvním starostou 
župy sedlčanské stal se Jan Kožmín, rolník z Nechvalic.
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 Dívky si zvolí hadačku a rozdavačku prstýnku. Sed-
nou si do řady vedle sebe a sepnou ruce. Hadačka odstoupí 
stranou; rozdavačka chodí od dívky k dívce a vloží jedné ne-
nápadně do sevřených rukou prstýnek, napodobujíc, jakoby 
dávala prstýnek ještě dále. Potom zavolá hadačku, která pak 
obchází řadu a ukáže na dívku, o které myslí, že má prstýnek. 
ta otevře ruce; měla-li prstýnek, stane se hadačkou, jinak 
hádá znovu. Místo skutečného prstýnku bývá knoflík, kamé-
nek nebo dřívečko.

dívčí hra dávání prstýnku
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Mapa
sedlčanska, 
sedlecka
a voticka 
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