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SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE JEMNÍKY

1958, Jaroslav Slabý
PROGRAM AKCE:
14:00

Vítání před budovou obecního úřadu
Projev starostky o současnosti a budoucnosti obce

15:00

Prohlídka obce, křest památné lípy

16:00

Zábavné odpoledne na koupališti
„Rozloučení s létem“
Prohlídka fotografií na OÚ „Historie Jemník“
Občerstvení

18:00

Posezení s hudbou v hospodě U Chlumčáka
Pozdravy rodáků
Občerstvení

Vážení přítomní,
vítám Vás jménem obecního zastupitelstva obce Jemníky
na 3. sjezdu rodáků a přátel obce Jemníky. První sjezd
rodáků a přátel naší obce se uskutečnil v roce 2002, další
v roce 2010 a nyní se scházíme již potřetí. Jsem rád, že
jste přijali naše pozvání, do obce přijeli a projevili tak
dobrý vztah k naší obci. Potěšilo mne, že jsme se zde sešli
v tak hojném počtu, a to mne přesvědčuje o tom, že se
rádi do Jemník vracíte, někteří za svými známými,
příbuznými a někteří jen proto, že se Vám tady líbí a že jste zvědaví, co se nám podařilo upravit a vylepšit.
Ladislav Kučera, místostarosta

1. září 2018

Foto: Keith Dudman, 2018

Tuto báseň složil jemnický rodák, kronikář a fotograf
pan Josef Macák. Narodil se 25. 11. 1910 a bydlel
v domě č. 29. Celý život se aktivně podílel na
kulturním životě v obci, díky jeho fotografiím máme
zdokumentovánu většinu důležitých událostí v obci.
Pan Macák zemřel 19. 7. 1992.
Výše uvedené verše a jeho práce pro obec vyjadřují
jeho hezký vztah k rodišti, a proto tohoto rodáka
připomínáme.

Foto: Pavel Vychodil, Martin Vaněk, 2018
Almanach obce Jemníky
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STRUČNÉ ÚDAJE Z

HISTORIE OBCE JEMNÍKY

První historicky doložené zprávy o naší obci jsou z roku 1228,
kdy místní selské dvory odváděly desátky do kláštera řeholnic u
Svatého Jiří v Praze, z tohoto údaje vyplývá, že v letošním roce
si připomínáme 790 let trvání obce Jemníky. Jenom
připomínám, že první zmínka o sídle Slaný je z roku 1262 a
zmínka o Kladně se datuje až do čtrnáctého století.
Naši předkové se zabývali hlavně zemědělstvím a hornictvím.
Ve Smečenském panství, kam Jemníky patřily, bylo v počátcích
22 povrchových důlních děl, z toho asi polovina na Jemnickém
katastru.
V roce 1929 byl v obci zaveden elektrický proud.
Zemědělství se v obci dařilo díky dobrým půdním i klimatickým
podmínkám. Jemničtí rolníci se podíleli na založení Družstevní
mlékárny ve Slaném v roce 1934 a v roce 1937 na založení
Hospodářského družstva také ve Slaném. V roce 1947 bylo
v obci 27 hospodářů, kteří vlastnili alespoň jednu dojnici,
prasata se chovala prakticky v každém domě. Zemědělské
družstvo bylo v obci založeno v březnu 1949 a hospodařilo na
235 ha půdy. Před 60 lety, v roce 1958, byly pro zajímavost
tyto výnosy z družstevních lánů: pšenice 22q/ha, ječmen
24q/ha, řepka 15q/ha a žito 25q/ha. V současné době jsou
v obci čtyři soukromí zemědělci, kteří se zabývají hlavně
rostlinnou produkcí. Pro zajímavost ještě orientační ceny
některých potravin v roce 1959: chléb 1 kg – 2.60, mouka
1 kg – 3.80, cukr 1 kg – 9.50, mléko 1 litr – 1.90, máslo 250g
– 9.50 a nejlevnější zrnková káva 10 dkg – 15.- Kč. V roce
1958 bylo v obci 10 osobních automobilů, 1 nákladní, 39
motocyklů a 22 televizorů. V obci Jemníky žilo v té době cca
300 obyvatel.

Co se týče dopravního spojení, obec Jemníky měla první
železniční zastávku v roce 1935. Lidé jí využívali hlavně pro
cesty do práce do kladenských šachet a hutí až do roku 1982,
kdy byl provoz na trati ukončen a posléze byla trať rozebrána.
Do Slaného začal jezdit autobus 2. května 1959 a byl hojně
využíván pro cesty do práce do slánských podniků ČKD, Bateria,
Benar a dalších, také do školy a za kulturou. V roce 1987 byla
obec po mnoha letech propojena asfaltovou komunikací s obcí
Pchery a bylo zavedeno autobusové spojení směrem do Kladna.
V současné době je obec zařazena do příměstské dopravy
ROPID a autobusové spojení mezi Kladnem a Slaným je možné
oběma směry každou hodinu.
Obec Jemníky je plynofikována, všechny domy mají možnost se
připojit na veřejný vodovod, všechny komunikace v obci jsou
pokryty asfaltovým povrchem a po celé obci jsou pěkné
chodníky. Se sousedními obcemi jsme propojeni upravenými
stezkami pro pěší a cyklisty. Obec má dešťovou kanalizaci,
splaškovou kanalizaci bohužel není možno zatím realizovat
z důvodů vysokých plánovaných nákladů a dotační možnosti
vzhledem k malému počtu obyvatel jsou mizivé. Obec Jemníky
má v současné době 290 trvale přihlášených obyvatel.
Kultura v obci je tradičně stále na velmi dobré úrovni. Pořádání
akcí jak pro dospělé, tak pro děti, které v minulosti zajišťovaly
spolky baráčníků a hasičů, od roku 2000 zajišťuje dobrovolný
spolek Zájem a místní hasiči.
Zastupitelstvo obce se snaží stále obec zvelebovat a upravovat,
aby se zde všem lidem dobře a spokojeně žilo.

autor: Ladislav Kučera, místostarosta

KRONIKÁŘI

RYCHTÁŘI – STAROSTOVÉ – PŘEDSEDOVÉ JEMNÍK
19. století
Josef Štulík
František Tůma
Josef Štulík ml.
Matěj Tlustý
Josef Hádl
František Důras
František Hádl
František Důras
Jan Štulík
Václav Landa
Jindřich Marek
Emanuel Kučera
Jan Štulík
Vojtěch Šaroch
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Od r. 1901

15 roků
9 roků
3 roky
4 roky
3 roky
2 roky
2 roky
20 roků
1 rok

Jan Štulík
Václav Franc
František Brož
Rudolf Hádl
Vilém Macák
František Hádl
Vilém Macák
Jaroslav Šitta
František Vosecký
Stanislav Stejskal
František Polívka
Miloslav Kincl
Josef Richter
Stanislav Stejskal
Josef Anýž
Miroslav Nedoma
Ladislav Kučera
Pavel Brabec
Lenka Tottová
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1901
1904
1910
1913
1919
1923
1943
1948
1950
1951
1953
1954
1958
1959
1976
1990
2010
2014

Jan Štulík
1887
Bohumil Košťák
Jaroslav Šita
Václav Nový
Jindra Vaculová - Nová
Václav Nový
Jaroslav Slabý
Hana Kučerová
Ivana Hronová
Jana Svitelská
Aneta Šarochová
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REKAPITULACE O VYLEPŠENÍ OBCE OD SJEZDU RODÁKŮ V ROCE 2010
PRÁCE VYKONANÁ V OBCI OD ROKU 2010
 Odvodnění hřiště u hasičské nádrže
 Vybudování opěrné zdi u zastávky
autobusů

 Vybudování chodníků před č. p. 24 a č.
p. 9

 Vybudování parkoviště pro osobní auta
v části „Záhoří“
 Osazení dětského hřiště prvky pro děti

PRÁCE VYKONANÁ V OBCI PO ROCE 2014
 Dokončení úpravy hřiště
v prostoru hasičské nádrže

a

okolí

 Oprava hrází, schodiště, chodníků a
obrubníků okolo hasičské nádrže
 Oprava stezek pro pěší a cyklisty
asfaltovým recyklátem směr Knovíz a
Pchery, včetně osazení lavičkami
 Oprava příjezdové cesty do části obce
„Mašina“ asfaltovým recyklátem
 Oprava chodníků a obrubníků podél
komunikace III/00724 v části obce
„Višňovka“
 Oprava schodů kolem č. p. 29

 Úprava parčíku u č. p. 2, osazení
tohoto prostoru lípou svobody a
pamětním kamenem
 Oprava cesty pro pěší od hasičské
nádrže k bývalému mlýnu, včetně
veřejného osvětlení
 Celková oprava budovy skladu OÚ u
kapličky, včetně střechy a opěrné zídky
u kapličky
 Oprava plochy pro parkování před
budovou OÚ a hospodou U Chlumčáka
 Oprava všech povrchů chodníků, které
jsou majetkem obce, zámkovou
dlažbou

 Oprava obrubníků kolem trasy místní
komunikace v obci
 Vypracování pasportu komunikací
 Celková oprava pomníku obětem I.
světové války a jeho okolí
 Oprava havarijního stavu dešťové
kanalizace od kapličky před dům č. p.
2
 Ukončení spolupráce s Obecní policií
Koleč a zajištění této činnosti Policií ČR
 Položení nového asfaltového povrchu
na místní komunikaci od pomníku k č.
p. 20 a 109

JEŠTĚ JE V PLÁNU PRÁCE





Oprava opěrné zídky u č. p. 34
Rekonstrukce obecního rozhlasu
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Oplocení prostoru hasičské nádrže

 Vypracování projektové
dokumentace na odstavnou plochu
pro osobní auta v části obce
„Višňovka“

 Zajištění úpravy toku Svatojiřského
potoka
 Úprava parkoviště v části obce
„Záhoří“

Autor: Ladislav Kučera, místostarosta

CHEMICKÁ TOVÁRNA NA ÚZEMÍ OBCE JEMNÍKY
V roce 1845 byla severně od Jemník při
opuštěných šachetních jamách Josef a Eduard
vybudována panem Antonínem Brehnem z Prahy
chemická továrna, kde se zpracovávaly kyznaté
lupky uhelné, 20 centů mědi, 80 centů soli, 50
centů ledku, 40 centů kyseliny sírové, síra a 1 000 centů uhlí
z místních zdrojů.

Vyrábělo se zde až 150 centů solnohradského vitriolu, 80 centů
kyseliny solné, 50 centů lučavky královské a 350 centů kyseliny
sírové.
Zaměstnáno bylo pět laborantů a další dělníci.
V roce 1875 byla výroba ukončena.

Autor: Ladislav Kučera

Almanach obce Jemníky
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KŘÍŽ, POMNÍK A LÍPY
Kříži a jeho historii jsme věnovali pár vět v minulém almanachu. Aby byly informace zde
ucelené, připomínáme též původ pomníku:

„Na popud obce baráčnické ,,Záhoří“ za spoluúčasti Občanské besedy, značné finanční pomoci
Brože Františka rolníka č. 2, Republikánské strany, Macáka Viléma a Macáka Emila, sboru
dobrovolných hasičů, obecního zastupitelstva byl na místě dřevěného kříže z roku 1823 již
značně sešlého, postaven kříž nový, kamenný, s ohrádkou s pamětní deskou padlých vojínů
občanů ve světové válce. Pomník odhalen za církevních obřadů církve římskokatolické dne 6.
července 1936. Pomník vyžádal si náklady v obnosu 6.500,-. 17. listopadu 1938 byly
zasazeny lípy u památního kříže, které zakoupily obec a strana agrární. Lípy byly pojmenovány
po levé straně lípou svobody za obec a na pravé lípa Švehlova po předsedovi agrární strany.“
Historická Boží muka (stávala proti č. p. 83 směrem na Pchery) najdete ve skanzenu
v Třebízi. Foto: I. Vaňková, 2018
V roce 2018 byly pomník a jeho
okolí celkově rekonstruovány a
opraveny, lípám byla dopřána
kontrola arboristy pana Kuchty a
byl proveden jejich ozdravný průřez. Na opravě pomníku se
podílela stavební firma pana Milana Jasinčuka ze Pcher. Znovu bylo
vystavěno podloží pomníku a znovu byly zabudovány kameninové
kvádry, které tvoří spolu s kovovým plůtkem ohraničení pomníku.
Kovový plůtek byl též demontován, opraven panem Ladislavem
Kukelkou, starý nátěr byl odborně sejmut ve firmě MOS Kladno,
spol. s r.o., a novou úpravu povrchu provedla zinkovna v Roudnici
nad Labem. O úpravu záhonu se postarala firma Arboretum
Kladno. Pomník jako takový byl obroušen a písmo na něm
obnoveno panem kameníkem Rousem.
Při této příležitosti vzpomeňme na ty, na jejichž památku byl
pomník postaven, na všechny, kteří bojovali v 1. světové válce, a
na ty, kteří v této válce padli. Pomník byl zasvěcen padlým, kteří do
boje narukovali právě z naší obce:

Původní text z kronik zpracoval Václav Černý

1938, zasazení lip
Foto: z kroniky

před rekonstrukcí, Foto: Martin Vaněk, 2018

František Macák, desátník, Jemníky č. p. 41 *1890–1915
Václav Zahrádka, vojín Jemníky č. p. 37 *1892–1914
Václav Svoboda, vojín, Jemníky č. p. 37 *1892–1914
Josef Ležák, vojín Jemníky č. p. 24 *1882–1914 Srbsko
Letos byly obě lípy stojící u pomníku padlým zaregistrovány na
webu https://www.stromysvobody.cz/ jako památné stromy a tím
také vznikla myšlenka vysadit novou lípu. Jako vhodné místo se
jevil parčík naproti současnému pomníku, vedle domu č. p. 2.
Dosud stojící kaštan, který byl napaden klíněnkou a celkově nebyl
v dobré kondici, byl odbornou firmou poražen, parčík zkulturněn a
zde byla v květnu 2018 vysazena nová, cca sedmiletá lípa, kterou
pro tento účel koupil a zafinancoval pan Ladislav Kučera, současný
místostarosta obce a starosta v období 1990–2010. Původně měla
být lípa vysazena právě při setkání rodáků, protože by ale bylo
nutné zvolit pro ni do té doby dočasné stanoviště a po několika
měsících lípu vysadit na toto místo, což by jí zcela neprospělo,
rozhodli jsme se zasadit lípu hned a během setkání rodáků ji
pokřtít. Památný kámen, který stojí v její blízkosti, věnoval Ing.
Libor Křeček z č. p. 2.
Text na pamětním kameni: „Tento pamětní kámen a opodál

zasazená lípa zde byly umístěny v květnu 2018 u příležitosti výročí
790 let, uplynulých od první písemné zmínky o obci Jemníky.
Občané Jemník“

Lípa jemnických rodáků a přátel
Foto: Pavel Vychodil, 2018
Právě na počest tohoto významného setkání rodáků
a přátel obce bude lípa pokřtěna jako „Lípa rodáků a přátel
obce Jemníky“.

Autor: Ivana Vaňková
Almanach obce Jemníky
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HISTORIE TRATI ZVOLENĚVES – KLADNO DUBÍ
Železniční trať ze Zvoleněvsi do Kladna-Dubí byla uvedena do
provozu postupně. Vedla okolo obce Jemníky a byla svého času
prakticky jediným spojením obce Jemníky s Kladnem a městem
Kralupy nad Vltavou.
První stavební úsek z Kladna - Dubí do Vinařic (tehdy se stanice
jmenovala Smečno) byl otevřen roku 1856, druhý úsek
Zvoleněves - Vinařice v roce 1886. Provoz na trati byl ukončen
roku 1982, prvně zmíněný úsek však dodnes slouží jako vlečka.
Pojďme se však podívat, co se odehrálo předtím …

nákladů ubylo, jelikož byl vytvořen překop mezi doly Jan a
Mayrau, čímž vlečka k dolu Jan pozbyla významu, protože se
veškeré uhlí vyváželo až z dolu Mayrau. Navíc okolo roku 1930
byla do obcí zavedena nově vznikající autobusová doprava, což
způsobilo také pokles přepravy osob. Nakládka řepy rovněž
poklesla. Už to vypadalo, že trať zanikne úplně. Ale přišel rok
1945. Přesně 3. 12. 1945 byla zavedena osobní doprava až do
žst Kladno Dubí. To otevřelo novou možnost pro cestující, kteří
cestovali do „Poldovky“ na Kladno, jelikož ranní vlaky byly
ideálním spojením. Byly otevřeny 2 nové zastávky - Tuháň a
Švermov - Motyčín. Přeprava osob opět vzrostla. Zato nákladní
doprava v úseku Zvoleněves - Vinařice postupně upadala
v zapomnění. V roce 1970 byla zastavena přeprava řepy.
Nastal kritický rok 1982. Těleso trati v úseku Zvoleněves Vinařice chátralo, traťová rychlost byla snížena na 20, později
na 10 km/h. V novinách se objevil článek s nadpisem: „ Cestující

Podnětem ke stavbě trati byl fakt, že veřejností proběhla zpráva
oznamující záměr Mirošovického kamenouhelného těžařstva
poblíž obcí Vinařice a Libušín a současně snaha připojit
cukrovar ve Zvoleněvsi vlečkou, která by usnadnila nakládku
řepy v již zmíněném cukrovaru. Původní vlečka končila vysoko
nad cukrovarem a znesnadňovala tak nakládku / vykládku tím,
že bylo nutno na prudkém spádu použít lanovku. Varianta
vedení vlečky z ŽST Zvoleněves se zdála jako nejideálnější.
Samotná výstavba začala až 12. 6. 1885. Rok 1886 se
stal pro trať rozhodujícím. Díky úpravám kolejiště v ŽST
Zvoleněves se pokusně začalo jezdit až 2. 5. 1886, přestože
povolení k provozu bylo vydáno již 16. ledna. Pro nákladní
dopravu byla trať otevřena až 1. června. Provoz tedy mohl
začít naplno. Trať na začátku provozu měla k dispozici
mezilehlou stanici Knovíz (staniční budova s čekárnou 2. třídy,
skladiště s rampou a 2 dopravní i 1 manipulační kolej),
nákladiště se zastávkou Pchery - Saky a zastávku Podlešín
zastávka. Počáteční stanice Zvoleněves byla napojena na
lokálku Mikovice - Zvoleněves, koncová stanice Smečno
(původní
název
v
navrhovaném
projektu,
později
přejmenována na Třebichovice - Vinařice a nakonec jen
Vinařice) byla později napojena na vlečku Buštěhradské dráhy
vedoucí z Dubí u Kladna (dnešní ŽST Kladno Dubí) do části
obce Vianřice - Tuháně, která obsluhovala vlečky dolů Mayrau,
Ronna, Barré a Theodor. Stanice Vinařice měla staniční budovu
s čekárnou 2. třídy, výtopnu pro dvě lokomotivy, vodárnu
s uhelnou, dřevěné skladiště s rampou, strážní budku a
kolejovou váhu. Okamžitě po zahájení spolupráce těchto
společností nastal v roce 1889 „zlatý věk“ trati, jelikož se do
Kralup nad Vltavou vozilo veškeré uhlí z již uvedených dolů a
ještě k tomu se začala v Knovízi a ve Pcherách nakládat
cukrová řepa určená především pro zvoleněvský cukrovar.
Mimo to zanikla zastávka Pchery - Saky a vznikly dvě
samostatné zastávky - Pchery a Saky. Trať byla v plném
rozkvětu jak pro osobní, tak i pro nákladní dopravu.
Dopravu na této trati nerozhodilo ani zestátnění obou
společností roku 1908. Po tomto roce jezdily nadále v celém
úseku Kralupy - Vinařice tři páry smíšených vlaků doplněné dle
potřeby mimořádnými vlaky nákladními. Vše fungovalo až do
roku 1922. V tomto roce byla vybudována tzv. „podlešínská
spojka,“
která
propojila
Zvoleněves
s
Podlešínem.
Umožněno tím bylo plynulé napojení Kralup nad Vltavou na
Pražsko-Duchcovskou dráhu. Tím získalo město Slaný přímé
napojení na sousední Kralupy a vlaky mohly jezdit z Kralup nad
Vltavou až do Mostu bez nutnosti přestupu. To zcela změnilo
důležitost tratí. Zatímco trať Kralupy nad Vltavou – Zvoleněves
- Most se stala hlavní tratí i pro rychlíkovou dopravu, trať
Zvoleněves - Vinařice se proměnila v místní lokálku. Také
Almanach obce Jemníky

Původní zastávka Jemníky, Foto: kronika

si mohou za jízdy trhat jablka.“ Zánik trati se nezadržitelně
blížil. Doprava byla zastavena dne 28. 5. 1982. Těleso trati
v úseku Zvoleněves - Vinařice začalo mizet úžasnou rychlostí.
Dřevěné pražce se pálily nebo rozkrádaly, koleje mizely ve
spárech trhacího stroje, většina betonových pražců zůstala na
místě zasypány hlínou, později byly rozkradeny. Zbořil se také
most před Vinařicemi. Dále než před most se však trhací stroj
nedostal. Úsek od mostu před Vinařicemi do bývalé zastávky
Tuháň převzalo železniční vojsko, které zde uspořádalo v roce
1985 přehlídku techniky pro zástupce železničních vojsk
Varšavské smlouvy. Zbylý úsek Tuháň – Kladno Dubí si
ponechaly ČSD kvůli dopravě k stále ještě činnému dolu
Mayrau. Odváželo se odsud uhlí, přiváželo dřevo. Jenomže jak
už to bývá ve světě, železnice i vlečky mají svá nejlepší léta, po
kterých přijde pád. To se také stalo, když havíři prorazili překop
mezi doly Mayrau a Scholler v Libušíně. Od té doby se veškeré
uhlí odváželo právě z dolu Scholler, jelikož byl lépe vybaven a
vlečka měla větší kapacitu s více koleji. Také dovoz dřeva
poklesl. Vlečka přestala být pomalu využívána. Tou dobou
z Kladna Dubí na Tuháň zajížděla lokomotiva 751 již jen občas a
jen když se fírové chtěli „zašít,“ aby je nikdo neviděl. Roku
1997 se uskutečnila poslední jízda na důl Mayrau, kterou
vedl k příležitosti dne železničářů motorový vůz M131. Od
tohoto roku neprojel již žádný vláček na tuto vlečku. Také na
Vinařice se téměř nejezdilo, až se doprava zastavila úplně. Toto
období trvalo až do roku 2007, kdy přišel zásadní zlom - ČD
konečně prodali svůj úsek Kladno Dubí - nákladiště Tuháň
6
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ministerstvu obrany. To znamenalo zásadní zlom pro celý
zachovalý úsek, jelikož vlečka pomalu chátrala. Po prodeji však
začaly mohutné rekonstrukce. Ty byly dokončeny v březnu roku
2008, kdy byla vlečka předána provozovateli s razítkem o
sjízdnosti. Nový začátek v podobě provozu nastává v těchto

okamžicích, kdy trať prožívá renesanci. Jen vlečka na důl
Mayrau je stále zarostlá.
Autor: Ladislav Kučera
Zdroj: časopis Železniční fanda Speciál 1997

Jeden z přejezdů přes trať
nedaleko Jemník, využívaný
hlavně povozy. Foto: kronika

Již opuštěná železniční
zastávka, Foto: kronika

HISTORIE JEMNICKÝCH GRUNTŮ
V Almanachu vydaném k setkání rodáků v r. 2010 jsme
uveřejnili historii budovy mlýna a statku č. p. 1. V tomto vydání
budeme pokračovat, zpracovaná historie se bude opět týkat
dvou objektů, které zde stály mezi prvními staveními. Statek č.
p. 2 a č. p. 3 jsme vybrali, protože tak jako v polovině 17.
století se jednalo o selské grunty, jejich majitelé i dnes úspěšně
pokračují v zemědělské činnosti. Lze tedy říci, že historie
zemědělství v těchto usedlostech má doloženou tradici
minimálně 400 let.

válkou. Vojska, která přes území procházela, plenila a rabovala,
a jelikož vesnice nebyly opevněny, byly snadným cílem.
Další nepříjemností této doby byla robota – bezplatná práce.
Začalo to celkem nevinně, kdy robota byla požadována na
stavbu a opravu hradů a cest. Po třicetileté válce se
požadovaná robota zhoršila. Vlivem velkého množství
opuštěných vesnic a úbytkem obyvatelstva byl obecně pracovní
síly nedostatek. Vrchnost vlastnila i statky, které nebyly
aktuálně „v pronájmu“, nebo k nim byla připojena opuštěná
pole, a ta pochopitelně potřebovala péči. Poddaní byli nuceni
k časté výpomoci na panských dílech. A dobrovolná výpomoc
postupně přešla v povinnost, která byla neúměrně zvyšována,
např. až na 3 dny roboty v týdnu (r. 1680). Není těžké si
domyslet, že na vlastní polnosti mnohdy nezbýval potřebný čas.
To vše vedlo samozřejmě k nepokojům. Až za Marie Terezie
byla robota upravena a systém se celkově změkčil.
V majetku Bořitů z Martinic a posléze Clam-Martiniců zůstaly
Jemníky až do zrušení poddanství v roce 1848. Následně se
statkáři mohli vyvázat a půdu i další závazky vyplatit, čímž
přešly grunty do jejich vlastnictví.

Abychom nastínili, jak se tehdy sedlákům žilo, je třeba se vrátit
o několik století zpět, do 17. století. Jemníky tenkrát získal ke
Smečnu Jaroslav Bořita z Martinic. Proto začínají ve
smečenských gruntovních knihách zápisy o Jemníkách většinou
zmínkou, že „ r. 1613 se vyšetřilo …“ V této době půda, na níž
statkáři hospodařili, fakticky nepatřila jim, ale zmiňované
vrchnosti, která statkářům půdu poskytovala k hospodaření
formou jakéhosi pronájmu. Krom toho, že byla stanovena
jednorázová částka (kterou bylo možné i splácet) za možnost
zde hospodařit, dále odváděl vrchnosti každoročně peněžitý
úrok, případně smluvené naturálie. Protože tímto způsobem
zůstávala půda v majetku vrchnosti, ta také mohla kdykoli
rozhodnout o přeobsazení statku – zkrátka dala rozkaz, aby
statkář prodal grunt jinému a sám se usadil na jiném místě.
Oproti tomu statkář sám o své vůli prodat „pronájem“ nebo
odejít ze statku nesměl, potřeboval svolení vrchnosti. Před
prodejem se grunt odhadoval – „šacoval“ – zjednodušeně
řečeno se určila cena, podíly, zhodnocení, dluhy a splátky
účastníků. Pokud byla vrchnost s hospodářem spokojena,
souhlasila, aby na gruntě pokračoval syn současného statkáře.
Ten se ovšem musel zavázat, že bude plnit stejné povinnosti.
Tímto způsobem se stávaly grunty jaksi dědičnými. Když
neměl poddaný přímého dědice (děti), po jeho smrti připadl
jeho majetek (odúmrť) vrchnosti, sourozenci právo na dědictví
neměli. Teprve později se některá vrchnost odúmrti vzdala a
dovolila, aby majetek přešel na krevní příbuzenstvo.
Při pročítání historie gruntů se často dočítáme, že kolem roku
1650 byly grunty opuštěné. Bylo to způsobeno třicetiletou
Almanach obce Jemníky

Autor: Ivana Vaňková
Foto: č. p. 5 foto z rodinného archivu L. Kučery
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HISTORIE DOMU Č. P. 2
17. století
První písemnou zmínku o gruntě č. p. 2 a jejím majiteli
nalézáme kolem roku 1600, kdy na gruntě hospodařila rodina
Vojtěchů. Martin Vojtěch r. 1616 převzal grunt po otci
Martinovi a s ním převzal i jeho dluhy. Tomáš Vojtěch se dal
mezi nepřátelský lid Kurfirstk, a tak jeho podíl připadl vrchnosti.
V roce 1650 je veden tento grunt jako pustý, nikdo z rodiny
Vojtěchů se k němu nehlásí, aby se ho ujal. Můžeme se jen
domnívat, zda to bylo v souvislosti s třicetiletou válkou, či
z jiných příčin.
Až roku 1662 se gruntu ujal jemnický krčmář Jakub Pyšný.
Grunt získal za odhadní cenu 80 kop grošů míšeňských.
Prakticky od této doby již grunt přechází na osoby v rodové
souvislosti, i když se příjmení mění v závislosti na tom, zda
grunt přecházel po linii dcery nebo syna. Jakub Pyšný je tedy
zde významným jménem a zakladatelem rodu. Na gruntě
hospodařil 25 let, než ho 4. 2. 1687 prodal i s krčmou dceři a
zeti Janu Brožovi + manželce Alžbětě za cenu 100 kop
míšeňských.
18. století
1702 zbývalo doplatit ještě 23 kop - Dorotě Bělohlávkové do
Želenic 7 kop, Anně Vozábové v Hrdlívě 9 kop. Kdo byly tyto
dámy,
není
v kronice
zapsáno,
nicméně
vzhledem
k majetkovým zvyklostem se můžeme domnívat, že šlo o podíl
na vyplacení ostatních sourozenců.
Po dalších 25 letech (r. 1712) předal Jan Brož grunt
s připojenou krčmou synu Jiřímu Brožovi v původní ceně,
který teprve v roce 1742 grunt doplatil a očistil.
Jiří Brož roku 1743 grunt postoupil zeti Janu Lomíčkovi za 2
krávy zádušní + 125 kop (pravděpodobně grošů). Bylo zaseto 8
strychů žita a 2 strychy pšenice.
1744 uzavřel Jan Lomíček smlouvu Václavem Brožem ml. (byli
švagři z manželčiny strany, tedy stále zůstáváme na stejné
rodové linii) a postoupil mu grunt za vystavění chaloupky 1), ke
které dostal i právo užívat do smrti 2 strychy pole od gruntu č.
p. 2. Václav Brož zde hospodařil až do smrti (r. 1769). Vdova
Dorota Brožová s 6 potomky zůstala na gruntě, ale sama se o
grunt nedokázala postarat, a tak se znovu provdala za Josefa
Štulíka, aby zde hospodařil do dospělosti jejího syna Tomáše
(po 22 let) a postoupila mu Grunt na staré doplacení 2). Grunt
toho času čítal 2 koně, 2 voly, 2 krávy, 1 tele, 2 ovce, svině a
další drobné zvířectvo. Josef Štulík se záhy ujal gruntu
Štulíkovského 3) a dal s vrchnostenským povolením grunt
Brožovských č. p. 2 do nájmu Antonínu Procházkovi.
Ustanovený dědic Tomáš Brož zemřel, proto grunt převzal 15.
2. 1775 jeho starší bratr Matěj Brož a hospodařil zde dalších
33 let. V této době se v kraji evidují nálezy uhlí. Krom dolu
otevřeného na poli rychtáře Josefa Štulíka nacházeli uhlí i jiní,
nicméně otevření dolu vyžadovala svolení vrchnosti. A tak i
Matěj Brož, Václav Cihlář a Václav Landa vedli spor s vrchností,
které daly ovšem úřady za pravdu a dolování na pozemcích
zmíněných statkářů nebylo povoleno.

synovi, rovněž Matěji Brožovi.
V roce 1846 přešel právním přiřknutím na syna Josefa Brože.
Ačkoli měla jeho matka Majdalena vyhrazeno užívání
spoluvlastnictví gruntu do smrti, roku 1848 postoupila toto
právo nové hospodyni Marii Brožové, roz. Bílkové za 600 zlatých
a zaknihovaný výměnek. V této době byla ke gruntu
zaknihována výměra 50,5 strychu, pravděpodobně komisí
v souvislosti se zrušením poddanství, a grunt byl vyvázán
zaplacením vyvazovacího kapitálu 309 zl. + 82 zl. 10kr za jarní
desátek.
1872 se stala samodržitelkou vdova Marie Brožová, potomci
Antonín, Karel a dcera Anna měli podíly 1104 zlatých, syn Josef
jen doplatek podílu 495 zlatý. Jako dědic byl určen syn Václav
Brož, který převzal grunt s manželkou Barborou až roku 1877.
Matka Marie Brožová prodala ke gruntu 5 a čtvrt strychu polí od
č. p. 18.
20. století
Roku 1907 přešel grunt na syna Františka Brože a manželku
Marii, roz. Štulcovou. V tomto roce vykonával František Brož
v obci funkci třetího radního a kolem roku 1910 2 roky funkci
starosty obce.
Po úmrtí dospělého syna Josefa přešel grunt roku 1931 na
dceru Marii Křečkovou, roz. Brožovou - provdanou za
Josefa Křečka z Úlovic u Ročova, kteří rozšířili obytnou část
usedlosti o nástavbu 1. patra.
Josef Křeček umírá v r. 1933 velmi mladý - v 31 letech, na
zápal slepého střeva.
1935 se vdova Marie Křečková provdala za Františka Křečka
- bratra zemřelého Josefa Křečka, dceři Marii tu bylo pojištěno
80.000 Kč. Požádali o změnu regulační čáry na čísle parc. 654/2
katastr 72 v ploše 83m2. Usnesením schůze obce a schválením
okresu byla zamýšlená stavba povolena.
1937 byl povolen odprodej pozemku obecního parku rodině
Františku a Marii Křečkovým na rozšíření hospodářských budov.
1936 František Křeček se podílel finančně na stavbě pomníku
padlým hrdinům, který byl postaven místo dřevěného kříže.
1946 byl místními rolníky, panem Ladislavem Kukelkou a
Františkem Křečkem, zakoupen traktor za 110.000 Kč. Traktor
byl použit při stavbě obecní nádrže (jménem Barbora) k přívozu
kamene a písku též dobrovolnou prací rolníků.
Č. p. 2 - foto z obecní kroniky, 1928
1928

19. století
27. 8. 1808 postoupil Matěj Brož grunt s 24 jitry a 164
čtverečnými sáhy polí, s 1 jitrem čtverečným luk a zahrad
Almanach obce Jemníky
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Události kolem roku 1950 se statku nevyhnuly. Zde cituji
kroniku, zejména pro vykreslení doby: „19. srpna 1951 byly

slavnostně rozorány meze za Humpoldtkou k Netovicům na
majetku F. Křečka č. 2 a Josefa Landy č. 39. Tento den bude
připomínati v dějinách historie socializaci vesnice. Tento den se
bude oslavovat poutí, která se tradičně slavila vždy 1. neděli
v září.“
23. 3. 1953 proběhla další socializace - svod dobytka. Z č. p.
2 bylo odvedeno 7 ks dojnic a 9 ks jaloviny. Stejného roku byl
statek nuceně předán JZD – pole a hospodářské budovy, kde
byly ustájeny svedené jalovice. Obytný dům zůstal majitelům
k obývání. František Křeček byl zaměstnán v hornictví, jeho
manželka Marie krmila jalovice v JZD. Téhož roku se usnesl
spolek myslivosti a MNV zalesnit role F. Křečka u jeho
původního lesa.
Marie Křečková měla krom dcery Marie z prvního manželství

č. p. 2 - foto autorka, 2018
ještě s Františkem Křečkem dceru Janu a syna Františka.
František Křeček st. umírá roku 1986. Po něm přechází statek,
nebo spíše to, co z něj po vyvlastňování zbylo, na syna
Františka Křečka. Ten se roku 1965 oženil s Libuší
Klapkovou.
21. století
Teprve roku 1991 se vrací usedlosti a polnosti (část restitucí) a
znovu se probouzí zemědělská činnost, kterou zde dodnes
provozuje syn Libor Křeček. V letech 1997–2008 provozoval i
živočišnou výrobu, konkrétně chov ovcí. Z Francie dovezl
masné plemeno Charollais, stádo produkovalo chovné kusy
určené pro další plemenitbu. V roce 2008 byl trh již nasycen, a
proto chov ukončil. Nyní se věnuje pouze rostlinné výrobě.
Na 160 ha orné půdy pěstuje ozimou pšenici (50 %), řepku (25
%) a hrách (25 %).

Autor: Ivana Vaňková
text byl sestaven podle záznamů v kronikách
a po konzultaci se současnými majiteli

č. p. 2 - foto z obecní kroniky, 1985
---------------1
) chaloupka č. p. 9, které bylo na jedné parcele jako pozdější
vystavené a oddělené č. p. 29 – k rozdělení došlo r. 1860. Roku
1769 přešel Jan Lomníček na výměnek v této chaloupce a
přenechal ji své nejstarší dceři Anně Lomníčkové s manželem
Václavem Procházkou. R. 1839 postoupila Anna Lomníčková
Františkovi Ležákovi polovinu domu za 120 zl., dále není
spojitost s gruntem č. 2 nijak zjevná.

Annu Procházkovou, Mařenu Landovou a Matěje Brože (který
byl i dědicem gruntu Brožovských č. p. 2 po otci). Manžel Josef
Štulík se měl ujmout gruntu Vrabcovský a Štulíkovský s ním
společně koupený a ostatním dědicům (dětem Doroty Štulíkové
z prvního manželství s Václavem Brožem) vyplatit hotově 940
zlatých (Václavu Brožovi 440 zl., Anně a Mařeně po 200 zl.,
Matěji 100 zl.). Josef Štulík vše vyplatil, ale s pastorními dětmi
měl nesrovnalosti o Vrabcovský statek, a proto jim u smírčího
jednání 9. 6. 1791 vyplatil ještě dalších 700 zl. (Václavu Brožovi
250 zl., Anně a Mařeně po 150 zl.).

2

) nelze odvodit, zda byl syn Tomáš Brož nejmladším dědicem,
je to ale pravděpodobné. Z dobových materiálů vyplývá, že
statkáři stanovovali za dědice svých gruntů spíše mladší
potomky, aby si zajistili co nejdelší působení a vliv na chod
gruntu a také zajistili ostatní sourozence. Zbytečně pak
neriskovali předčasný odchod na odpočinek.

4

) 1805 Matěj Brož a Marie Brožová (rodiče Matěje Brože ml.)
koupili č. p. 18 (grunt chalupnický s krčmou), od majitele
Matěje Procházky, který grunt zdědil po otci Antonínovi a který
prodával, protože oslepl.
Majetek: 4 jitra 1011 5/6 čtverečných sáhů polí, 1 jitro 328
čtverečných sáhů luk a zahrad.
Grunt převzal 1837 Josef Brož a po jeho smrti přešel
pozůstalostí na Matěje Brože. 1872 je spolumajitelkou Marie
Brožová, která oddělila část polí (pravděpodobně 5 a čtvrt
strychu polí ve prospěch gruntu č. p. 2).
1877 přechází grunt č. p. 18 z majetku Brožů na Františka
Landu a Josefu, čímž končí spojitost s gruntem č. 2.

3

) Dorota Štulíková (dříve Brožová – manželka zesnulého
Václava Brože) byla sestrou Mařeny Šindelářové. Mařena
Šindelářová postoupila svůj grunt č. p. 1 sestře Dorotě a
jejímu manželovi Josefu Štulíkovi a jejich dětem se vším
právem a příslušenstvím – pro, cituji kroniku „svou nemožnost
hospodařit a nedbanlivost manželovu, který zběhl“.
29. 5. 1790 byl zapsán kšaft Doroty Štulíkové, jímž za dědice
gruntu č. p. 1 ustanovila manžela Josefa Štulíka a své děti
z prvního manželství (s Václavem Brožem ) - Václava Brože,

Almanach obce Jemníky
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HISTORIE DOMU Č. P. 3
17. století
První písemná podložená zmínka o č. p. 3 je po roce 1600 a již
zde se o něm hovoří jako o selském gruntu, kdy na něm
hospodařila Důra Volfová až do roku 1613, kdy od ní grunt
převzal Šimon Volf za 250 kop grošů. Sám zaplatil jen 35 kop
a zbytek splácel až do r. 1626 jeho syn Jiří Volf. Toho roku
přiženil se k vdově po Šimonu Volfovi Matěj Kuchař a převzal
grunt za 400 kop. Toto splácel do r. 1633.
Tak jako i u č. p. 2, i tento grunt byl v roce 1650 veden jako
pustý. Opět se nabízí hypotéza souvislosti se zuřící třicetiletou
válkou, která kraj ovlivnila.
1662 jej převzal za odhadní cenu 90 kop Martin Dvořák.
Patřilo tu Dorotě Součkové dříve manželce Matěje Kuchaře 10
kop, Dorotě po Václavu Lázeňském 35 kop. Zbytek doplácel
po 3 kopách ročně až do r. 1673 kdy zemřel. V roce 1674
postoupila pozůstalá vdova po Martinu Dvořákovi grunt zeti
Matěji Macháčkovi za 250 kop.

V roce 1882 přešel grunt na dceru Rosálii a jejího manžela
Václava Cihláře (*1854) 1), a ten opět významně rozšiřuje
statek. Přikoupil 5 ha polností a přistavěl ke statku hostinec
spojený s původní budovou pavlačí. Statek postihly i stinné
události – 1. 11. 1898 večer vyhořela stodola, kterou přijeli
hasit hasičské sbory z Knovíze a Podlešína. Škoda byla vyčíslena
na 1200 zlatých. Majitel stodolu ještě týž rok znovu postavil.
Krom obytné části a hospody s šenkovnou a sálem měl statek
samozřejmě i hospodářské budovy. Podle nákresu v rodinné
kronice se jednalo o poměrně velký statek se zahradou, kde
byly hospodářské budovy rozmístěny velmi prakticky. Statek
měl konírnu na 3 koně, ovčín pro 50 ovcí, stáje pro 16 ks
hovězího dobytka, kurník pro slepice, husy, kachny, krůty a

č. p. 3 - foto z rodinné kroniky poskytl J. Šaroch

18. století
Pak hospodařila sama vdova Magdaléna Macháčková a
kladla gruntovní peníze až do r. 1702, kdy postoupila grunt
odhadnutý na 90 kop synovi Jakubu Macháčkovi.
1712 převzal tento grunt Václav Šebesta od Jiřího Landy za
cenu 235 kop. Jak se na grunt dostal Jiří Landa, není
uvedeno. Václav Šebesta do r. 1733 cenu doplatil a zcela
očištěný grunt následující rok směnil s Václavem
Družeckým za velký grunt v Humnech č. p. 10, který byl
ovšem zatížený nemalými dluhy. Václav Družecký se dlouho
neudržel ani na gruntu očištěném. Dne 7. 1. 1747 musel
Václav Družecký pustil grunt v Jemníkách za dluhy Václavu
Hronovi ze Želenic. Ten splácel dluhy od r. 1748 do r. 1771.
Po jeho smrti zde hospodařila vdova Dorota Hronová a podle
smlouvy uzavřené se souhlasem všech dětí odevzdala dne 13.
6. 1795 grunt synu Františku Rollovi za cenu 1049 zlatých.
19. století
1824 se ujal gruntu Václav Roll s manželkou Rozálií, roz.
Novákovou za cenu 2460 zlatých, svobodný bratr Josef a sestra
Terezie měli dostat po 300 zlatých, Marie, provdaná Tomsová
195 zlatých a Kateřina, vdaná Krčmářová 260 zlatých.
Posledním z rodiny Rollů byl Matěj Roll, který r. 1843 prodal
grunt Josefu Matějkovi za 2800 zlatých. Pak se majitelé opět
rychle střídali - Po roce přešel na Františka Šulce a Annu za
3540 zlatých.
1847 jej koupili Václav a Barbora Berchovi za 4000 zlatých
a téhož roku Matěj Norek s manželkou Marií za stejnou cenu.
Po zrušení poddanství bylo zaplaceno 325 zl. 25 kr.
1854 jej získal František Štulík a jeho žena Marie z č. p. 17
za 6000 zlatých. Ti dali statek věnem v hodnotě 5000 zlatých
dceři Anně, která se r. 1866 provdala za Jana Hermana
z Třebichovic. Rodičům Štulíkovým byl vyhrazen výměnek.
Jan Herman zvýšil cenu pozemků vysázením ovocných sadů.

Almanach obce Jemníky
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perličky a chlév se 7 prasaty. Ve 3 sklepech bylo uskladněno
pivo pro hostinec, brambory a řepa. Dále zde stála
dvouposchoďová sýpka a stodola, kolny pro uskladnění
drobného nářadí. V zahradě byl včelín (15 rojů), pro potřeby
statku se zde pěstovala zelenina, křen a kmín a také ovocné
stromy vzácnějších druhů. Ke statku patřilo 21 ha 30 arů a 39
m2 polí a 1 ha 68 arů a 53 m2 luk. Zajímavým údajem je, že se
v této době používala umělá hnojiva, hlavně superfosfát a
ledek.
Z plodin se pěstoval nejvíce ječmen 1/5 půdy, pšenice 1/9
půdy, řepa, řepa cukrovka 1/5 půdy, brambory 1/9 půdy. Další
plodiny víceméně pro potřebu statku, na krmení a drobný
prodej.
20. století
Roku 1912 Václav Cihlář prodělal mrtvici, ochrnul na půl těla a
až do své smrti 26. 3. 1929 byl upoután na lůžko. 1918 přešel
na syna Oldřicha Cihláře a jeho ženu Annu, roz. Burkytovou.
Dcera Oldřiška se narodila až po smrti otce Oldřicha, který
umírá na otravu krve v roce 1920. Anna Cihlářová se znovu
provdala za Vojtěcha Hušáka, který se stal spolumajitelem a
po smrti Anny r. 1931 jediným majitelem. Vojtěch Hušák zemřel
28. 1. 1938. Usedlost č. p. 3 dále spravovala jeho druhá žena
se třemi nevlastními dcerami - Oldřiškou, Annou a Miluší (Miluše
Hušáková se provdala za Josefa Landu z č. p. 39).
1944 převzala dcera Anna Hušáková provdaná za Jaroslava
Šarocha, syna Oldřicha Šarocha (*1912) hospodařícího ve
statku č. p. 8.2).
www.obecjemniky.cz

Během socializace vesnic a budování JZD v 50. letech se stal
statek Jaroslava Šarocha (1951) i s poli ve výměře 22 ha
součástí JZD. Obytnou budovu obýval J. Šaroch s rodinou a
sám pracoval na dráze. V hospodářských budovách byla zřízena
výkrmna prasat, dále drůbežárna a byl zde ustájen hovězí
dobytek svedený v březnu 1952 z ostatních statků pro společné
hospodaření v živočišné výrobě.

z Jemník, teprve následně dorazili profesionální hasiči ze
Slaného. Budova byla opravena a dále používána.
JZD využívalo hospodářské budovy až do r. 1990.
Syn Jaroslava Šarocha a Anny, roz. Hušákové z č. p. 3, též
Jaroslav (*1949) postavil dům (okál) na pozemku č. p. 8 , kde
původně hospodařil jeho dědeček a kde dosud bydlí.
21. století
V roce 1990 restituoval statek č. p. 3 včetně hospodářských
budov a začal zde opět provozovat zemědělskou činnost spolu
se svým synem Jaroslavem Šarochem (*1970), který úspěšně
pokračuje dodnes. Jeho činností je pouze rostlinná výroba,
většinou slunečnice, ječmen a pšenice.

V roce 1970 statek postihl požár, konkrétně budovu
s ustájeným dobytkem. Příčinou byla jiskra z výfuku traktoru,
která vlétla pod střechu budovy, kde byla uskladněna sláma.
Dobytek byl vyveden, ale budova byla výrazně poškozena –
shořela celá střecha. Požár začali hasit dobrovolní hasiči

Autor: Ivana Vaňková, Ladislav Kučera
Text byl sestaven podle záznamů v kronikách
a po konzultaci se současnými majiteli.
Děkujeme Jaroslavu Šarochovi za umožnění
nahlédnout do historické kroniky č. p. 3.

č. p. 3 - foto autorka, 2018
----------------------1
) S rodinou Cihlářovou se setkáváme na selském gruntu č. 5, u
kterého je v kronikách historie od r. 1613. Cihlářové se však na
tento grunt dostali o něco později, a to v roce 1698 jej koupil
zeť dosavadní majitelky (Anny Skálové, vdovy) Matěj Cihlář.
Cihlářové se o grunt starali až do roku 1871. V několika
generacích zde vystupují přímo Václavové Cihlářové, lze tedy
předpokládat, že poslední z nich se přiženil do č. 3, jak se
v kronice píše. Nešlo tedy pravděpodobně o někoho
přistěhovaného z jiného kraje, ale o našince.

2

) Na chalupnickém gruntě č. p. 8 hospodařila v letech 1586–
1881 rodina Husákova/Votavova/Tůmova (statek přecházel i na
dcery a jejich manžele, proto změny v příjmeních, nicméně se
jednalo stále o následníky Václava Husáka).
Ve zmiňovaném roce 1881 jej koupil Vojtěch Šaroch
s manželkou Františkou za 1500 zlatých, jejich syn Oldřich zde
hospodařil s manželkou Boženou, po její smrti se znovu oženil
s manželkou Marií. Z jejich dětí Jaroslava, Františka, Josefa a
Lidušky se Jaroslav přiženil r. 1944 právě do č. p. 3 a František
koupil r. 1937 selský grunt č. p. 10, kde provozoval masnu.

č. p. 8 v červnu 1922. Zleva Jaroslav, František, Josef, matka
Marie, Liduška, otec Oldřich. Foto poskytl J. Šaroch
Almanach obce Jemníky
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GEOCACHING – TURISTICKÁ HRA PRO MALÉ I VELKÉ
Geocaching je hra pro všechny věkové
kategorie, něco mezi sportem a turistikou.
Hra spočívá v použití navigačního systému
GPS (ve speciálních navigacích nebo v
aplikaci pro mobilní telefon) při hledání
skryté schránky nazývané cache (česky
psáno i keš), u které známe zeměpisné souřadnice. Člověk
zabývající se geocachingem je označován jako geocacher
(geokačer/kačer). Když najde keš, zapíše se do návštěvní knihy
(logbooku) a může si vyměnit i nějakou drobnost, co v keši
nechali předešlí návštěvníci. Pak ji opět uschová a zamaskuje
pro další nadšence.
Keše je možné najít nejen na turisticky zajímavých místech,
může jít o připomenutí nějaké události, co se k danému místu
vztahuje, nebo prostě zakladatele jen oslovilo hezké místo.
Geocaching je celosvětová hra, lovit kešky můžete i v zahraničí
a také obtížnost jejich lovu je různá – na své si přijdou i
vyznavači adrenalinu, kešky můžete najít nejen v běžném
terénu, ale i kešky stromové nebo třeba na skalách, pod vodou
apod. Na mapě je samozřejmě u každé kešky napsáno, v jakém
terénu se nazývá, a tak si můžete naplánovat ty vhodné právě
pro vás.

Mezi další zajímavé cache zde v okolí patří:
 Tajemný kámen Jemníky (N 50° 12.600 E 014° 06.919)
Keš věnovaná menhiru, o němž píšeme na str. 14.
 Selská štola aneb profesor Dráb se smrtelně zmýlil (N 50°
12.850 E 014° 06.907)
 Pohřebiště lidojedů (N 50° 12.772 E 014° 07.619)
 Panoptikum #3 – Znásilnění u Netovic (N 50° 12.535 E 014°
06.192) – keška k historickému příběhu, který je otištěn na
str. 13.
A jak se zapojit do hry a najít kešky na mapě? Z vlastní
zkušenosti mohu doporučit server geocaching.com, kde po
zřízení uživatelského jména můžete označovat, které kešky jste
ulovili, které třeba nenašli, nebo nechat vzkaz zakladateli, že
keška potřebuje údržbu. Najdete zde podrobné informace o
velikosti, obtížnosti, terénu a je zde i příběh, který se ke kešce
váže s nápovědou, kde hledat.
V mobilu používám aplikaci C:geo, která mi ukazuje kešky
v okolí a informace o kešce je zde též dostupná.
A jak jsem se ke geochachingu dostala já? Přemýšlela jsem,
čím bych dětem zpestřila naše výlety, když zrovna v dohledu
není dětské hřiště, nebo jiné, pro děti zajímavé, místo. Tahle
hra je něco mezi bojovkou a hledáním pokladu a pohltila nejen
naše děti, ale i nás, rodiče. Prakticky na každém výletě
minimálně otevřeme mapu, abychom zjistili, jestli máme
nějakou kešku v dosahu, a většinou se rozhodneme pro odlov.

I v Jemníkách máme kešku, kterou si můžete odlovit během
průvodu obcí, a pokud již nepatříte mezi zapálené kačery,

Old Railroad / Stará trať (N 50° 12.282 E 014° 07.134)
Obtížnost: lehká
velikost: malá keš
Toto je první keška ze série keší věnovaných již zrušené trati ze
Zvoleněvsi do Kladna-Dubí. Keš je umístěna na bývalém tělese
trati. Kousek od keše, na souřadnicích N50° 12.320 E014°
07.216, byla železniční zastávka Jemníky.
Nápověda: U velkého pařezu
Zdroj: geocaching.com

Autor: Ivana Vaňková

ZNAK A VLAJKA OBCE JEMNÍKY
Popis znaku: V červeno-zeleně dolů obloukem děleném štítě nahoře dvě stříbrná propletená vykořeněná
lekna, dole stříbrná zkřížená hornická kladívka.
Legenda: Dělení štítu vychází od pojmenování původních obyvatel: „Jamníků“, kteří měli bydlet v jamách;
dle jiného výkladu měli hloubit jámy pro chytání zvěře, ale i pro těžbu rud. Propletená lekna vyjadřují
přátelství a soudržnost zdejších občanů, jakož i jejich sounáležitost ke své obci, ležící na vodním toku – na
Knovízském potoce. Stříbrná lekna jsou také znakem pánů z Martinic a jejich dědiců z Clam-Martinic, kteří
jako majitelé smečenského panství ves Jemníky drželi více jak tři století. Hornická kladívka připomínají
bohatou hornickou historii obce s několika důlními díly v jejím blízkém okolí včetně zaniklého
kamenouhelného dolu Humboldt (1872–1878); jeho stavební objekty byly do začátku 60. let 20.
století dominantou západní části katastrálního území obce.
Návrh projednán a schválen zastupitelstvem obce Jemníky dne 19. listopadu 2012 usnesením
č.13/6/2012.
Znak a vlajku navrhl, text zpracoval: Mgr. Miroslav Oliverius, Malé Kyšice.
Grafické provedení: Ing. Jan Novák, Kladno.
Schválení v Parlamentu České republiky ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny rozhodnutím č. 53
předsedkyně Poslanecké sněmovny dne 12. dubna 2013.
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KRIMI POVÍDKA Z HISTORIE
PŘESTOŽE BYLA BRUTÁLNĚ ZNÁSILNĚNA, DORUČILA TELEGRAM AŽ NA MÍSTO.
Počátkem 30. let
do ruky. Přestože se Terezie ze všech sil brání, nakonec
došlo kousek od Slaného,
neznámému násilníkovi podlehne a je brutálně znásilněna. Po
u Netovic, k ohavnému
skončeném násilí pronese útočník vůči vyčerpané oběti: „Vy jste
násilnému činu. Tímto
mi ale dala. Pokousala jste mě pořádně.“ Terezie i po tomto pro
termínem
se
totiž
ni tak otřesném zážitku zachová chladnou hlavu a snaží se
v tehdejší době označovaly
zjistit totožnost toho, který ji před chvílí takhle ublížil. Ptá se ho,
sexuálně
motivované
jak se jmenuje, a zda by se mohli ještě někde sejít. Útočník
trestné činy. V sobotu,
říká, že se jmenuje Svoboda, bydlí ve Třebichovicích, a že by se
14. března 1931 po 16.
mohli sejít zítra, v neděli, ve 4 hodiny odpoledne na železniční
hodině dojde na železniční
trati u zastávky Pchery-Saky. Poté neznámý násilník odkráčí po
stanici v Knovízi telegram
pěšině k polní příčné cestě vedoucí k Sakům a Hrdlívu, tam
pro rodinu Sláničkovu
v úvozové cestě Terezii zmizí. Zdrcená Terezie dojde po cestě
v Jemníkách.
až do Netovic, kde potká Alžbětu Strejčkovou a Karolinu
Poněvadž
staniční
Dubskou, které jsou manželkami horníků z dolu Humbold
manipulant
Stanislav
v Jemníkách. Ptá se jich, zda správně přišla do Jemníků. Ty jí
Hudíček
je
služebně
však říkají, že je v Netovicích a že do Jemníků ji doprovodí.
zaneprázdněn, nabídne se mu jeho manželka Terezie, že
Tyto ženy ji nakonec dovedou až do Sláničkovic domu, kde
telegram do Jemník donese sama. Oba manželé se do Knovíze
konečně doručuje telegram. Odtud již jde sama domů do
přistěhovali teprve před třemi nedělemi a okolí Slaného
Knovíze, kde sděluje svému manželovi, co se jí na cestě stalo.
prakticky vůbec neznají. Přesto se Terezie rozhodne, že do
O sedmé hodině večerní učiní její manžel na četnické stanici v
nedaleké vesnice se vypraví sama. Vydává se podél trati a
Pcherách trestní oznámení. Případ znásilnění začali vyšetřovat
zakrátko dojde až na samý okraj Jemníků. U mostku, vedoucího
Pcherští četníci, vrchní strážmistr Miloslav Černý, strážmistr
přes potok, potká místního horníka Antonína Ležáka a
František Bech a Josef Vokáč. Místní četnictvo však bylo
kotlářského dělníka Jana Kincla z Podlešína, kterých se ptá na
tentokrát bezradné. Nejdůležitější svědek, který pachatele viděl,
cestu. Ti jí říkají, že obec začíná hned za mostkem, ale rodina
řidič koňského povozu s popelem, čeledín Jan Holý byl totiž
Sláničkova bydlí až na druhém konci vesnice. Doporučují jí, aby
v inkriminované době opilý natolik, že výslech s ním se musel
šla po pěšině podél Košťákova mlýna přes lávku k rybníčku,
druhého dne opakovat. „Když jsem míjel jdoucí Terezii
tím, že si cestu zkrátí. Terezie poslechne a jde naznačenou
Hudíčkovou, zastavili se mě náhle koně, zvednul jsem se ze
cestou. Asi po 100 metrech dojde ke mlýnu, ale tam zmíněnou
sedátka a pohlédl za sebe. Uviděl jsem, jak se Hudíčková
pěšinu ani lávku nenachází. Vydává se tedy po polní cestě
zavěsila neznámému mladému muži rukou v podpaží, a pak
kolem železniční trati směrem k železniční zastávce Pcheryspolečně takto zavěšeni kráčeli spolu dále po cestě k železniční
Saky. Asi po 250 metrech míjí koňský povoz naložený popelem,
zastávce Pchery-Saky,“ prohlásil Jan Holý na dvoře hostince
který řídí místní čeledín Jan Holý. V téže době zpozoruje, že za
Václava Landy v Jemníkách v přítomnosti četnictva, Terezie
ní jde neznámý mladý muž. Zastaví se a počká, až k ní tento
Hudíčkové a jejího manžela Stanislava. Terezie Hudíčková tuto
pocestný přijde, aby se ho mohla zeptat na cestu. Ten jí říká,
jeho výpověď rezolutně popřela a upozornila četníky na
že do Jemníků sice nejde, ale že je z Pcher a že se v místním
svědkovu opilost. Holý však tuto výpověď překvapivě podal i
kraji velmi dobře vyzná. Nabízí jí, že jí dovede do Jemníků a že
druhý den ve stavu střízlivém. Alžběta Strejčková a Karolína
se poté vydá po jiné cestě do Pcher… Terezie Hudíčková je
Dubská z Jemník podaly četníkům zase tuto svědeckou
ráda, že potkala místního člověka, který ji dovede až na místo a
výpověď: „Když k nám Hudíčková přišla, byla na obličeji a na
tak s nadšením souhlasí. Když s neznámým průvodcem dojde
rukou potřísněna krví a měla pomuchlaný a znečištěný kabát od
až k železniční zastávce Pchery-Saky ptá se ho, zda jsou
hlíny. Ptaly jsme se jí, co se jí stalo, ale ona nám to
správně. Ten jí odvětí, že tato obec je velmi rozsáhlá a aby se
neodpověděla a pouze šátkem krev z obličeje a rukou si
nebála, že on to tu velmi dobře zná. Od železniční zastávky se
očistila.“ Jak vlastně neznámý útočník vypadal? Podle udání
vydávají polní pěšinou přes vrh do údolí, a pak znovu do vrchu,
Terezie Hudíčkové byl stár asi 25 – 30 let, měl 166 – 170cm
směrem k Netovicům, až na vrch k severozápadnímu cípu
vysokou ramenatou postavu a šedozelené oči. U kořene měl
skupiny lesních stromů. Asi v půl šesté večer dojdou ke kraji
nos nápadně široký a byl bezvousý. Oblečen byl v tmavých
vesnice. Neznámý muž říká Terezii, že Jemníky leží před nimi a
kalhotách se světlošedými proužky, které byly dole otřepené.
že dál již nepůjde. „Když jsem vás doprovodil až do vesnice, tak
Na sobě měl ¾ světle šedý zimní kabát, který mu sahal až po
mi za to musíte dát hubičku,“ pronáší k zaskočené Terezii, která
kolena, se širokým dragounem vzadu. Na hlavě měl měkký,
mu říká, aby jí dal pokoj, že je vdanou ženou a matkou.
široký, světlošedý klobouk. Neznámý násilník, který brutálně
Průvodce, který se proměňuje v násilníka, ji chytá na ruku a
znásilnil Terezii Hudíčkovou, na nedělní „domluvenou“ schůzku
začíná být neurvalý. Když Terezie začne křičet, násilník na ni
již nepřišel. Pachatel vydávající se za Svobodu z Třebichovic
zařve: „Mlč, svině, nebo tě zabim!“ Vystrašená žena obejme
nebyl nikdy vypátrán.
pravou rukou na blízku stojící modřín a drží se ho. Útočník jí
však podrazí nohy a ona padne levým bokem na zem. Potom se
Autor: Jiří Červenka
jí snaží strčit pěst do úst, aby nemohla křičet. Když se mu to
Z knihy: Kriminální případy z Kladenska, Slánska a
nepodaří, vytrhne jí šátek z ruky a vecpe jí jej násilím do úst,
Novostrašecka
přičemž ji na rtech zraní. Poté spolu na zemi zápasí. Žena při
Otisknuto se svolením autora
tom utrpí různá lehčí zranění, sama útočníka poškrábe a kousne
______________________________________________________________

Autor Jiří Červenka (1961)
Již od studentských let ho zajímala moderní česká historie, především ta regionální. Teprve po roce 1989 se však
mohl této oblasti věnovat naplno. Krátce po listopadové revoluci založil své první soukromé noviny pro region, kde
se narodil a také žije. V posledních letech strávil tisíce hodin bádáním v nejrůznějších českých archívech, aby poté
mohl pátrat v terénu po ještě žijících vnucích, pravnucích či prapravnucích svých kladných či záporných hrdinů.
Almanach obce Jemníky
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MENHIR
Menhiry, stejně jako další megalitické kamenné stavby, znamenaly vždy silná
energetická místa. Velmi obecně řečeno jde o energetické zářiče, které
prospěšně působí jak na krajinu kolem, tak na osoby i zvířata. Tyto kameny
byly vztyčovány po celém světě samostatně stojící i ve skupinkách. Mezi
nejznámější ve světě patří patrně Stonehenge, v ČR je velmi známý Kamenný
pastýř v nedalekých Klobukách, nebo nedávno postavený energetický kruh
kamenů známý jako Holašovické Stonehenge. Pokud tyto kameny nevnímáte
jako nosiče energie, zkuste na ně pohlédnout jako na prostředníky mezi
dobou našich předků a námi. Tyto kameny nepodléhají přirozené zkáze, ale
přetrvávají věky.
Jemnický menhir se nachází u silnice do Netovic severně od obce Jemníky.
Stával na ploché vyvýšenině o průměru asi dvaceti kroků, v jejíž svrchní
tmavé vrstvě bylo nalezeno množství střepů a kostí, pod ní byla půlmetrová
vrstva dřevěného popela a kámen spočíval až na neporušeném podloží. Podle
toho se lze domýšlet, že by se mohlo jednat o jakýsi obřadní prostor. Z které
doby přesně menhir pochází, bohužel není známo. Obecně se Menhiry počítají
spíše ještě do doby předkeltské. První písemnou zprávu o tomto kameni
zaznamenal v roce 1893 V. Schmidt. Kámen byl ze železitého pískovce, výšky
asi 1 m, hmotnosti 900 kg.

Jan Konůpek, 1934

Foto Martin Vaněk, 2018

Těsně u nivelační kóty se nachází kámen, který bohužel není původní. Podle
pamětníků byl původní kámen strhnut při rozorávání mezí kolem r. 1950 do
nedaleké pískovny. Zde byl k vidění mnoho let během fungování pískovny,
v hloubce asi 3 m pod úrovní současného terénu, ve vzdálenosti asi 25 kroků
od silnice. Kdy se u nivelačního bodu objevil náhradní kámen a kdo měl na
jeho umístění zásluhu, se nám bohužel nepodařilo zjistit. Jisté je, že ani tento
kámen neodolal socialistickým zemědělským aktivitám v této lokalitě. A tak byl
v osmdesátých letech minulého století opět odstraněn, pravděpodobně opět
do lokality pískovny, která začala být zavážena odpadky. Následně byla
skládka překryta zeminou a dále využívána jako pole. Místo, kde pískovna
byla, můžete dodnes poznat během procházky po silnici směrem na Netovice.
Dodnes je zde patrná mírná prohlubeň ve stráni, kde byl vjezd do pískovny.
Pískovna zasahovala poměrně hluboko do pole, od menhiru byla vzdálena cca
30 m. Údaje na některých webových portálech, které situují pískovnu ve
vzdálenosti 200 m od menhiru, jsou velmi nepřesné. Že se zde pískovna
nacházela, svědčí i zápis v kronice z r. 1957, kdy se 100 m3 písku ze zdejší
pískovcové skály použilo na úpravu silnice nad luhem ke Knovízi.
Kámen, který zde nyní můžete vidět, je již třetí v řadě. Je 80 cm vysoký, 50
cm široký, obvod 190 cm.
Chcete-li se vydat za menhirem pěšky z Jemník, pokračujte od kaštanu po
schodech vzhůru a pak vlevo do kopce, úvozovou cestou až na silnici na
Netovice (cca 10 min. cesty). Již odtud můžete vidět mez v poli směrem šikmo
vpravo od vás. Dejte se tedy vpravo po silnici a sledujte levou stranu pole –
dojdete ke zmiňované prohlubni značící bývalý vjezd do pískovny. Zde je
třeba k menhiru přejít krátký úsek přes pole, samozřejmě pouze pokud není
oseté.
Menhir a
triangulační bod

Fotografie z kroniky r. 1947, tedy jde
pravděpodobně původní kámen. Poznáváte
některé z dětí na fotografii? Víte o historii a
osudu menhiru více? Budeme rádi, když nám
svůj poznatek sdělíte.

pískovna
Netovice

Úvozová cesta
z Jemník

Almanach obce Jemníky

Jemníky
„Višňovka“

Autor: Ivana Vaňková, Ladislav Kučera
Čerpáno z kroniky, konzultací s pamětníky
a ze serverů: http://www.stredovek.com
http://eldar.cz/archeoas/lokality/jemniky.html
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PODĚKOVÁNÍ
Jak je patrno z přehledu vykonané práce za minulých osm let,
podařilo se hodně věcí realizovat. Ještě hodně úkolů je před
námi, ale pokud bude aktivita obyvatel obce stále taková, jaká
je, bude se dařit i nadále. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem občanům obce, kteří po celé období od minulého setkání
rodáků a přátel obce v roce 2010 až do dnešních dnů nezištně
pomáhají při zvelebování obce, při kulturních i sportovních
aktivitách i při zajišťování akcí pro děti. Není jich mnoho, ale
vždy, když je potřeba, nehledí na svůj čas a pohodlí a přijdou
pomoci. Zvláště bych chtěl poděkovat občanům, kteří prakticky
na všechny akce poskytují svou techniku a stroje a bez
požadavku na úhradu nákladů pomáhají a ulehčují práci
ostatním.

Samozřejmě ne vše je ideální, a tak i v naší obci se najdou lidé,
kteří se ničeho nezúčastňují, z různých důvodů nikdy nemají
čas, nebo se i bezohledně chovají k tomu, co se v obci
vybuduje. I když se k práci ostatních staví velmi kriticky, i jejich
názor bereme na vědomí.
Většina občanů ale oceňuje zlepšující se vzhled vesnice a
prostředí, ve kterém žije. Dokáže ocenit, jak je obec Jemníky
stále upravenější a hezčí.
Ještě jednou děkuji.

Ladislav Kučera, místostarosta

LÍPA JAKO NÁRODNÍ SYMBOL
Lípa malolistá (srdčitá) Tilia Cordata,
je náš národní strom. Najdeme ji na
standartě prezidenta, státní pečeti,
bankovkách i vojenských uniformách.

Od kdy se lípa uctívá jako významný strom, není přesně známo.
Nicméně kdo četl Staré řecké báje a pověsti od Eduarda
Petišky, určitě si vzpomene na příběh Philemona a Baucis ze
starověké země Frýgie, které Zeus obdaroval za jejich
pohostinnost a splnil jim jejich velké přání – aby zemřeli ve
stejný okamžik. Když nadešel jejich čas, proměnili se ve dva
stromy, Filemon v dub a Baucis v lípu, které rostly navěky bok
po boku. Už zde se jednalo o vyjádření dubu jako prvku
mužského a lípy jako prvku ženského. O symboly pospojitosti,
stálosti a pevnosti. V historii se opakovaně objevuje dub
(pevnost a síla) a lípa (pomoc a láska) společně ze stejných
důvodů. Oba dva tyto symboly jsou takto uctívány stovky let.

Lípa je listnatý opadavý strom,
většinou velmi statného vzrůstu (až 30 m). Je typická vysoko
klenutou a upravenou korunou. Na zemi lípy rostou již 20
milionů let a dožívají se i více než 1000 let. Některé velmi staré
lípy patří mezi naše přírodní památky (Klokočovská lípa >1000
let, Tisíciletá lípa ve Staré Lysé, Vejdova lípa 800 let).
Lípa má odpradávna široké spektrum využití. Ze dřeva se
vyráběly velmi kvalitní hudební nástroje, nábytek, oltáře a
sošky (nejen) svatých, amulety z lipového dřeva se nosily pro
štěstí. Lípa je významnou medonosnou rostlinou, léčivé účinky
lipového medu ale i květu jako takového jsou dobře známy
odnepaměti.

Oficiálně se lípa stala národním symbolem na všeslovanském
sjezdu 2. – 12. 6. 1848 v Praze. Sešli se zde zástupci všech
podrobených slovanských národů (Češi, Moravané, Slezané,
Slováci, Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbové, Slovinci a Dalmatinci).
Lípu ustanovili jako národní symbol proti velkoněmeckým
snahám o porobení slovanského živlu. Dub byl předtím zvolen
na frankfurtském sněmu jako symbol velkoněmectví a získal tak
poněkud negativní význam.

Podle pověsti osídlovali lípy spravedliví a dobří duchové, kteří
dokázali člověka ochránit od zlých duchů a chmurných
myšlenek. Lidé je pak vyhledávali, aby se pod nimi schovali
před bouřkou, v domnění, že do nich díky dobrým duchům
neuhodí blesk.

Autor: Ivana Vaňková
Zdroj: historické prameny, wikipedie
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1228 první písemná zmínka o obci Jemníky
1238 majitelem do 1253 Ojíř z Freidbergu
1848 konec poddanství – do této doby obec v majetku
Bořitů z Martinic
1878 ukončení težby dolu Humboldt
1888, 1898, 1908 - veliké krupobití, kroupy velikosti
holubího vejce devastující úrodu i okna domů
1928 postavena obecní váha
1938 zasazeny 2 lípy u památného kříže
1948 nuceně uzavřen hostinec V.Landy v č. p. 18
1958 zanikla obecní prádelna (v místě nynějšího obecního
úřadu)
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1958 rozšířena silnice od dolu Humboldt ke Křížku
(křižovatka nad obcí)
1978 výstavba kanalizace v části Úvozu
1988 obce se dotýká výstavba dálnice na Prahu
1998 OÚ dostal výpověď z budovy č. p. 6 budova
v restituci vrácena původním majitelům
1998 zahájena plynofikace obce
2008 výstavba větrných elektráren nad obcí Pchery
2018 vysazena Lípa rodáků a přátel Jemník
2018 oprava památného pomníku

Autor: Václav Černý
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Foto: Pavel Vychodil, Martin Vaněk, 2018
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