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Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je vyzkoumat kompletní historii chatové osady Jivák ve 

Středočeském kraji od jejího založení v roce 1926 až do roku 2016. Výraznější pozornost bude 

věnována zejména období tzv. normalizace a transformace. Autor se také pokusí na základě 

rozhovorů s osadníky různého věku vysledovat názorové shody nebo rozdíly v otázkách 

každodennosti v osadě, koexistence s ostatními osadníky nebo participace na osadních akcích. 

Cílem práce bude také porovnat společenský život osady před a po revoluci v roce 1989. 

V neposlední řadě se autor práce pokusí zjistit, jestli sloužila osada Jivák zejména mezi lety 

1948-1989 jako místo úniku před politickou a společenskou realitou v Československu.  

 

Klíčová slova: druhé bydlení, osada, Československo, mezilidské vztahy, orální historie 

 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to conduct research of entire history of Jivák settlement in Central 

Bohemian region since its establishment in 1926 to the year of 2016. Importance of so-called 

normalization and transformation era will be stressed in this work. The author will also try to 

track certain matches or disagreements in the area of everyday life, coexistence with other 

settlers or participation on settlement´s events based on interviews conducted with settlers of 

various age. Another aim of this work is to compare settlement´s social life before and after the 

year 1989. Last but not least, author will try to find out, whether Jivak settlement served as a 

shelter from political and social reality in 1948-1989 Czechoslovakia.  
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1 Úvod 

 

Fenomén druhého bydlení zaujímal v československé společnosti jednoznačně významné 

místo a bezpochyby se jedná o jev pro nás velmi podstatný z důvodu své značné rozšířenosti 

i specifičností okolností, které podmínily jeho vznik a vývoj. Našlo by se jen málo zemí 

v Evropě a dost možná i ve světě, kde je právě fenomén druhého bydlení takto výrazně 

v populaci rozšířen. Studium tohoto jevu nám může mnohé vypovědět o dané společnosti – 

protože nepochybně rapidní nárůst oblíbenosti, vlastnictví a užívání chat a chalup v sobě 

odráží řadu faktorů. Zkoumáním dané problematiky můžeme tím pádem nahlédnout 

přinejmenším do společenské a ekonomické situace Československa v době vlády 

komunistického režimu.  

Následující diplomová práce je dělená na dvě hlavní části – na teoreticko-metodologickou a 

vlastní, empirickou část. V první části se budu zabývat problematikou druhého bydlení, 

snažím se nastínit vývoj druhého bydlení zejména v tehdejším Československu, nastíním 

jeho počátky, podmínky podmiňující vznik a následný rozvoj, chybět nebude ani zahraniční 

srovnání. V teoretické části bude rovněž nastíněn vývoj československého trampingu, kromě 

jeho historického vývoje se zaměřím také na jeho ideovou podstatu. Tato podkapitola je 

v práci především proto, že osada Jivák byla původně trampy přímo založena a o nich a 

trampingu jako takovém bude v práci mnohokrát řeč. Jedním z cílů empirické části bude 

právě zjistit, zdali je v osadě nějaká návaznost na předválečný tramping a jestli přetrvává v 

osadě stále určitý duch tohoto hnutí. Pakliže ano, tak jakými způsoby se to na konkrétních 

případech projevuje.  

Dalším cílem výzkumu bude nahlédnout do vnitřního fungování osady, zkoumat trávení 

volného času v osadě, zaměřit se na společenské vztahy, a to jak mezi osadníky navzájem, 

tak mezi osadou a okolními obcemi. Bude se snažit zachytit, jakým způsobem se vztahy mezi 

osadníky měnily v průběhu času, speciální pozornost v tomto ohledu budu věnovat zejména 

tomu, jak změna politických a společenských poměrů po roce 1989 ovlivnila mezilidské 

vztahy mezi jednotlivými osadníky a jaký měla vliv na jiváckou komunitu. Následně pak 

detailně porovnám mezi sebou předrevoluční a porevoluční život osadní komunity.  

Jedním z často zmiňovaných důvodů, proč se zejména od sedmdesátých let začalo rapidně 

rozmáhat druhé bydlení mezi obyvateli Československa je to, že na chatách a chalupách lidé 
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hledali útočiště před tehdejší společenskou a politickou realitou. Pokusím se tedy rovněž také 

okrajově zaměřit na otázku politiky v osadě v tom smyslu, jestli se dala některá činnost osady 

považovat za protest proti dobové realitě. Osobně si však nemyslím, že politika nějak 

výrazněji zasahovala právě do oblasti chatových osad, kde lidé dle mého názoru hledali spíše 

rekreaci, zábavu a odpočinek.  

Velké téma v empirické části práce bude to, v jaké míře se liší navzájem svým způsobem 

života v osadě různé generace. Zvýšená pozornost bude věnována tomu, jak výrazně se 

zástupci jednotlivých generací zapojují do chodu osady, jaký mají přístup k udržování určité 

osadní komunity nebo jestli mají odlišné představy o tom, jak by se mělo nakládat se svými 

pozemky a chatami. V neposlední řadě hodlám zkoumat, jestli ve výše vyjmenovaných 

ohledech panují také nějaké neshody mezi chataři, kteří mají v této osadě kořeny a jejichž 

rody tam mají dlouhou tradici, a nově příchozími osadníky, kteří nemají na Jiváku žádné 

vazby. Mou vstupní hypotézou je, že v obou případech naleznu zásadní neshody mezi oběma 

porovnávanými stranami.  

Podklady pro vypracování teoreticko-metodologické části získám z četné české a zahraniční 

odborné literatury zabývající se druhým bydlením a pro empirickou část budu čerpat zejména 

z uskutečněných rozhovorů vypracovaných metodou orální historie, které jsem nahrával 

s narátory, kteří jsou (nebo alespoň po určitou dobu svého života) byli jiváckými osadníky. 

Dále budu ještě čerpat z několika různých zapůjčených kronik, které si osada po dlouhá léta 

vede, z almanachu vydaném k příležitosti 90. výročí založení osady a také z deníků a velkého 

množství korespondence.  
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2. Prameny a metoda práce 

 

2.1. Zhodnocení literatury a pramenů 

 

Zkoumáním fenoménu turistického ruchu na místa druhého bydlení můžeme zjistit, jaké 

byly kupříkladu nálady v (nejen) normalizační společnosti, jaké měli lidé tužby, co jim 

vadilo či naopak co je těšilo, rovněž můžeme nahlédnout i na to, nakolik a do jaké míry byla 

například česká společnost konzumní. V tomto ohledu považuji například za vcelku stěžejní 

knihu Petry Schindler- Wisten, která nese název O chalupách a lidech: chalupářství 

v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace.  Tato publikace je velmi 

cenná zejména proto, že se v jedné své obsáhlejší části věnuje právě různým jednotlivým 

důvodům, které hnaly občany Československa z měst (a vesnic) na chalupy. Nicméně při 

studiu této knihy je potřeba mít na paměti, že autorka se zaměřuje zejména na chalupy, 

nikoliv chaty (které můžeme nalézt právě v osadě Jivák), a je tudíž nutné tento rozdíl 

rozlišovat. Nicméně v některých ohledech jsou si chaty i chalupy podobné, například jejich 

vlastníci je využívali mnohdy k podobným účelům a často byli lidé ke koupi objektu druhého 

bydlení motivováni stejnými důvody. Právě v této publikaci najdeme ony nejčastější 

motivace, všechny jsou podrobně okomentovány a rovněž nechybí vyjádření podporující 

nejčastější důvody pořízení si objektu druhého bydlení, stejně tak i skutečnosti, které se 

naopak s navrženými teoriemi spíše rozcházejí. Rovněž přínosem této knihy je právě na 

začátku jisté srovnání stavu druhého bydlení v Československu v porovnání s ostatními 

zeměmi. Stejně tak si na této knize cením toho, že v ní nechybí ani nehlédnutí o historie 

rekreačních objektů a rozvoje druhého bydlení v Československu.  

Tím se dostávám ke knize Jiřího Šoukala s názvem Slasti a strasti letních bytů: Život na 

letních bytech a v letních vilách v éře první republiky, z roku 2016. Tato kniha, zaměřená 

tedy sice spíše na období starší, nám dává i tak celkem hodnotný popis historie počátků 

letních bytů, kam se prvorepublikoví občané jezdívali rekreovat. Rovněž je přínosné si 

pročíst kapitoly věnující se způsobům trávení volného času na letních bytech, což může 

později poskytnout zajímavou komparaci s trávením času na chalupách či chatách v pozdější 

době. Od stejného autora stojí za zmínku ještě studie Chataření a chalupaření v období 

50. a 60. let.  
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Historii rozvoje rekreačních objektů v minulosti se věnuje také studie Výletní a rekreační 

místa na přelomu 19. a 20. století: zrod, rozvoj, trendy od autora Jana Štemberka.  

Přínosná k této diplomové práci může být i studie Dany Fialové, kterou najdeme ve stejném 

sborníku, jako studii předešlou. Tato studie nesoucí název Druhé bydlení v Česku: včera, 

dnes a zítra naopak (mimo jiné) poskytuje pro změnu jistou predikci budoucího vývoje 

druhého bydlení a možných trendů. Také cenné je autorčino rozlišování chataření od 

chalupaření, přičemž studie obsahuje vcelku výstižné definice obou pojmů. Obě studie se 

dají nalézt ve sborníku Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních 

měst v 19. -21. století, od editorů Terezy Blažkové, Dany Fialové, Václava Matouška. 

Z trochu odlišného, především architektonického hlediska, se zabývá chatami a chatařením 

Veronika Zapletalová ve své knize, která nese název Chatařství: architektura lidských 

snů a možností.  

Možnost zahraničního srovnání a nahlédnutí do problematiky druhého bydlení v jiných 

zemích poskytuje například kniha Dacha Idylls: living organically in Russia´s 

countryside od Melissy L. Caldwell nebo studie Czeslava Adamiaka: Second homes 

development in Bory Tucholskie, Poland.  

Z hlediska problematiky volného času za socialismu je hodnotná obsáhlá publikace autorů 

Martina France a Jiřího Knapíka Volný čas v českých zemích 1957-1967, která vyšla 

v roce 2013. Kniha se zabývá především životním stylem a volnočasovými aktivitami 

obyvatel tehdejšího Československa, přičemž jedna z podkapitol pojmenovaná Chataření a 

chalupaření se věnuje stejnojmenné problematice, stejně tak je pro práci vhodné pročíst i 

část věnovanou kutilství, jelikož se jedná také o způsob trávení volného času, který zejména 

muži na svých chatách a chalupách upřednostňovali.  

Podobně jako první zmíněná kniha od Petry Schindler- Wisten je důležitá kniha, jejíž editory 

byla dvojice Pavel Mücke a Lenka Krátká. Sborník s názvem Turistická odysea: 

krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 

1945-1989 obsahuje řadu příspěvků od několika různých vědců v oblasti moderních dějin – 

z nich pro mou diplomovou práci nejpodstatnější je zřejmě jak text opět Petry Schindler-

Wisten Fenomén chataření a chalupaření v předlistopadovém Československu aneb 

z badatelčina historicko-antropologického terénního deníku.  
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Dále zajímavý a poněkud odlišný pohled na problematiku druhého bydlení poskytuje z jiné 

perspektivy rovněž kniha Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku – kniha 

nahlíží na problematiku spíše ze sociálně-geografického pohledu. Za pozornost stojí kapitola 

věnující se geografickému rozmístění druhého bydlení, díky čemuž můžeme vidět, v jakých 

oblastech České republiky (potažmo Československa) se objekty druhého bydlení v jakém 

množství nacházely a kde docházelo k jejich kumulaci. Stejně tak v knize najdeme i kapitolu 

věnující se druhému bydlení ve středočeském kraji, což se dotýká tématu této práce. Přesto 

při studiu této knihy musím brát zřetel na to, že data z velké části byly získávány spíše 

dotazníkovými šetřeními nežli kvalitativní metodou orální historie, tudíž danou skutečnost 

musím brát v potaz a přistupovat k některým zjištěním kriticky. I tak kniha nepochybně 

poskytuje mnoho zajímavých zjištění vhodných ke srovnání. V podobném sociálně-

geografickém duchu je zpracována i kniha Ivana Bičíka a kolektivu Druhé bydlení 

v Česku.  

V knize Dějiny trampingu od Boba Hurikána najdeme zmínky a naprostých počátcích a 

samotném vzniku osady Jivák. K tématice trampingu dále čerpám z knihy Český tramping 

v časech formování a rozmachu od skupiny autorů Krško, Mareš, Pohunek, Randák a 

Špringl. K historii a vývoji trampingu lze čerpat také ze studií Jiřího Vágnera Trampské 

osady – specifický prvek rekreační krajiny v zázemí českých měst a Fenomén 

trampského hnutí a jeho formální projevy v severních Čechách od dvojice autorů 

František Gabriel – Lucie Kursová.  

Možná tím nejdůležitějším pramenem, ze kterého jsem čerpal, jsou pochopitelně již v úvodu 

zmíněné rozhovory s lidmi, kteří osadu Jivák využívají (či v minulosti využívali) pro svůj 

volný čas a rekreaci. Z velké části je tato práce postavena právě na vzpomínkách narátorů – 

někteří z nich mi dokonce rovněž buďto přímo propůjčili či poslali oskenované různé další 

prameny, jako například především obrazové materiály, nákresy, plány či úřední dokumenty 

vztahující se k Jivácké osadě či přímo jejich chatě.  

Dále jsou zde dva velice klíčové prameny týkající se Jiváku, a to v první řadě almanach1, 

vytvořený v roce 2016 současnými předními postavami a nejvyhlášenějšími pamětníky 

Jiváku k příležitosti 90. výročí založení osady. Tato ,,publikace“ (uvozovky proto, že 

almanach nebyl nikdy vydán v žádném nakladatelství, byl vydán v rámci osady Jiváckým 

osadním klubem a nikdy nebyl v knihkupectvích k dostání, byl pouze namnožen a 

 
        1 JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnost v obrazech 1926-2016, archiv autora, nestr. 
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rozdistribuován mezi zájemce především z řad osadníků a jejich rodin) popisuje ve zkratce 

celou devadesátiletou historii osady Jivák od jejího založení roku 1926 až do roku 2016. 

Almanach je taktéž bohatý jak na historické, černobílé fotografie, tak i na fotografie 

z různých akcí konaných na osadě v posledních dekádách. Druhým podstatným pramenem 

je kronika osady Jivák, do které mi bylo umožněno nahlédnout ze strany bývalého šerifa 

Rudolfa ,,Megiho“ Švarce, z jehož iniciativy vlastně samotná kronika vznikla v roce 1973 

v souvislosti se založením Chatové unie Jivák. Tehdy se zakládající členové dohodli na tom, 

že si budou počínaje vznikem unie vézt záznamy o pořádaných akcích, čímž dali vzniknout 

osadní této kronice, kterou po celá léta spravoval právě výše jmenovaný. Kronika, podobně 

jako almanach, je také zdrojem obrazového materiálu.  

Byla mi také zapůjčena kronika samotného jiváckého osadního krosu, kterou si od jejího 

obnovení v roce 2011 vede vnuk zakladatele osady Jan Bártl, který mi dal k dispozici 

prostudovat také deník svého dědečka, jenž byl kapitánem zdejšího jiváckého hokejového 

mužstva. Deník hokejového kapitána se zaměřuje výhradně na odehraná utkání, tudíž z něj 

mohu dát dohromady téměř kompletní historii zdejšího týmu. Rovněž mi propůjčili 

k výzkumným účelům vysoce historicky cenné dopisy, které psal zakladatel a první šerif 

osady Jan Bártl z koncentračních táborů domů své rodině. Z této asi dvacítky dopisů, které 

pocházejí z let 1942 až 1943 lze leccos zjistit o vývoji a životě na Jiváku během válečného i 

předválečného období. V neposlední řadě se mi dostal ze soukromého archivu rodiny 

Věchtových do rukou také deník spoluvězně, který s Janem Bártlem sdílel nějaký čas celu 

za druhé světové války.  

Taktéž jsem zapátral v průběhu výzkumu ve státním oblastním archivu v Lysé nad Labem – 

avšak i přes vstřícný přístup archivářů jsem se nedostal k většímu množství archiválií, neboť 

zde disponovali jen malým množstvím dokumentů týkajících se zkoumané osady. Nicméně 

i přesto jsem se dostal k pár přínosným pramenům, především jsem mohl čerpat například 

z kroniky městysu Loučeň. Našel jsem v téže kronice také například jmenný seznam 

vlastníků všech chat na Jiváku z konce sedmdesátých let, ve kterém byly uvedeny také 

adresy trvalého bydliště daných vlastníků chat, což mi pomohlo udělat si obrázek o tom, 

odkud nejčastěji Jiváčtí osadníci pocházeli, stejně tak to, jak se v průběhu let Jivák rozrůstal 

co do počtu postavených chat. Zmíněná kronika byla přínosná zejména z toho důvodu, že 

obsahovala daleko větší zmínek o válečném a těsně poválečném období, na rozdíl právě 

třeba od almanachu, a tím mi pomohla doplnit chybějící informace o osudu Jiváku během 

druhé světové války a po ní.  
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Z literatury zabývající se metodologií orální historie a kvalitativního rozhovoru jsem se 

inspiroval především knihou Doing Oral History od Donalda A. Ritchieho. Tato publikace 

byla důležitá zejména proto, že se zabývá praktickými otázkami vedení a nahrávání 

rozhovorů metodou orální historie. Jelikož jsem v několika případech prováděl výzkum 

přímo v osadě, dokonce přímo v chatách samotných narátorů, stával se ze mě vlastně 

výzkumník působící v jakémsi ,,přirozeném prostředí“. Proto jsem čerpal některé rady i 

z metodologické příručky Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii od Martina 

Soukupa. Autor v této knize čerpá ze zásad převážně anglosaské antropologické školy. 

Kniha je sice primárně určená pro antropology v cizích, exotických krajinách a 

společenstvích, přesto však řada kapitol může sloužit jako stručná a přehledná příručka pro 

počátky výzkumu. Kniha obsahuje nejen instrukce, jak postupovat během výzkumu, ale také 

radí, jak se na daný výzkum připravovat. V podobném duchu, tentokrát spíše ze 

sociologického pohledu, se zaměřuje na problematiku kvalitativního výzkumu další kniha – 

Chápající rozhovor od Jean-Clauda Kaufmana. Tato kniha je přínosná zejména 

v otázkách následné analýzy nahraných rozhovorů. A v neposlední řadě samozřejmě 

nemůžu opomenout Třetí stranu trojúhelníku od Miroslava Vaňka, která nejenže 

nastiňuje vývoj orální historie české a mezinárodní, ale také obsahuje podrobnou a dobře 

strukturovanou metodologickou část, zabývající se všemi výše zmiňovanými fázemi 

výzkumů.  
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2.2. Metodologie – orální historie 

 

Vlastní výzkum, na kterém je postavená praktická část této práce, jsem se rozhodl realizovat 

metodou orální historie. Definic orální historie je vícero, nicméně by se dalo konstatovat, že 

se jedná o řadu propracovaných, avšak stále se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž 

prostřednictvím se badatel v oblasti humanitních a společenských věd dobírá nových 

poznatků, a to na základě ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky určité události, 

procesu nebo doby, které badatel zkoumá, nebo osob, jejichž individuální prožitky, postoje 

a názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném 

problému obecně.2 Zpočátku byla orální historie považována za metodu používanou 

výhradně historiky, ale během let pronikla do řady vědních disciplín. V určitých ohledech 

se například překrývá i s metodami a technikami, s nimiž pracují při terénním výzkumu 

antropologové.3 

Přes nejrůznější učené spory o prvenství je možné konstatovat, že kolébkou orální historie 

jsou, jak co se týče data zrodu, tak i jejího rozšíření a významu, Spojené státy americké. 

Allan Nevins již v roce 1938 přišel s myšlenkou, že by bylo dobré založit organizaci, která 

by pomocí rozhovorů systematicky mapovala život významných Američanů působících v 

politickém, hospodářském a kulturním životě posledních šedesáti let. Allana Nevinse 

můžeme považovat za zakladatele orální historie, když v roce 1948 založil první 

orálněhistorické centrum při Kolumbijské univerzitě. Druhým proudem, který formoval 

americkou orální historii, se stalo snažení zastánců empirické sociologie soustředěných 

kolem tzv. chicagské školy na univerzitě v Chicagu. Zatímco Nevins a jeho spolupracovníci 

preferovali spíše studium „elitních“ vrstev společnosti a zároveň se snažili zaplnit pomyslná 

 
2 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2. 

přepracované a doplněné vydání. V Praze: Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-

246-2931-5. s. 10 

3 SCHINDLER-WISTEN, Petra. Společenské aspekty chalupářské subkultury v období tzv. normalizace. 

Praha, 2010. Dizertační práce. Univerzita Karlova. s. 15 
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„bílá místa“ v dějinách, která nebyla podchycena prameny písemnými, zmiňovaný směr byl 

o poznání radikálnější4 

Jako nový možný způsob interpretace minulosti se orální historie legitimizovala v 60. letech 

20. století. V zahraničí začala vznikat pracoviště, v nichž se soustředili vědci z různých 

humanitních oborů (například sociologové, etnologové, lingvisté, psychologové) 

specializující se na orální historii. Rozmach metody souvisí s rozšířením a cenovým 

zpřístupněním záznamové technologie. V roce 1966 byla ve Spojených státech jako 

platforma pro setkávání a diskusi odborníků založena Asociace orální historie (Oral History 

Association) a v roce 1969 vzniklo obdobné sdružení ve Velké Británii (Oral History 

Society) a také v Evropě se orální historie postupně zařadila mezi humanitní vědy. V zemích 

za „železnou oponou“ se z pochopitelných důvodů začala metoda rozvíjet až v nových 

začínajících demokratických podmínkách v 90. letech.5  

Díky masivnímu nárůstu orálně-historických center si nový druh bádání začal pomalu 

budovat pozice i uvnitř historického oboru ve Spojených státech. Nejednalo se však o cestu 

zdaleka bezbolestnou, neboť debata o tom, jak by měla orální historie vypadat, byla 

provázena ostrými spory, zejména pak mezi proudem „radikálních aktivistů z terénu“ a 

konzervativních „archivářů“ z univerzit.6 Orální historie, jak to tradičně u nových či 

inovativních věcí a přístupů platí, neměla zpočátku ,,na růžích ustláno“ a svou legitimitu si 

musela vybojovat, neboť mnohdy čelila ostré kritice či alespoň nedůvěře ze strany historiků, 

kladoucí důraz především na psané texty.7 Nesporným přínosem orální historie bylo a stále 

je skutečnost, že se pomocí ní dostanou ke slovu i ,,obyčejní lidé“, tudíž že je nám touto 

metodou umožněno umožnit dát slovo ,,mlčící většině“ a psát tak i jejich dějiny, nikoliv jen 

dějiny úzké skupinky různých vládnoucích vrstev. Za velkou výhodu lze považovat 

například to, že pomocí orální historie se mohou zachytit vzpomínky a životy lidí, po kterých 

 
   4 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2.     

přepracované a doplněné vydání. V Praze: Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-

246-2931-5. s. 26-27 

   5 SCHINDLER-WISTEN, Petra. Společenské aspekty chalupářské subkultury v období tzv. normalizace. 

Praha, 2010. Dizertační práce. Univerzita Karlova. s. 15 

      6 VANĚK, s. 28 
7 PORTELLI, Alessandro. What makes oral history different. In. PERKS, Robert a THOMPSON, Alistair. 

Oral History Reader. 2nd ed. New York: Routledge, 2006. ISBN 0-415-34302-X. s. 63 
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by jinak nezůstalo žádné písemné svědectví.8 Navíc díky orální historii můžeme získat na 

danou událost nebo dobu rozdílné pohledy a může se nám naskytnout jiný pohled, než jaký 

nám například současný oficiální diskurz uvádí. Každý danou situaci nebo událost vnímá 

jinak, ze svého pohledu, který je dán celou řadou faktorů. Proto jeden narátor může hovořit 

například o nějakém diktátorovi jako o tyranovi a další v něm naopak vidí mesiáše. 

Psychologicky jsou pro oba tyto výroky pro narátory pravdivé v jejich vlastním kontextu a 

v jejich realitě. Za jeden z nejpodstatnějších důvodů, proč je orální historie odlišná, považuje 

Portelli to, že nám daleko více než o událostech samotných poskytuje zjištění o jejich 

významu. Na rozdíl od psaných zdrojů nám mohou mluvené zdroje sdělit nejen to, co se 

stalo, ale co daní lidé chtěli udělat, co zamýšleli, co pociťovali a jak danou událost nebo 

dobu vnímali.9 

 

2.3. Etika výzkumu 

 

Během jakéhokoliv výzkumu prováděného (nejen) metodou orální historie je bezesporu na 

místě postupovat podle jistých etických zásad – nejenže samotným nedodržováním etiky 

bychom značně snížili vědeckou úroveň výzkumu samotného, ale v některých krajních 

případech bychom se mohli dostat svým počínáním i na hranu zákona, nemluvě o tom, že 

by mohlo neetické postupování během výzkumu poznamenat další osoby, které jsou do 

výzkumu či projektu zapojené. V této kapitole bych se tedy pokusil ve zkratce zaměřit na 

problematiku etiky výzkumu a pokusit se také vyjádřit z mého pohledu ke spíše 

opomíjenějším či méně diskutovaným etickým otázkám kvalitativního výzkumu.  

Jednou z hlavních etických zásad výzkumu je obeznámenost narátorů s cíli výzkumu a také 

musí si narátoři musí být vědomi toho, že jsou nahráváni a jak se s danou nahrávkou bude 

nakládat. Skryté nahrávání může sice přinést velice zajímavá data, protože se dotazovaný 

chová přirozeně, nepředvádí se nebo naopak nezamlčuje některé informace, obecně je však 

 
8 HOFFMANN, Alice. Reliability and Validity in Oral History. In. DANAWAY, David King, BAUM, Willa 

Klug. Oral History. An Interdisciplinary Anthology. Lanham: Altamira Press. 1996. s. 87-93. ISBN 0-7619-

9189-1. 

 9 PORTELLI, Alessandro. What makes oral history different. In. PERKS, Robert a THOMPSON, Alistair. 

Oral History Reader. 2nd ed. New York: Routledge, 2006, s. 63-74. ISBN 0-415-34302-X. 
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tento přístup nepřípustný právě z etického hlediska.10 Tím se dostáváme k často 

kritizovanému výroku Jana Hendla, který můžeme najít v jeho jinak velmi často citované 

metodologické příručce Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Konkrétně 

se jedná o z etického hlediska poněkud kontroverzní výrok o zatajování pravdy ohledně 

výzkumu. Podle Hendla, by se mnoho studií neuskutečnilo, kdyby výzkumníci zkoumaným 

osobám nezatajili větší či menší část pravdy o výzkumu. Zkrátka je podle této myšlenky de 

facto přípustné, abychom účastníky, kteří se zapojí do výzkumu, dostatečně neobeznámili 

s jeho hlavními cíli a účelem, přičemž právě obeznámenost narátora s otázkami týkajícími 

se výzkumu je jedna z klíčových etických zásad výzkumu. I kdyby tvrzení, že v některých 

případech by se při utajeném výzkumu zjistilo více, bylo samo o sobě pravdivé, znamenalo 

by to nicméně zásadní rozpor s etickými pravidly výzkumu. Jediná výjimka, při níž by bylo 

možná opodstatnitelné držet se dané myšlenky Jana Hendla11, by mohly být maximálně 

některé výzkumy v psychologii, kde právě neobeznámenost účastníků výzkumu s jeho cílem 

je právě jeho smyslem a podstatou. Nicméně pro nás se v orální historii, stejně tak 

v antropologii či etnologii s podobnou situací nesetkáme.  

Výzkumník se by měl během rozhovorů s narátory zaměřovat opravdu jen na témata, která 

jsou pro daný výzkum podstatná a relevantní. Tazatel by se neměl soustředit na nepodstatné 

věci, které nijak neobohatí výzkum a nepřidají mu na kvalitě, na jeho vědeckou hodnotu. 

Rozhodně by bylo po etické stránce naprosto nepřípustné, aby se tazatel z narátora nebo 

narátorky snažil dostat jakékoliv citlivé a velmi osobní, soukromé informace, které jsou pro 

konkrétní výzkum irelevantní. Výzkumník by se neměl podvolit své pouhé zvědavosti a měl 

by se pouze držet předepsaného tématu a být případně zvídavý jen v oblastech bezprostředně 

spojených s cílem výzkumu. Výzkumník by neměl rozhovor nebo rozhovory zbytečně 

protahovat zbytečnými, nedůležitými otázkami, kterými přidává práci jednak sobě, ale 

především tím zatěžuje zcela zbytečně i samotné narátory. 

Pokud se během rozhovoru chystá tazatel ptát na nějaké citlivé téma, je správným etickým 

krokem nejen předem narátora varovat, že přijde potenciálně nepříjemná otázka, ale hlavně 

ho měl informovat o možnosti na ní vůbec neodpovědět. Narátoři se dokonce takto následně 

 
10 JANEČEK, Petr. Etnografický výzkum. In. DOUŠEK, Roman a kol. Úvod do etnologického výzkumu. Brno: 

Masarykova Univerzita. 2014. ISBN 978-80-210-6883-4. s. 85 

11 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 158 
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méně zdráhají odpovědi na dané otázky, než když je o možnosti vyhnout se odpovědi nijak 

neinformujeme.12  

Další teoretickou otázkou je možné dilema, které může výzkumník během své práce řešit, a 

tou je otázka odměňování osob, které se s námi podílejí na výzkumu. Tento problém takřka 

rozděluje vědeckou komunitu na tábory s rozdílnými názory – jedni, kteří v tom neshledávají 

nic eticky ani jinak závadného, na druhé straně na osoby, které jsou zásadně proti 

jakémukoliv obdarovávání narátorů, ať už finanční nebo jakoukoliv jinou cestou. Jelikož 

odměňování účastníků výzkumu není vyloženě zakázáno, je tedy na výzkumníkovi 

samotném, jestli se rozhodne své narátory nějak odměnit nebo ne. U zahraničních výzkumů, 

zejména americké provenience, se často setkáváme s tím, že je účastníkům výzkumu účast 

honorována.13 Každopádně pokud by se daný výzkumník rozhodl pro udělení určité odměny 

narátorům, nemělo by i v tomto případě dojít k porušení některých etických zásad a odměna 

samotná by tedy měla být eticky v pořádku. Samozřejmě jak udělování, tak i neudělování 

odměn s sebou nese určité klady, ale i zápory. Na jednu stranu může některé narátory 

bezpochyby nějaké finanční či jiné ohodnocení za podílení se na výzkumu pozitivně 

namotivovat k poskytnutí rozhovoru, na který nám tak uvolní část svého volného času, na 

druhou stranu je zde riziko, že by se z některých osob mohly takto stávat v krajních 

případech nějací ,,profesionální vypravěči“, kteří by byli ochotni vyprávět o čemkoliv a snad 

si i vymýšlet, jen aby si tímto způsobem přivydělali.  

Je pravdivý výrok, že bez vřelých lidských vztahů mezi tazatelem a narátorem se velmi těžko 

vypracovává rozhovor, proto je naprosto zásadní zajistit určitý kladný vztah mezi osobami 

podílejícími se na výzkumu. Bez určité míry vzájemné důvěry a pozitivního nastavení 

zkrátka není možné získat relevantní a validní výzkumná data. Kladný osobní vztah 

s účastníky výzkumu je tedy nutnou podmínkou zdárného a bezpečného průběhu výzkumu.14  

Stejně tak by nemělo dojít ani z naší pozice jakožto výzkumníka k jakémukoliv 

manipulování či zneužití narátorů. Přestože je jedním ze stěžejních zásad kvalitativního 

výzkumu to, že jsme si během výzkumu s narátorem rovni, mnohdy mají přeci jenom sami 

 
12 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Čtvrté nezměněné vydání. 

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1966-8. 

  13 MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2006.         
Psyché. ISBN 80-247-1362-4. s. 284 
   14 MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2006. 
Psyché. ISBN 80-247-1362-4. s.289 
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narátoři tendenci stavět tazatele do nadřazené role, jakési autority ,,vševědoucího“ člověka, 

což může odviset s tazatelovým společenským statusem nebo vzděláním. Jedna věc je tedy 

teorie a druhá věc je pak její aplikace v praxi. V tomto případě jde hlavně o to, abychom 

v daném případě nezneužili dané situace a pozice, které nám nepřímo přisoudí narátor. 

Podstatnou etickou otázkou je také dodržování jasné empatické neutrality. Výzkumník by 

měl vůči účastníkům výzkumu projevovat zájem a porozumění, ale k zjištěným 

skutečnostem by měl zaujmout neutrální postoj. Měl by získané údaje přijímat, 

zaznamenávat, ale měl by být velmi opatrný při jakémkoliv jejich hodnocení a pokud možno 

se mu v průběhu fáze získávání dat vyhnout.15 Jednoznačně bychom však měli projevovat 

zájem o diskutované téma z narátorova života, protože to automaticky vytvoří zájem i u 

samotného narátora o danou otázku, a můžeme tak díky tomu získat více informací. Jak tvrdí 

Kaufmann, neosobnost otázek se projevuje v neosobnosti odpovědí.16  

S výše uvedeným souvisí i podle mého názoru otázka politického přesvědčení tazatele. Dle 

mého názoru je značně neetické, pokud tazatel jako například zapřisáhlý odpůrce 

komunismu bude provádět rozhovory s narátory, kteří byli v minulém režimu právě 

ústředními postavami, a do rozhovorů samotných se projeví jasný ideologický odpor, 

nesouhlas s narátorem. Takto provedený rozhovor je tím pádem značně neetický. Rozpor 

však nemusí vyvstat pouze v případě, že panuje značný nesouhlas v politických otázkách 

mezi narátorem a tazatelem. K ideologickému konfliktu může dojít i v jiných oblastech, 

protože každá osoba vyrůstala a žije v určité významové síti, v určitém socio-kulturním 

kontextu, který ovlivňuje pohled na celou řadu otázek a utváří náš světonázor. Pro 

výzkumníka je důležité mít toto na paměti a zamezit tomu, aby se do rozhovorů vmísilo 

nějaké vlastní politické nebo jiné přesvědčení. Oba zúčastnění, jak narátor, tak tazatel, 

vyrůstali v naprosto odlišené realitě, kde panovaly rozdílné diskurzy, a toho si musíme být 

jako výzkumníci nadmíru vědomi.  

Nejedná se však pouze o negativní zaujetí vůči narátorovi, které může vyvstat během 

rozhovorů. Stejně tak může dojít k zcela opačnému problému – že se začneme s narátorem 

ztotožňovat a klidně i nevědomky si ho začneme idealizovat. O tomto tématu hovoří i Valerie 

Yow, která poukazuje na skutečnost, že je věnováno hodně prostoru tomu, jak by neměl 

 
15 MIOVSKÝ, s. 280 
16 KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. Studijní texty. ISBN 

978-80-7419-033-9. s. 23 
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tazatel ovlivňovat narátora, ale méně už tomu, že může (ať už přímo nebo nepřímo) narátor 

ovlivnit nás, čehož je nutné si být vědom.17 

Rovněž by bylo podstatně neetické, kdybychom se vydávali pro změnu například za člena 

námi zkoumané subkultury, abychom se vydávali obrazně řečeno v přestrojení za ,,jednoho 

z nich“ ve snaze získat si sympatie a dostat se tak k informacím, což v mém případě 

znamenalo se nevydávat za například jiváckého ani jiného chataře, byť samozřejmě dát 

najevo určitou míru zájmu o probírané téma je, jak jsem zmínil výše, pro výzkum klíčové.  

  

 
17 YOW, Valerie. Do I like them too much? Effects of the oral history interview on interviewer and vice-versa. 

In. PERKS, Robert a THOMPSON, Alistair. Oral History Reader. 2nd ed. New York: Routledge, 2006, ISBN 

0-415-34302-X. s. 55-72 
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2.4. Terénní výzkum 

 

Praktická část této diplomové práce je výsledkem výzkumu realizovaného v rozmezí 

několika měsíců, a konkrétně od září 2019 do července roku 2020. V prvních měsících jsem 

především pracoval na teoretické části – načítal jsem jednak literaturu vztahující se 

k problematice druhého bydlení obecně, dále v menší míře tématu trampingu a dále také 

jsem již tou dobou disponoval dříve zmiňovaným almanachem osady, ze kterého jsem 

načerpal základní informace o historickém vývoji Jiváku.   

Teprve až když jsem načerpal základní informace a byl jsem dostatečně obeznámen 

s důležitými fakty, mohl jsem přejít k další části výzkumu, kterým byly samotné rozhovory. 

Jednotlivé narátory jsem kontaktoval nejčastěji telefonicky, v ojedinělých případech rovněž 

pomocí elektronické pošty. První kontakt po telefonu je většinou nejlepší způsob, jak se 

představit potenciálním narátorům.18 Když je výzkumník připraven na fázi nahrávání 

samotných rozhovorů, je podle některých orálních historiků vhodné začít spíše s těmi 

narátory, kteří jsou v rámci zkoumané skupiny či komunity buďto nejstarší, nejváženější či 

z hlediska dané skupiny z různých důvodů nejdůležitější. Jednak je to tím, že starší členové 

komunity toho jednoduše jednak prožili více a mají tím pádem teoreticky více informací ke 

sdělení, ale také tím, že lidé, kteří zastávají vedoucí pozice v určité skupině mívají zpravidla 

lepší přehled o její historii a bývají mnohdy i jejími více či méně oficiálními historiky. 

Dalším důvodem je to, že osoby výše postavené v rámci zkoumané skupiny nám mohou 

snadněji doporučit další potenciální narátory, navíc můžou díky svému postavení v dané 

skupině snadněji přesvědčit, motivovat k poskytnutí rozhovoru. Pozitivní vyjádření se o 

probíhajícím či plánovaném orálně historickém výzkumu či projektu a vlastní ochota 

poskytnout rozhovor ze strany autority by mohla ostatní členy skupiny, kteří byli původně 

nejistí v otázce rozhovorů, pozitivně namotivovat a pomoci změnit názor a rozhovor 

poskytnout. 19 

 
18 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2. 

přepracované a doplněné vydání. V Praze: Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-

246-2931-5. s. 117 

19    RITCHIE, Donald A. Doing oral history. Third edition. New York: Oxford University Press, 2014. Oxford 

Oral History Series. ISBN 978-0-19-932933-5. s. 77 
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V tomto ohledu jsem i postupoval, když mezi prvními narátory byly osoby z rodu prvního 

šerifa Bártla, jejichž rod má na Jiváku nejdelší tradici (dnes na Jivák jezdí již pátá generace) 

a dále také s bývalou šerifkou Marcelou Martinkovou, které se dodnes dostává ze strany 

osadníků velké úctě a která vedla osadu celých pětadvacet let, až do sklonku minulého roku. 

Od těchto osob jsem dostával následně tipy na další potenciální narátory. Dále jsem tedy 

postupoval metodou takzvané sněhové koule, což je metoda, kdy se okruh narátorů rozšiřuje 

na základě odkázání na další osoby, které nám dotazovaný doporučil.20 Tato metoda má své 

nesporné výhody, ale rovněž také nevýhody – například zde může hrozit to, že se narátoři 

budou obracet jen na své dobré přátele, kteří jsou však ze stejného společenského kruhu, a 

tím pádem se může výzkumník pohybovat v kruhu v jedné sociální skupině, čímž se 

výzkumný vzorek stává nereprezentativním a výsledek a průběh výzkumu tím může být 

dosti zkreslený. S tím jsem však počítal a musel jsem dbát na to, aby výběr narátorů byl 

dostatečně pestrý a reprezentativní, například zde nebyli zástupci jen určité věkové kategorie 

nebo aby nebyli narátoři genderově nevyvážení. Ve všech těchto zmíněných ohledech se 

domnívám, že jsem kritéria výběru dodržel, narátoři byli narozeni v rozmezí let 1945 až 

1986, ve vzorku najdeme jak osoby žijící nebo pocházející jak z Nymburka, tak z Mladé 

Boleslavi a je zde i stejné zastoupení žen a mužů. Nutno také ještě dodat, že několik málo 

narátorů byli lidé bez doporučení některého z osadníků, neb se jednalo o osoby, které patří 

mezi známé výzkumníkovy rodiny, tudíž že ne výlučně všichni narátoři byli vyhledáni 

metodou sněhové koule, podstatná většina však ano.21 

Pozitivní bylo to, že jsem se nesetkal prakticky s žádnou neochotou poskytnout rozhovor ze 

strany narátorů. Jen ze strany majitele Jiváckého loveckého hotelu jsem byl pro nedostatek 

času odmítnut, což byla jediná výjimka. Všichni narátoři byli před realizováním rozhovoru 

dostatečně obeznámeni s tím, proč a k čemu rozhovor bude sloužit, byl jim sdělen záměr a 

téma mé diplomové práce. Všichni narátoři bez výjimek k nahrávání svolili a nikdo z nich 

si nevyžádal přímo anonymizaci. Rozhovory byly nahrávány na mobilní telefon a pro 

všechny případy, pokud by došlo například k selhání techniky, byla ve většině případů 

k dispozici ještě rezervní nahrávací technika. Rozhovory probíhaly vždy v přátelském 

duchu, ze strany některých narátorů mi bylo dokonce nabídnuto pohoštění a ani během 

výzkumu nenastal žádný problém, který by vedl k předčasnému ukončení rozhovorů.  

 
20 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 150 

      21 Celkem jsem během výzkumu realizoval 19 rozhovorů 
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Zhruba polovina z uskutečněných rozhovorů se uskutečnila přímo ve zkoumaném prostředí, 

tedy v osadě Jivák, a to buďto uvnitř chat narátorů nebo na pozemku k chatě přináležejícímu. 

Měl sem tak možnost i nahlédnout do některých z chat a na vlastní oči si tak udělat lepší 

obrázek o tom, jak se od sebe jednotlivé chaty na Jiváku liší jak zvnějšku, architektonicky, 

tak zevnitř interiérem a svým vybavením a tudíž jak tedy může vypadat ,,život“ na jedné 

z takových chat. Jak bylo řečeno, toto byl případ zhruba poloviny rozhovorů, zatímco druhá 

polovina byla nahrána buďto v místě trvalého bydliště narátorka/narátorky, dále ve dvou 

případech jsem nahrával v jejich práci a dva rozhovory jsem realizoval na ,,neutrální půdě“, 

tedy v obou případech na letní zahrádce restauračních zařízení poblíž centra v Nymburce a 

v pražských Vysočanech. Jsem si samozřejmě vědom toho, že se pro rozhovory 

nedoporučuje zpravidla kavárna nebo restaurace, které svým hlukem ruší rozhovor, který je 

pak v další fázi velmi náročný pro přepis.22 V daný moment však bylo zvolené místo stále 

nejlepší tehdy možnou variantou, navíc se naštěstí jednalo o venkovní posezení, takže až na 

jeden nebo dva momenty nedošlo k jinak zásadnímu rušení rozhovoru. Ve druhém případě 

jsme byli vyrušeni pouze projíždějícím vlakem, během této krátké chvilky jsme raději 

s narátorem rozhovor na několik vteřin přerušili.  

Dalším důležitým bodem bylo stanovit si, jakým způsobem budu s narátory pracovat. 

Rozhodl jsem se získávat data pomocí polostrukturovaných rozhovorů, což v mém případě 

znamenalo, že jsem měl předem připravená témata či tematické okruhy, které se staly 

předmětem rozhovoru. Nicméně přesto, že si výzkumník takto připraví témata a může 

stanovit předem jejich pořadí, samotný rozhovor má do značné míry volný průběh. 23 Navíc 

jak tvrdí Ritchie, je lepší mít připraveno spíše hodně otázek nežli málo. 24 

 

 

 
22 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2. 

přepracované a doplněné vydání. V Praze: Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-

246-2931-5. s. 121 

23 SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Nakladatelství Karolinum, 

2014. ISBN 978-80-246-2567-6. 

24 RITCHIE, Donald A. Doing oral history. Third edition. New York: Oxford University Press, 2014. Oxford 

Oral History Series. ISBN 978-0-19-932933-5. s. 76 
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3. Fenomén druhého bydlení v českých zemích  

 

3.1. Definice druhého bydlení 

 

Předtím, než se pokusím nastínit historický vývoj druhého bydlení, by bylo na místě si 

nejprve definovat, co vlastně pojem druhé bydlení znamená, neboť definice druhého bydlení 

může být proměnlivá v čase a představa o tom, co je objekt druhého bydlení, může 

v jednotlivých zemích být hodně odlišná.25 Speciální pozornost v této podkapitole věnuji 

zejména rozdílu mezi chatou a chalupou.  

Druhé bydlení chápeme jako komplex jevů a procesů, spojených s objektem (či částí 

objektu), který je přechodným místem pobytu vlastníka(ů) či uživatele(ů), využívajícího(ch) 

tento objekt převážně k rekreačním účelům.26 

Jak bylo řečeno, tak kritéria, na jejichž základě byl objekt považován za druhé bydlení, byla 

v čase velmi proměnlivá. Například v Československu až do padesátých let byl pojem 

druhého bydlení spojován především s chatou obvykle svépomocně vystavěnou (případně 

s dílčí pomocí přátel). Odsun Němců v pohraničí a později vylidňování venkovských oblastí 

většinou periferní polohy umožnilo rozšířit druhé bydlení o staré venkovské objekty 

(zpravidla obytné usedlosti, částečně hospodářské – mlýny, mačkadla, stodoly, sušárny 

ovoce, dokonce výjimečně i kaple, staré hájovny).27  

 
25 BIČÍK, Ivan. Postavení, změny a perspektivy druhého bydlení v Česku. In. Druhé bydlení v Česku. Praha: 

Univerzita Karlova, 2001, s. 25-41. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-238-

7002-5. s. 27 

26 FIALOVÁ, Dana. Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. In. Individuální a masová rekreace v okolí 

velkých industriálních měst v 19.-21. století. Praha: Togga, 2014, s. 43-62. STEAM. ISBN 978-80-7476-063-

1. s. 43 

27 ŠOUKAL, Jiří. Chataření a chalupaření v období 50. a 60. let. Studie a zprávy. Historický sborník pražského 

okolí. 2011 (1), s. 55-69. ISSN 1805-3874-978-80-86772-58-5. s. 56 
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Chatu chápeme jako objekt vybudovaný primárně za účelem rekreace, různé velikosti a 

z různých stavebních materiálů, situovaný většinou ve volné krajině či na okraji obce.28 

Velmi často si chataři stavěli své rekreační objekty svépomocí. V tom případě bylo nutné do 

žádosti o stavební povolení uvést, jakým způsobem si dotyčný zajistí materiál na stavbu. 

Většinou žadatelé uváděli, že materiál získají z tzv. bouračky, tedy z nedávno rozbourané 

stavby. Zbytek se dokupoval na volném trhu. Při stavbě většinou pomáhali příslušníci rodiny 

a někdy kolegové z práce nebo známí, kteří stavbu mohli zaštítit svými odbornými 

znalostmi.29 Chalupa je naproti tomu již existující objekt venkovského typu, původně určený 

pro trvalé bydlení a později z různých důvodů (například změnou zemědělské výroby, 

odchodem původních majitelů) vyčleněný z bytového fondu k rekreačním účelům. Většinou 

stojí chalupa v intravilánu obce, někdy také volně v krajině, například v horských 

oblastech.30 Původní funkce byla nejčastěji obytná, ale mohla být i hospodářská.31 

Polovina rekreačních objektů, rekreační domky a rekreační chalupy se nacházejí přímo 

v zastavěném území sídelního útvaru. Druhá polovina, rekreační chaty, se nalézají mimo 

zastavěná území trvale obydlených obcí v různých seskupeních, která tvoří nezanedbatelnou 

část osídlení.32 

 

 

 
28 FIALOVÁ, Dana. Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. In. Individuální a masová rekreace v okolí 

velkých industriálních měst v 19.-21. století. Praha: Togga, 2014, s. 43-62. STEAM. ISBN 978-80-7476-063-

1. s. 52 

29 ŠOUKAL, Jiří. Chataření a chalupaření v období 50. a 60. let. Studie a zprávy. Historický sborník pražského 

okolí. 2011 (1), s. 55-69. ISSN 1805-3874-978-80-86772-58-5. s. 61 

30 SCHINDLER-WISTEN, Petra. Fenomén chataření a chalupaření v předlistopadovém Československu aneb 

Z badatelčina antropologicko-historického terénního deníku. In. KRÁTKÁ, Lenka a MÜCKE, Pavel. 

Turistická odysea: krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 

1989. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-

80-246-4055-6. s. 432 

31 FIALOVÁ, s. 55 

32 FIALOVÁ, Dana. Typologie rekreačních lokalit. In. BIČÍK, Ivan. Druhé bydlení v Česku. Praha: Univerzita 

Karlova, 2001, s. 90-102. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-238-7002-5. s. 91 
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3.2.Vývoj druhého bydlení v Československu 

 

Ve většině evropských zemí je možno za první objekty sloužící k rekreaci a odpočinku 

považovat středověké královské rezidence – naše území nebylo v tomto ohledu výjimkou. 

Mnohé z těchto objektů neplnily pouze tuto funkci, nýbrž mohly sloužit například jako 

lovecké chaty a řada z nich měla i trvale bydlící obyvatele v podobě služebnictva. Majitelé 

z řad šlechty a bohatého měšťanstva přebývali v těchto objektech většinou jen sezónně. 

Vlastně až do počátku 20. století je rekreace výsadou pouze určité menší části bohatší 

společnosti a středních vrstev nebo je spjata s činností spolkovou (například Klub českých 

turistů, Sokol).33 Stejně tak až do 19. století je možno považovat vlastnictví rekreačních 

objektů za privilegium nejmovitějších osob – vladařů, církve, šlechty, nejbohatších měšťanů. 

Často byly objekty situovány v blízkosti lázní či na mořském pobřeží a plnily tak ozdravnou 

funkci. Hlavní impuls k prvnímu období vývoje vlastního druhého bydlení dala však až 

průmyslová revoluce a rychlé tempo urbanizace, které s sebou přineslo následující zásadní 

faktory: růst životní úrovně, což bylo dáno hlavně technickým a následně i kulturním 

pokrokem, dále změnami v demografickém chování – snížení počtu dětí apod.).34 Změnami, 

které s sebou nastupující průmyslová revoluce přinesla, docházelo k vylidňování venkova a 

k následnému zvyšování koncentrace obyvatel ve městech, která způsobila řadu 

ekologických problémů. Sílí potřeba pobytu ve volném čase mimo město.35 

Větší objem disponibilního kapitálu mezi částí městských obyvatel a snaha o prosazení 

určitého životního stylu též přispěly v prvním období k výstavbě rekreačních domů a vil pro 

bohaté měšťany, zvláště pak v nejcennějších a dopravně nejdostupnějších lokalitách 

 
33 VÁGNER, Jiří. Vývoj druhého bydlení v Česku. In. BIČÍK, Ivan. Druhé bydlení v Česku. Praha: Univerzita 

Karlova, 2001. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-238-7002-5. s. 41 

34 VÁGNER, Jiří. Druhé bydlení v zahraničí – možnosti srovnání. In. Regionální diferenciace druhého bydlení 

v Česku. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s. 26-37. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. 

ISBN 80-86561-15-1. s. 31 

35 FIALOVÁ, Dana. Okolnosti podmiňující vznik a vývoj druhého bydlení. In. Regionální diferenciace 

druhého bydlení v Česku. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s. 38-48. Edice Katedry sociální geografie a 

regionálního rozvoje. ISBN 80-86561-15-1. s. 39 
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v zázemí měst.36 Bohatí pražští měšťané si ve dvacátých a třicátých letech 20. stoleté začínají 

na okrajích metropole pořizovat letní byty.37 Příkladem lokalit s takovýmto typem objektů 

jsou části obcí Dobřichovice, Řevnice v jihozápadním, Roztoky v severním či například 

Jevany v jihovýchodním zázemí Prahy, ale též například. Část údolí Sázavy od Kamenného 

Přívozu po Čerčany, zatímco dolní tok se již v období po 1. světové válce stal oblastí rozvoje 

trampských osad.38 Finančně dostupnější formou rekreace pro chudší vrstvy, které se na 

tomto druhu cestovního ruchu nemohly zpravidla podílet, se stává tramping. Pronajímání 

pokojíků a venkovských chalup ve formě letních bytů se taktéž začalo ve sledovaném období 

objevovat a přetrvalo až do 50. let 20. století, kdy se soukromé pronajímání pokojů stalo 

nežádoucí formou výdělku.39  

Vhodné podmínky pro další rozvoj druhého bydlení se naskytly po druhé světové válce. 

Odsunutím německého obyvatelstva především z pohraničí, ale i z vnitrozemí (například 

Jihlava) se uvolnilo obrovské množství potenciálních rekreačních objektů. Došlo k uvolnění 

řady rekreačně zajímavých lokalit v pohraničí, které se nepodařilo trvale osídlit. Tamní 

národní výbory proto začaly chalupy nabízet různým zájmovým organizacím nebo 

soukromým osobám a pohraničí se proměnilo v chalupářskou oblast.40 Chalupáři se 

usazovali nejen v pohraničí, ale také ve vnitřní periferii (například Rakovnicko, Vysočina), 

v oblibě byly a dodnes jsou také vzdálenější regiony jako Šumava‚ Pošumaví nebo 

Českolipsko.41 Neosídlení části pohraničí, neobydlení nebo uvolnění dřívějších 

zemědělských usedlostí a menších rodinných domků v rekreačně atraktivních částech 

pohraničních okresů umožnilo značný extenzivní rozvoj druhého bydlení, ovšem jiného 

 
36 VÁGNER, Jiří. Vývoj druhého bydlení v Česku. In. BIČÍK, Ivan. Druhé bydlení v Česku. Praha: Univerzita 

Karlova, 2001, s. 42-54. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-238-7002-5. s. 43 

37 SCHINDLER-WISTEN, Petra. Fenomén chataření a chalupaření v předlistopadovém Československu aneb 

Z badatelčina antropologicko-historického terénního deníku. In. KRÁTKÁ, Lenka a MÜCKE, Pavel. 

Turistická odysea: krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 

1989. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-

80-246-4055-6. s. 429 

38 VÁGNER, s. 43 

39 ŠOUKAL, Jiří. Chataření a chalupaření v období 50. a 60. let. Studie a zprávy. Historický sborník pražského 

okolí. 2011 (1), s. 55-69. ISSN 1805-3874-978-80-86772-58-5. s. 56 

40 Ibid, s. 56 

41 SCHINDLER-WISTEN, s. 431 
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typu, podstatně odlišeného od předválečných srubových a chatových osad v těsném zázemí 

velkoměst.42 Svůj vliv mělo následující období socialistické industrializace, které s sebou 

přineslo další společenské změny – zejména mladí lidé se začínali postupně stěhovat do 

podnikových bytů ve městech. V padesátých letech tento sílící trend odcházení lidí 

z venkova do měst způsobil, že se otevřela k rekreačním účelům i řada chalup ve 

vnitrozemí.43  

Ke zvýšenému zájmu o chalupaření i chataření dále přispěl rozvoj motorismu, zkrácení 

pracovního týdne ze šesti na pět dnů v roce 1968, nemožnost seberealizace v zaměstnání či 

mihotavé možnosti podnikové rekreace a také výrazné omezení možnosti cestování do 

zahraničí. Vlastnictví chat a chalup znamenalo navíc výhodné a často jediné možné uložení 

rodinných finančních úspor. Zlatý věk druhého bydlení trval po celé období normalizace, 

rekreační objekty se v této době staly téměř nedostatkovým artiklem.44 K rostoucímu zájmu 

o druhé bydlení přispěla vedle těchto faktorů stále zlepšující finanční situace domácností 

z důsledku stabilizace v ekonomické sféře, stále hustší síť autobusových linek, trvale nízké 

dopravní náklady.45 Koncem šedesátých let lze dokonce hovořit o chalupářské horečce, tento 

fenomén se rozšířil natolik, že začala být vydávána odborná literatura, v níž architekti 

chalupářům radili, jak co nejlépe přistupovat ke stavebním úpravám objektů, aby byla 

zachována stylová čistota a autentický charakter objektů.46 Chalupářství se naplno rozvinulo 

až v druhé polovině 60. let a zejména v letech sedmdesátých,47 kdy co do počtu objektů i 

 
42 VÁGNER, Jiří. Vývoj druhého bydlení v Česku. In. BIČÍK, Ivan. Druhé bydlení v Česku. Praha: Univerzita 

Karlova, 2001, s. 42-54. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-238-7002-5. s. 45 

43 ŠOUKAL, Jiří. Chataření a chalupaření v období 50. a 60. let. Studie a zprávy. Historický sborník pražského 

okolí. 2011 (1), s. 55-69. ISSN 1805-3874-978-80-86772-58-5. s. 56 

44 SCHINDLER-WISTEN, Petra. Fenomén chataření a chalupaření v předlistopadovém Československu aneb 

Z badatelčina antropologicko-historického terénního deníku. In. KRÁTKÁ, Lenka a MÜCKE, Pavel. 

Turistická odysea: krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 

1989. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-

80-246-4055-6. s. 432 

45 PROCHÁZKA, Petr. Pohyb za rekreací v Česku. In. BIČÍK, Ivan. Druhé bydlení v Česku. Praha: Univerzita 

Karlova, 2001, s. 55-71. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-238-7002-5. s. 63 

46 SCHINDLER-WISTEN, s. 431 

47 FRANC, Martin a KNAPÍK, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957-1967. Praha: Academia, 2013. Šťastné 

zítřky. ISBN 978-80-200-2229-5. s. 70 
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procentu lidí využívajících je k rekreaci můžeme hovořit o největší popularitě druhého 

bydlení v Československu.  

Po roce 1989 zájem o trávení volného času na chatách a chalupách do značné míry opadl, a 

to zejména v důsledku nových možností cestovat do dosud zapovězených zahraničních 

destinací. Otevření hranic a možnost svobodně cestovat znamenala nepochybně pro domácí 

turismus a chalupaření s chatařením značnou konkurenci. Nicméně koncem devadesátých 

let se však již začala projevovat v tomto ohledu jistá ,,nasycenost“.48 Po prvotním uspokojení 

z dovolených strávených u moře se však lidí začali vracet na chaty a chalupy. Ukazuje se, 

že tento způsob trávení volného času se v českém prostředí v současnosti vyznačuje značnou 

stabilitou. V posledních letech se dokonce mluví o nové ,,invazi“ chalupářů na český 

venkov.49 Druhé bydlení sice zaznamenalo určitý útlum, v současnosti však opět zažívá 

posun, který dokazuje, že jeho obliba nebyla vázána jen na společenskou atmosféru 

,,normalizačních“ let.50 

 

 

 

 

 

 

 
48 BIČÍK, Ivan. Postavení, změny a perspektivy druhého bydlení v Česku. In. Druhé bydlení v Česku. Praha: 

Univerzita Karlova, 2001, s. 25-41. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-238-

7002-5.  s. 36 

49 SCHINDLER-WISTEN, Petra. Fenomén chataření a chalupaření v předlistopadovém Československu aneb 

Z badatelčina antropologicko-historického terénního deníku. In. KRÁTKÁ, Lenka a MÜCKE, Pavel. 

Turistická odysea: krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 

1989. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-

80-246-4055-6. s. 433 

50 Ibid., s. 448 
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3.3. Zahraniční srovnání 

 

V některé literatuře zabývajícím se (nejen) druhým bydlením můžeme nalézt výroky, že Češi 

jsou národem chalupářů a někdy dokonce i to, že chalupaření a chataření jsou výhradně 

český fenomén, toto zažité tvrzení je nicméně do značné míry mýtus. Budeme-li chápat chatu 

jako druhé bydlení, využívané pro pravidelnou rekreaci, nalézáme řadu paralel i v jiných 

evropských státech, jako například ve Francii, Finsku nebo Polsku. Kořeny chalupaření 

sahají ještě dále, než je tomu v případě chataření. Obdobu tohoto fenoménu nacházíme již u 

šlechty, která si budovala svá letní sídla od raného novověku.51 Obecně platí, že jakékoliv 

srovnávání druhého bydlení v mezinárodním měřítku je poměrně obtížné, vzhledem 

k nejednotnému definování, klasifikaci a typologii druhého bydlení a objektů individuální 

rekreace, i vzhledem k absenci aktuálních a přesných celonárodních šetření a sčítání.52  

Pro Českou republiku je například v porovnání s ostatními zeměmi typická výrazně malá 

vzdálenost mezi trvalými bydlištěm uživatele druhého bydlení a mezi rekreačním objektem. 

Například v USA se nachází objekty druhého bydlení nejen ve větší vzdálenosti než v České 

republice (což je pochopitelně způsobeno značným nepoměrem velikosti obou zemí), ale 

také to, že při rostoucí vzdáleností místa trvalého bydliště a druhého bydlení se zvyšovalo 

procento objektů.53 Oproti tomu v českém kontextu se zdála právě naopak pro značné 

procento lidí výhodná spíše rychlejší přeprava na malé vzdálenosti. 

Hustota druhého bydlení v České republice se řadí společně se Švýcarskem, Francií, 

případně Španělskem, k nejvyšším v Evropě. Protože se však jedná o údaje velmi orientační 

a kusé, nepřísluší se z nich vyvozovat větší závěry. Poměrně nižší hodnoty např. u alpských 

či některých západoevropských zemí jsou dány tím, že mnohem více než vlastnění objektu 

je využíván sezónní pronájem či ubytování v rodinných penzionech, které bychom u nás 

 
51 ŠOUKAL, Jiří. Chataření a chalupaření v období 50. a 60. let. Studie a zprávy. Historický sborník pražského 

okolí. 2011 (1), s. 55-69. ISSN 1805-3874-978-80-86772-58-5. s. 56 

52 VÁGNER, Jiří. Druhé bydlení v zahraničí – možnosti srovnání. In. Regionální diferenciace druhého bydlení 

v Česku. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s. 26-37. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. 

ISBN 80-86561-15-1. s. 35 

53 Ibid.,  s.29 
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zařazovali mezi objekty volného cestovního ruchu. Vysoký výskyt mohou mít potenciálně i 

některé další postsocialistické země, kde však většinou chybí aktuální relevantní 

informace.54 

 

3.4. Motivace druhého bydlení 

 

Okolnosti, které výrazně napomohly k masivnímu rozvoji druhého bydlení 

v Československu jsem už rozebíral v jedné z předešlých kapitol, jednalo se zejména o 

zkrácení pracovního týdne, rozvoj automobilismu, růst životní úrovně s ní spojený přechod 

na konzumní společnost a pochopitelně také uvolnění obrovského množství potenciálních 

objektů druhého bydlení především z důsledku odsunu Německého obyvatelstva a migrace 

lidí do měst.  

V této podkapitole se nicméně zaměřím ne na okolnosti, které napomohly rozvoji druhého 

bydlení, nýbrž na nejčastější důvody, proč si lidé samotní pořizovali tyto objekty, co je 

k pořízení motivovalo především.  

Často udávaným důvodem bývá také nemožnost seberealizace v zaměstnání zejména v době 

tzv. normalizace, která měla vést lidi k tomu, aby se začali realizovat někde jinde. K těmto 

účelům podle řady historiků měly posloužit právě objekty druhého bydlení, které v mnohých 

případech vyžadovaly opravy a naskýtala se příležitost různých dalších vylepšení, 

prostřednictvím čehož se pak následně mohli uživatelé objektu druhého bydlení realizovat. 

Jak ale tvrdí Petra Schindler Wisten, práce na chalupě samozřejmě nebyla jen kompenzací 

zmařených profesních kariér.55 

Velmi častou intepretací enormního zájmu o druhé bydlení v období tzv. normalizace bývá 

nezřídka potřeba ,,úniku“ před tehdejší politickou situací. I v případě této hypotézy je nutné 

 
54 VÁGNER, Jiří. Druhé bydlení v zahraničí – možnosti srovnání. In. Regionální diferenciace druhého bydlení 

v Česku. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s. 26-37. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. 

ISBN 80-86561-15-1. s. 34-35 

55 SCHINDLER-WISTEN, Petra. O chalupách a lidech: chalupářství v českých zemích v období tzv. 

normalizace a transformace. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Orální historie a 

soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3613-9.  s. 118 
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se k ní stavět s lehkým odstupem, neboť daná intepretace může být velice poplatná období 

postkomunismu, ve kterém vznikla. Dokonce i výzkumy některých historiků zkoumajících 

druhé bydlení tuto hypotézu vyvrací. Například Petr Schindler- Wisten píše, že lidé se sice 

na jednu stranu na svých chatách a chalupách o politiku opravdu nezajímali, nicméně 

dodává, že na základě analýzy realizovaných výzkumů jednoznačně vyplývá, že samotná 

politika nebyla hlavním spouštěčem popularity druhého bydlení.56 

Mnohem pravděpodobněji se jeví zdůvodnění, že objekty druhého bydlení hrály pro mnoho 

občanů socialistického Československa velmi důležitou roli z toho důvodu, že spíše, než 

před politikou nabízely útočiště před stereotypem všedního života, ať už ve sféře veřejné či 

soukromé. Stala se místem, kde se člověk dokázal odpoutat od každodenních starostí, 

odpočinul si (spíše po psychické, než po fyzické stránce) a nabral sílu, aby mohl 

v nadcházejícím týdnu zase čelit ,,obyčejnému“ životu.57 

Nejtypičtějším a nejdůležitějším impulsem stojícím v pozadí oblíbenosti chat a chalup je 

právě motiv úniku, tento narativ zahrnuje několik kategorií, které se vzájemně prolínají, 

jednak je to únik z města do přírody (potřeba rekreace na čistém vzduchu), jednak únik 

z každodenního stresu, odreagování se od práce, pocit svobody.58 

Důležité je také zmínit to, že v průběhu sedmdesátých let se rodí Husákovy děti, na naše 

poměry demograficky extrémně silná generace, která možná ve své podstatě mohla také 

ovlivnit vzrůstající zájem o druhé bydlení, jelikož s malými dětmi mohla pro některé lidi 

růst potřeba alespoň na víkend s nimi opustit město a najít místo k rekreaci.  

Rozvoji druhého bydlení přispívala nepochybně do jisté míry i skutečnost, že cestování do 

zahraničí bylo ve značné míře omezeno, je tedy možné, že část lidí si mohla rekreací v místě 

druhého bydlení v jistém smyslu vynahrazovat dovolenou. Tento typ rekreace se tak pro 

 
56 SCHINDLER-WISTEN, Petra. O chalupách a lidech: chalupářství v českých zemích v období tzv. 

normalizace a transformace. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Orální historie a 

soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3613-9.  s. 114 

57 Ibid., s. 113 

58 Ibid., s. 109 

 



32 
 

mnoho lidí stal pohodlnou a levnou formou trávení volného času s rodinou.59 Platnost tohoto 

tvrzení by se dala doložit tím, že s otevřením hranic a možností svobodně cestovat po roce 

1989 se opravdu dočasně zájem o druhé bydlení snížil.  

O tom, že druhé bydlení v Československu nemuselo být jakýmsi únikem před politickým 

systémem svědčí i to, že v posledních dekádách se zájem o druhé bydlení opět zvyšuje. 

Mladé rodiny v současné době totiž také ,,utíkají“ z různých důvodů z města. Může to být 

touha po vlastním, útulném a nízkoenergetickém domečku se zahrádkou, která evokuje život 

v souladu s přírodou, či jen prostá potřeba pobývat mimo městský ruch.60 Stejně tak se ale 

může jednat o únik před stereotypem v pracovním životě a v neposlední řadě nesmíme 

zapomenout na skutečnost, že velká většina těchto rodin jsou právě lidé z generace 

Husákových dětí, kteří si možná druhé bydlení aktivně vyhlídli z toho důvodu, aby měli se 

svými školou povinnými dětmi kde trávit volný čas.   

 

3.5. Fenomén československého trampingu 

Pokud budeme hovořit o druhém bydlení v Československu, neměli bychom opomenout 

tramping, jelikož i ten měl v jistém smyslu na vývoj druhého bydlení v určitém smyslu vliv. 

Zejména některé zvyky a myšlenky trampingu pronikly i do chatové kultury a dodnes ještě 

některé z osad mohou v lecčem na trampského ducha navazovat.  

Určité prvopočátky trampingu lze možná hledat už v podobných hnutích, jakými byli 

například skauti nebo woodcrafteři, Právě ze skautingu, které založil v Čechách A. B. 

Svojsík v roce 1912, se trampské hnutí postupem času vyčlenilo. Z obou zmíněných hnutí 

mládeže čerpali trampové inspiraci, nicméně mnohým z nich nevyhovovala pevná 

organizace, která byla pro původní hnutí typická.61 Následně začaly vznikat různé skupiny, 

 
59 SCHINDLER-WISTEN, Petra. O chalupách a lidech: chalupářství v českých zemích v období tzv. 

normalizace a transformace. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Orální historie a 

soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3613-9.  s. 129 

60 Ibid.,.  s. 133 

61 FIALOVÁ, Dana. Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. In. Individuální a masová rekreace v okolí 

velkých industriálních měst v 19.-21. století. Praha: Togga, 2014, s. 43-62. STEAM. ISBN 978-80-7476-063-

1. s. 44 
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nikým neorganizované a bez pevného programu, podnikající výlety do přírody. Jejich 

příslušníci byli nazýváni ,,divocí skauti“ ale toto označení bylo jen dočasné, neboť pod 

vlivem četby knih J. Londona se příslušník tohoto hnutí začal označovat slovem ,,tramp“ a 

celé hnutí jako ,,tramping“.62 Za oficiální počátek se považuje založení Tábora řvavých 

(roaring camp) ve vltavských Svatojánských proudech naproti kopci Kletecko v roce 1918, 

který byl od roku 1922 vybaven několika pevnými dřevěnými chatami a dal vzniknout první 

trampské osadě Ztracená naděje.63 

Další osady na sebe nenechaly dlouho čekat a zpočátku začaly vznikat především na březích 

Vltavy jižně od Prahy, postupně se trampské osady začaly rozšiřovat i mimo okolí hlavního 

města. V prvotní etapě rozvoje, kterou datujeme zhruba do roku 1927 se trampské osady 

rozšiřují ve Středních Čechách i na Berounsko, Nymbursko, Poděbradsko a Kladensko, 

vznikají osady v zázemí Teplic. Následně přelom dvacátých a třicátých let je pak obdobím 

největší prostorové i početní expanze trampských osad v tehdejší Československé republice. 

Pokusíme-li se o určité zobecnění, jádrové oblasti trampských osad tedy vznikaly především 

v zázemí velkých měst, výrazně industrializovaných, s vysokým podílem mladé dělnické 

třídy, s převahou českého obyvatelstva.64 

Tím se právě dostávám k jistému sociálně demografickému aspektu trampingu, jehož rozvoji 

totiž pravděpodobně ve velké míře napomáhaly některé stránky tehdejší Československé 

první republiky. Bob Hurikán měl zřejmě pravdu, když tvrdil, že tramping vytvořila doba.65 

Po vzniku Československé republiky existovala početná vrstva dospívající mládeže, která 

nemohla využívat tradiční způsoby rekreace středních a vyšších vrstev. Například myslivost 

a rybaření byly mimořádně finančně náročné a ani jejich masové rozšíření nebylo možné, 

letní pobyty na vesnici byly určeny bohatším a znamenaly jen přiblížení se k přírodě.  

 
62 VÁGNER, Jiří. Trampské osady- specifický prvek rekreační krajiny v zázemí českých měst. In. 

BLAŽKOVÁ, Tereza, FIALOVÁ, Dana a MATOUŠEK, Václav. Individuální a masová rekreace v okolí 

velkých industriálních měst v 19.-21. století. Praha: Togga, 2014, s. 63-82. STEAM. ISBN 978-80-7476-063-
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63 PROCHÁZKA, Petr a VÁGNER, Jiří. Vývoj českého tramping a budování trampských osad. In. Regionální 

diferenciace druhého bydlení v Česku. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s. 58-69. Edice Katedry sociální 
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Tyto skupinky převážně mladých lidí tak začínaly jezdit do přírody značně ovlivněni 

tematikou amerických filmů, které se po první světové válce dostávaly i do Československa. 

Právě za ideologií meziválečného trampingu se skrývalo více či méně důsledné kopírování 

literární a filmové romantiky Divokého Západu. Divocí skauti začali rychle přebírat 

jednotlivé romantizované westernové prvky do svého slangu, tábornického vybavení, 

oblečení i chování.66 Za zdánlivě svobodným, drsným a nevázaným životním stylem se 

skrývala naivně kýčovitá romantika idealizovaní harmonie života v divoké přírodě a víra 

v pravé kamarádství a další hodnoty, jichž není ve městě údajně možné dosáhnout. Psané i 

nepsané zákony jednotlivých osad si příliš nezadaly s disciplinovaností skautů.67  

V některé literatuře se rovněž uvádí, že se trampské hnutí mohlo rozvíjet do jisté míry i díky 

svobodnému a demokratickému duchu meziválečného Československa.68 Toto tvrzení může 

být poněkud zkresleno dnešní dobou, kdy se velmi často objevuje jistá idealizace období 

první republiky. Pravda je taková, že ani za na první pohled demokratického a svobodného 

meziválečného Československa nemělo trampské hnutí vždy hladký průběh. Ve společnosti 

rezonovaly vůči trampingu určité negativní předsudky (vadil hluk, který trampové svými 

zpěvy u táboráků vytvářeli, z pohledu tehdejší morálky se neslo i velmi nelibě společné 

stanování odlišných pohlaví) a existovaly určité snahy proti trampingu zakročit dokonce i 

z vyšších pater, úřadů a politiky. Je sice na jednu stranu pravda, že především v době, kdy 

se stával tramping populárnějším, se v něm snažil meziválečný kapitalismus nacházet 

komerční potenciál a v trampující mládeži stále silnější kupní sílu.69 Nicméně některé 

politické strany zaujímaly k trampingu negativní postoje a mezi trampy nechtěly získávat 

ani voliče či kádry, ani se skrze tramping jako takový nehodlaly vyhraňovat vůči 

společenskému řádu. Tramping naopak vnímaly jako fenomén ohrožující status quo, 
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mravopočestnost, národní snahy, demokratické zřízení (právě kvůli spojení mnoha trampů 

s krajní levicí) či jejich vlastní existenci. Za nejvýznamnějšího představitele této skupiny lze 

považovat agrární stranu.70 Je zajímavé, že stejně jako komunisté, tak například i 

představitelé Vlajky, jednoho z nejvýznamnějších prvorepublikových českých fašistických 

uskupení vedle Národní obce fašistické, nahlíželi v první polovině 30. let na tramping jako 

na adekvátní reakci mládeže na údajnou prohnilost Československé republiky.71 Za 

vyvrcholení snad o regulaci trampingu je možné považovat tzv. Kubátův zákon, vyhlášku 

zemského prezidenta Hugo Kubáta platnou od roku 1931, která postihovala zejména 

společné táboření nesezdaných párů, pobíhání v nedostatečném úboru, zpívání nemravných 

popěvků, nošení zbraní a koupání na zakázaných místech.72  

Chaty se často stavěly na nesnadno přístupných místech, například na skalních útesech a 

dokonale tak splňovaly romantickou touhu po svobodě trampů kteří upřednostňovali 

alternativní životní styl s prvky romantismu a vyjadřovali také odpor proti pokrytectví 

v pracovním, osobním a rodinném životě. Postupně docházelo k osvobozování chataření od 

trampingu, který si vytříbil vlastní charakter využívání volného času, a po druhé světové 

válce již došlo k úplnému vydělení chatařského hnutí.73  

Po ideologické stránce čerpal tramping jednak tedy z poněkud naivně romantizovaných 

reálií převzatých ze zahraničních filmové a literární produkce, na druhou stranu pak 

trampové rovněž v určitých ohledech vymezovali vůči většinové společnosti, 

maloměšťáckému způsobu života a morálce. V trampském smýšlení je silně patrná touha po 

romantice, prvky pacifismu, odpor proti pokrytectví v pracovním, rodinném a osobním a 
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sexuálním životě.74 Sport, zejména nohejbal volejbal, box, atletika a kanoistika se také 

stávaly nedílnou součástí života trampských osad.75 Hnutí mělo zpočátku především 

rekreační až únikový charakter. Pro trávení volného času formou trampingu byl ale 

příznačný i důraz na osobní volnost a neformální chování, který stavěl trampy do opozice 

vůči autoritám a úředním nařízením. Tramping byl také do jisté míry víkendovou hrou na 

vystoupení z většinové všední společnosti do idealizovaného světa.76  

Zlatý věk trampingu je spojován s obdobím před 2. světovou válkou, kdy byl již masovým 

hnutím s plně rozvinutou subkulturou, jejímž typickým představitelem byl mladý člověk, 

který na neděli odjížděl do romantické krajiny jižně od Prahy a tam se věnoval aktivnímu 

odpočinku v podobě ostenzivní hry napodobující reálie divokého západu a současně 

neformálním společenským aktivitám, turistice, sport a případně i amatérskému umění.77 

Kulturní a sociální charakter českého trampingu se v této době dotvořil a také i zpolitizoval, 

často ve formě poněkud anarchizujícího sociálního hnutí, zakotveného v proletářské, 

nezaměstnaneckém a studentském prostředí, blízkém levicovému smýšlení.78 Podle 

komunistů byl tramping živelné hnutí třídně neuvědomělé proletářské mládeže, kterým 

dávala najevo své zklamání nad nesplněnými nadějemi vkládanými do vzniku republiky a 

svůj odpor k jejímu buržoaznímu řádu.79 V polovině 30. let byl tramping do jisté míry přijat 

do většinové kultury, přičemž značnou roli zde hrála mimo jiné popularita trampské písně i 
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skutečnost, že se hnutí stávalo módním a už od poloviny 20. let čím dál tím populárnějším 

napříč sociálními vrstvami.80 

Druhá světová válka ještě pro tramping nepředstavovala zásadní krizi, i když jej poněkud 

utlumila. Omezení, která trampy v této době ovlivňovala a znesnadňovala jim jejich činnost, 

nebyla zaměřena přímo proti hnutí jako takovému jako například u skautingu, ale byla 

součástí obecných projevů nacistického totalitního režimu a válečné situace. Nejvýraznějším 

specifickým omezením trampingu bylo patrně zabírání trampských chat. Výraznou změnu 

představovalo až období po komunistickém převratu v roce 1948. Nová diktatura usilovala 

podle sovětského vzoru o sjednocení všech spolků pracujících s mládeží do jednoho 

ideologizovaného celku reprezentovaného Svazem československé mládeže. Ostatní 

organizace jako například Sokol nebo Junák byly komunisty infiltrovány a postupně 

rušeny.81 Po roce 1948 bylo trampské hnutí zřejmě kvůli svému kladnému postoji k Americe, 

na kterou se ve své subkultuře velmi často obracelo, vnímáno vládnoucím režimem poměrně 

negativně.82 

Nově nastolený režim v roce 1948 nebyl trampingu nakloněn, a to i přes levicové smýšlení 

a dělnický původ mnohých jeho stoupenců. Bez ohledu na převahu dělnické mládeže 

v řadách trampů prováděla bezpečnost a milice ,,honitby“ na trampy, sdělovací prostředky 

je představovaly ,,slušnému“ obyvatelstvu jako spodinu společnosti a nepřátele lidu, 

podporované imperialistickými mocnostmi ze západu. Sdělovací prostředky a jejich 

pomlouvačná kampaň stavěla trampy do role společenských.83 Mládež se od následování 

různých módních trendů přicházejících ze západního světa však odvrátit nedala. 

Nepomáhaly rezoluce a přesvědčování, ale ani tvrdá administrativní a policejní represe a 

ponižování, které režim použil například proti části nonkonformní mládeže, jejímž 

viditelným znakem byly dlouhé vlasy nošené muži. Násilné a necitlivé postupy ovšem 
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podporovala pouze část aparátu, naopak například mnozí představitelé tehdejšího 

československého svazu mládeže se spíše snažili nonkonformní proudy alespoň do určité 

míry pacifikovat a zařadit do oficiálních struktur.84 Nový režim dával čím dál zřetelněji 

najevo, že trampování je pro něj aktivita nežádoucí. Trampy obviňovali ze šíření 

kosmopolitismu, kopírování amerického způsobu života, podléhání buržoaznímu 

romantismu a sentimentalitě a odvádění pozornosti mládeže od budovatelských úkolů. První 

policejní zásah proti trampskému setkání v Zapomenutém údolí na Sázavě přišel v roce 1952 

a skončil hromadným zatýkáním a vyšetřováním. A nebyly ojedinělé ani propagandistické 

články. Tramping mohli zakazovat, pronásledovat, ale nemohli ho rozpustit, a proto žil 

skromně a utajeně dál i za nejtemnějšího stalinismu.85  

Zejména na konci 50. a v první polovině 60. let byli trampové vystaveni mimořádně silné 

represi ze strany bezpečnostních orgánů, která překonávala i tvrdý postup 

prvorepublikového četnictva a policie. Nijak přitom trampům nepomáhala skutečnost, že 

významná část tohoto hnutí v meziválečném období byla silně levicově orientována. 

Represivní orgány vnímaly trampy jako určitou odrůdu chuligánů a obviňovaly je všeobecně 

z výtržnictví, alkoholismu a často i krádeží. Ve společnosti budující socialismus nebo přímo 

společnosti socialistické již snaha vymanit se z kolektivního života města útěkem do přírody 

údajně neměla progresivní a osvobozující charakter a byla spíše dokladem zpátečnického 

myšlení.86 

Již kolem let 1963-1964 se poměr k trampům začal zvolna proměňovat a instituce zaměřen 

na organizaci volného času mladých lidí se spíše snažily trampské hnutí ovládnout a 

ovlivňovat. Koncem 60. let dokonce vznikala i speciální periodika určená trampům. V roce 

1966 se pak konal Festival Coutnry a Western music, který byl jakousi předehrou k pořádání 
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každoroční přehlídky trampské hudby Porta, jejíž první ročník proběhl v roce následujícím 

v Ústí nad Labem.87  

Velká část tradičního trampingu se rozplynula v boomu chataření a chalupaření, který je 

umožněn uvolňováním venkovského domovního fondu převážně díky stěhování do měst., 

demografickému stárnutí a vylidňování venkova i mimo oblasti poválečného odsunu Němců. 

Expanduje veřejná autobusová doprava a sílí i individuální automobilismus – vše prvky 

s klasickým trampingem do té doby takřka neslučitelné.88  

V éře po roce 1989 radikální změny zasáhly i tramping. Půda, lesy a paseky získávají své 

konkrétní vlastníky a ti většinou nestojí o neplatící nájemníky. Vzrůstá tlak na atraktivní 

pozemky v zázemí velkých měst, trampské osady se změnily v chatové kolonie. 

V současnosti tramping přetrvává ve třech podobách. První se snaží zachovat ráz, hodnoty i 

atributy předválečného trampingu i prostřednictvím tradičních sportů, písní, humoru, ale i 

architektonických prvků (sruby, tradiční osady, potlachové ohně, sportovní turnaje, totem, 

instituce šerifa aj.) Často se jedná o starší pamětnickou, ,,starotrampovskou“ generaci či 

jejich potomky – obdivovatele a pokračovatele. Jejich činnost bývá dochována 

v originálních kronikách, zaznamenávající a dokládající nesmírnou rozmanitost a pestrost 

trampského životního stylu.89  

 

 

 

 

 

 
87 FRANC, Martin a KNAPÍK, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957-1967. Praha: Academia, 2013. Šťastné 

zítřky. ISBN 978-80-200-2229-5. s. 365-366 

88 VÁGNER, Jiří. Trampské osady- specifický prvek rekreační krajiny v zázemí českých měst. In. 

BLAŽKOVÁ, Tereza, FIALOVÁ, Dana a MATOUŠEK, Václav. Individuální a masová rekreace v okolí 

velkých industriálních měst v 19.-21. století. Praha: Togga, 2014, s. 63-82. STEAM. ISBN 978-80-7476-063-

1. s. 75 

89 PROCHÁZKA, Petr a VÁGNER, Jiří. Vývoj českého tramping a budování trampských osad. In. Regionální 

diferenciace druhého bydlení v Česku. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s. 58-69. Edice Katedry sociální 

geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-86561-15-1.  s. 67-68 
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4. Empirická část 

 

4.1. Osada Jivák – základní charakteristika 

 

Jivák nese svůj dnešní název podle Jívového rybníka, nacházejícího se v těsném sousedství 

chat v samém srdci osady. Osadu taktéž protíná Stračí potok, který přechází v kaskádu 

rybníků – kromě Jívového je to ještě Nový Jizbický a Olšový rybník. Osada se nachází 

necelých 11 kilometrů vzdušnou čarou směrem na sever od centra Nymburka a zhruba 16 

kilometrů jihovýchodním směrem od centra města Mladá Boleslav. Právě tato geografická 

poloha má bezprostřední vliv na demografické složení osady, neboť především právě 

osadníci z těchto dvou měst tvořili a tvoří podstatnou část jiváckých chatařů. Nejbližší obce 

jsou Loučeň, spojená s menším Patřínem, dále Zavadilka, Chudíř, Vlkava a Všejany, kde se 

nachází vlaková zastávka, kterou část osadníků, většinou z Nymburka (kde se nachází 

železniční uzel) zejména v dřívějších dobách využívala k cestě na Jivák.  

Územně se osada prakticky nachází hned ve dvou různých okresech – větší část osady spolu 

s výraznou většinou chat se nachází na katastrálním území obce Vlkava 

v mladoboleslavském okrese, menší část leží na okrese Nymburk a spadá do katastrálního 

území obci Patřín, spadající k městysu Loučeň.  

V současnosti tvoří osadu Jivák celkem 120 chat, přičemž osada disponuje stále ještě 

několika málo volnými pozemky k prodeji, které stále čekají na majitele, který si zde může 

vybudovat chatu. Ze zmíněných 120 chat leží v současnosti 86 v katastrálním území Vlkava 

a zbylých 34 na katastrálním území obce Patřín, jež tvoří jednu ,,aglomeraci“ spolu 

s Loučení.   

Osada Jivák se rozkládá více méně v kruhu kolem Jívového rybníka, nicméně podstatná 

většina chat se nachází západně od rybníka. Na východní straně se nachází menší část osady, 

která celá náleží Loučeni a okresu Nymburk, nicméně i na západní straně najdeme, byť 

v menším počtu, linii chat patřící nymburskému okresu, nicméně ta se stále nachází poměrně 

blízko samotného centra osady. Východní břeh Jiváku však zahrnuje zhruba dvacet chat, 

které jsou geograficky poměrně v ústraní.  
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Osada se nachází na tamější poměry v poměrně hlubokých borovicových lesích, které jsou 

jinak obklopeny výrazně zemědělskou rovinatou půdou - možná právě proto vytvářely a stále 

vytváří tyto lesy kolem Loučeně jakýsi ,,ostrůvek“ zeleně, který se stává tak ideálním místem 

k rekreaci obyvatel z okolních obcí a měst.  

Z věkového hlediska jsou v současnosti v osadě zejména dvě hlavní skupiny lidí – jednu 

tvoří demograficky silná poválečná generace, která je dne v důchodovém věku, druhou, 

zhruba stejně početnou skupinu tvoří o něco mladší osadníci především z generace tzv. 

Husákových dětí, kteří s sebou vozí svoje děti. Tato nejmladší generace je sice nejméně 

početnou, ne však zcela zanedbatelnou skupinou.  

Osada má své dva vlastní spolky – jednak JOK (Jivácký osadní klub) a dále CHUJ (Chatovou 

unii Jivák). Pod Jivácký osadní klub (dále jen JOK) v současné době spadají všechny 

pozemky – hlavním rozhodovacím orgánem je osadní rada složená z devíti členů, v čele 

osady je radou volený šerif, což je tradice již už založení osady a pramení z trampských 

kořenů prapůvodních osadníků.  
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4.2. Historicko-demografický vývoj 

 

První zmínky v literatuře o Jiváku jsou zaznamenány v knize ,,Dějiny trampingu mezi 

světovými válkami“, kterou napsal a vydal v roce 1940 spisovatel a cestovatel Bob Hurikán, 

vlastním jménem Josef Peterka. V této knize popisuje, jak skupinky trampů pocházejících 

především z Boleslavska a Nymburska opakovaně jezdívaly tábořit do míst kolem Jívového 

rybníka již počínaje rokem 1919. Bylo jim to umožněno zejména díky souhlasu vlastníka 

zdejších pozemků Thurn Taxise. Úzkokolejná dráha sloužící nedalekému cukrovaru se stala 

pro skauty a trampy vítaným dopravním prostředkem. Tyto skupinky mladých ,,divokých 

skautů“ zde následně v roce 1926 založily osadu s názvem Toulaví vlci.  V začátcích byla 

osada nejprve stanová, až později se souhlasem majitele pozemků Thurn- Taxise se začaly 

stavět dřevěné chaty připomínající boudy. Postupem času byla postavena celkem dvacítka 

chat pod hrází podél Stračího potoka, který napájí Jívácký rybník, a další dvě chaty u 

rybníka. Za zmínku jistě stojí to, že chaty tehdy nesměly být postaveny na pevných 

základech, ale pouze na položených tvárnicích, a to jen se souhlasem knížete Thurn Taxise, 

bez kolaudace.  

První chata byla postavena rodinou Šklíbů v roce 1934 – otec rodiny patřil 

k mladoboleslavským skautům, kteří na místo, kde dnes stojí osada, začali jezdit po první 

světové válce. Na druhou stranu jeho žena patřila naopak k nymburským trampům. Podle 

slov jejich syna a jednoho z nejstarších osadníků Karla Šklíby, začali jeho rodiče jako mladí 

jezdit na Jivák proto, že chtěli žít svobodně v přírodě navzdory usedlé společnosti a 

měšťácké morálce.90 V tomto ohledu se jeho výrok v podstatě shoduje s odbornou 

literaturou věnující se trampingu, jelikož touha opustit (alespoň na neděli) město a snaha 

uniknout před společenskými konvencemi do přírody je označována za jednu z hlavních 

podstat a motivací trampského hnutí.  

Vodní plochy obklopené velmi hustými borovicovými lesy, navíc v kombinaci s poměrně 

nedalekou železniční drahou poskytovaly nejen pro trampy a skauty, ale i posléze pro chataře 

v osadě naprosto ideální lokalitu. Bývalo totiž zcela běžné, že chaty byly umisťovány na 

 
     90 JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnost v obrazech 1926-2016, archiv autora, nestr. 
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odlehlá místa v blízkosti lesa či vodních ploch.91 Příklad Jiváku potvrzuje tvrzení, že kořeny 

českého chataření lze hledat v meziválečném trampském hnutí, v jehož rámci byly 

vybudovány jednoduché sruby v lokalitách, z estetického hlediska ve velmi kvalitním 

přírodním prostředí, které byly zpravidla dobře dostupné právě zmíněnou železniční 

dopravou.92  

Mezi prvními osadníky byli kromě zmíněných Šklíbů i rodina Bártlova, Husníkova, 

Bartošova a Toldova, dále z prvních osadníků můžeme zmínit ještě rodinu Šťástkovu, 

Procházkovu, Ditrichovu, Jarošovu a také Dandyho Vlčka. Většinou se jednalo původně o 

trampy a skauty z Boleslavska a Nymburska, kteří postupem času s přibývajícím věkem 

začínali mezi sebou uzavírat sňatky – zakládáním rodin (ale také možná právě výstavbou 

oněch trvalých chat) se pak pomalu vytrácel počáteční trampský způsob života a trávení 

volného času. Nicméně skupinka ,,nadšených jedinců“ na Jiváku žila trampským způsobem 

až zhruba do roku 1937, tedy tři roky po postavení první chaty.  

Výše vyjmenované osadnické rody tak dohromady sestavily první jiváckou generaci, která 

utvořila jakési ,,jádro“ osady – velkou většinu těchto rodů lze nalézt na Jiváku do dnešní 

doby, některé z nich už zde mají dokonce již svoji pátou generaci v podobě školou 

povinných dětí.   

Trampové, kteří se sdružovali do osad, si do svého čela často volili po americkém způsobu 

šerifa93 a osada Jivák nebyla v tomto ohledu výjimkou. Prvním šerifem osady se stal Jan 

Bártl z Nymburka. K trampingu neodmyslitelně patřil sport – proto se na počátku třicátých 

let z iniciativy prvních osadníků zřídilo volejbalové hřiště, které se později stalo dějištěm 

mnoha sportovních klání, což platí prakticky do dnešní doby. Roku 1940 osada změnila svůj 

název – z osady Toulavých vlků se přejmenovala na Jivácký osadní klub (JOK).  

 
91 ŠOUKAL, Jiří. Chataření a chalupaření v období 50. a 60. let. Studie a zprávy. Historický sborník pražského 

okolí. 2011 (1), s. 55-69. ISSN 1805-3874-978-80-86772-58-5. s. 55 

92 FIALOVÁ, Dana. Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. In. Individuální a masová rekreace v okolí 

velkých industriálních měst v 19.-21. století. Praha: Togga, 2014, s. 43-62. STEAM. ISBN 978-80-7476-063-

1. s. 53 

93 ŠTEMBERK, Jan. Výletní a rekreační místa na přelomu 19. a 20. století: zrod, rozvoj, trendy. In. 

BLAŽKOVÁ, Tereza, FIALOVÁ, Dana a MATOUŠEK, Václav. Individuální a masová rekreace v okolí 

velkých industriálních měst v 19.-21. století. Praha: Togga, 2014, s. 29-42. STEAM. ISBN 978-80-7476-063-

1. s. 39 
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V roce 1935 nechal vybudovat majitel pozemků Thurn Taxis na Jiváku u rybníka lesní pilu, 

která měla sloužit ke zpracovávání dřeva pro sousední oboru. Zároveň však o něco později 

nechal ve sklepě zřídit pivnici s tančírnou a u pláže rybníka vystavěl kabiny na převlékání, 

neboť tou dobou se Jívový rybník začíná stávat poměrně oblíbenou letní volnočasovou 

destinací a cílem turismu nejen pro lidi z nejbližšího okolí. Provozovatelem zmíněné pivnice 

se stal hostinský Fadrhonc. Návštěvníkům se buďto přímo některé z chat na sezonu 

pronajímaly nebo, což bylo častější, byli turisté ubytováni v okolních obcích. Mnohdy 

k ubytování návštěvníků posloužila sokolská ubytovací a táborová zařízení na Loučeni, 

Chudíři nebo Jabkenicích. Za koupání se měsíčně vybíralo za rodinu 10 Kč a za vstup do 

lesa platila dospělá osoba 1 Kč a dítě 50 haléřů. Od r. 1936 již bylo běžné pořádání 

odpoledních čajů na Jiváku každou neděli, hrávala hudba z Dobrovice, což mimo jiné 

dokládá již poněkud odlišný způsob trávení času ze strany výletníků, než razili první 

osadníci. Jivák se na konci třicátých let stává oblíbeným cílem i středních vrstev tehdejší 

prvorepublikové společnosti. Také ostatně z toho důvodu se v roce 1938 pivnice přestavuje 

na výletní restauraci. Projekt vypracoval pro Alexandra Thurn Taxise pražský architekt 

Ladislav Kozák. Restauraci si pronajal hostinský z Loučeně Josef Malík.94  

Podle vzpomínek pamětníků byl majitel pozemků Thurn Taxis k osadníkům a návštěvníkům 

Jivácké přírody velmi vstřícný a lidé si jeho lidský přístup vychvalovali. Za jeho vlastnictví 

byl údajně les čistý a veškeré cesty, tedy i lesní, udržované. V těsném sousedství Jiváku byla 

za Thurn Taxise v období první republiky vybudována obora, kdo které byl přístup rovněž 

zpoplatněn návštěvníkům. Byla zde k vidění poměrně exotická zvířata, mezi nimiž pštrosi 

Emu nebo kříženec jelena Wapiti.  

Samotný začátek protektorátního období a okupace společenský život na Jiváku alespoň 

zpočátku nijak zásadně nepoznamenala. Osada Jivák a obce v okolí se i během druhé světové 

války těšily měsíčně stovkám výletníků v sezonním období. Zásadní zlom s sebou přinesl 

paradoxně až obrat ve vývoji války – s blížícím se neodvratným koncem války a ustupující 

frontou se německá armáda stahovala a Jivák se zřejmě díky své skrytosti uprostřed hustých 

lesů zdál jako ideální prostor pro umístění muničního skladiště, navíc existence železniční 

trati a úzkokolejky vedoucí k cukrovaru umožnila rychlejší přesuny vojenského materiálu. 

Stalo se tak v srpnu 1944, kdy Jivák obsadili Němci a zřídili zde otevřené muniční skladiště, 

které podle narátora Ivo Zemana mělo být dokonce největší na našem území. ,,Že za druhý 

 
     94 JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnost v obrazech 1926-2016, archiv autora, nestr. 
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světový války tady v tomhle prostoru, (…), že to byly největší muniční sklady pod čirým 

nebem v Český republice.“95 Všichni osadníci se museli neprodleně vystěhovat, čímž 

skončila i veškerá možnost rekreace v osadě, u rybníka a byl přerušen i provoz výletní 

restaurace, která byla zabrána též. Z loučeňské obory se rovněž odstranila veškerá zvěř, 

jelikož Němci zabrali celou oblast, tedy ne jenom bezprostředně místo, kde se nacházela 

osada, ale taktéž většinu lesů v okolí.  Vybudované muniční skladiště bylo jedním z 

největších ve střední Evropě a již předem o něm informovala zahraniční rozhlasová stanice 

z Londýna. Všichni osadníci byli z chat vystěhováni, osadu obsadili Němci a jako pracovní 

síla byla na místo dopravena jugoslávská četa. Pro potřeby cukrovaru sloužily jen kolejové 

rampy- překladiště z úzkokolejky na běžnou železnici a opačně pro překládku řepy do 

cukrovaru v Dobrovicích. Kolem celé zabrané oblasti byly v lesích dobudovány ploty, 

v některých místech pouze jen využili stávající oplocení zbudované obory. Vjezd železnice 

do obory byl vedle druhých vstupních vrat proti vjezdu na Jivák a střežen tak, jako všechna 

vstupní vrata do obory, tj. ozbrojenými vojáky německé armády. V lesích byly budovány 

zastřešené bunkry, kulaté sklady v průměru cca 12-15 metrů, maskované zelenou barvou, 

sloužící pro různé druhy zbraní, granátů, nábojů včetně dělostřeleckých, rozebrané 

pancéřové pěsti (každá část na jiném místě) a dokonce i letecké bomby. Naprosto zásadní je 

v tomto ohledu zmínit, že Němci vybudovali na prostranství dnešní osady několik vlastních 

staveb, jednalo se především o velkokapacitní ubikace pro posádku, z nichž jedna byla 

postavena přímo na hřišti. Tato skutečnost je stěžejní z toho důvodu, že po odchodu Němců 

a návratu osadníků byly tyto jednoduché stavby rozebrány a materiál z nich použit na 

výstavbu nových chat.96 

V místech, kde se rozkládá Jivácká osada a sousední obora, bylo nahromaděno podle odhadu 

celkem asi sto dvacet vlaků munice. V kronice se uvádí, že v oboře muselo pracovat rovněž 

množství občanů z Loučeně. Počátkem jara s blížícím se koncem války se dokonce již 

odstěhovali z Loučeně i příslušníci německé mládeže Hitlerjugend spolu se svými 

vychovateli a muniční skladiště opustilo i několik jugoslávských velitelů. Velitel muničního 

skladiště, nadporučík Felde, si prý byl vědom toho, že nastává konec nacistické moci, tím 

spíše, když obdržel přísně důvěrný předběžný rozkaz, aby v případě potřeby vyhodil celé 

muniční skladiště do vzduchu bez ohledu na okolní obyvatelstvo. Tento „důvěrný“ rozkaz 

však nezůstal tajemstvím, neboť již tou dobou někteří loučenští občané v čele s učitelem 

 
95 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
96 Viz obr. 17.- 19. 
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Josefem Šperlíkem hlídali celou situaci a byli odhodláni kabelové spojovací vedení, které 

Němci v oboře zřídili, přerušit. Tehdy se dalo již hovořit o jakémsi odboji, nicméně v oblasti 

ještě tou dobou nepůsobilo žádné ucelené ozbrojené partyzánské hnutí. To bylo utvořeno až 

počátkem května 1945 na Loučeni, toto družstvo podléhalo Jabkenickému partyzánskému 

vedení, co čela loučenských partyzánů se postavil Pavel Hložek. Do podzemní akce bylo 

zapojeno též četnictvo, vrchní strážmistr Vavřina a štábní strážmistr Hrouda. Byli připraveny 

třaskaviny pro sabotážní akce. Hlavním úkolem bylo zajištění muničního skladiště v oboře, 

aby nemohlo být vyhozeno do vzduchu. Nutno dodat, že tou dobou již v případě objektu 

muničního skladiště nemůže hovořit o jakékoliv ,,bojové jednotce“. Dle pamětníků tvořili 

posádku z německé strany pouze povětšinou jen starci, a jugoslávské vojsko, které bylo 

označeno za ,,nespolehlivé“. V kronice však nenajdeme zdůvodnění, z jakého důvodu byla 

jednotka takto klasifikována. Posádka muničního skladu nicméně vzhledem k následujícím 

událostem neměla přílišnou motivaci a ochotu za muniční skladiště prolévat krev. Proto dne 

5. května odpoledne se začalo vyjednávání s veliteli německých oddílů. Velitel skladiště 

Felde se zpočátku zdráhal kapitulace, ale poté, co dvě roty Chorvatů vypověděly poslušnost, 

Němci nakonec kapitulovali, předali zbraně i muniční skladiště bez jediného výstřelu 

partyzánům. Celkem byly zajaty a posléze na Loučeni internovány asi čtyři stovky 

příslušníků nepřátelských sil. 97 

Německý generál Rüdiger z Milovic neměl zpočátku o kapitulaci Jiváku ani tušení, neb 

telefonní spojení bylo přerušeno. Nicméně z tohoto důvodu pojal podezření, že by skladiště 

mohlo být ohroženo – proto poslal ještě k Jiváku z Milovic dva tanky a pěší četu na 

zabezpečení skladiště. Celou noc ze soboty na neděli 6.května 1945 jezdily na Jivák auta z 

okolních vesnic, aby ve skladišti získali partyzáni střelivo pro případný boj. Večer téhož dne 

přijelo z Krchleb asi dvacet mladých mužů, kteří převzali strážní službu na Loučeni, zatím 

co Loučenští hlídkovali přímo u Jiváku. V neděli přijel k muničnímu skladišti na Jiváku 

zmíněný německý bojový oddíl i s technikou, vzdor tomu se rozhodli obránci k odporu, který 

se proti nepřátelským vojenským silám ukázal marným. Téhož dne odpoledne obsadily 

německé oddíly muniční sklad za oboustranné palby. Dne 7. a 8. května žila Loučeň ve velké 

nejistotě před pomstou Němců. Ještě sedmého května byl zastřelen třináctiletý Karel Libich 

z Patřína, který měl být prý údajně poslán spolu s dalšími chlapci zkontrolovat, zdali jsou 

 
97 Zápis z roku 1946, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Místní národní výbor 

Loučen, Kronika 1938 – 1958 
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v oboře stále německé oddíly a stal se tak poslední obětí německé okupace.98 Dnes má spolu 

s dalšími oběťmi povstání u silnice poblíž Jiváku svůj pomníček. Jeden z narátorů si však 

příběh pamatuje jinak, podle všeho Karel Libich nebyl s chlapci vyslán zkontrolovat situaci, 

nýbrž do oblasti chodili krást. ,,Je tam taky u silnice pomníček (…), tak oni tam kluci chodili 

i z těch okolních vesnic chodili jako krást že jo, v Milovicích byli tankisti a jednotky SS a oni 

byli taky takhle krást a teď šli přes tu silnici (…) akorát, když šel přes silnici, tak se tam 

vyrojil tank s Němcema, oni ho viděli, no tak ho pokropili a zabili ho že jo a já ještě 

pamatuju, teď už tam asi nikdo nejezdí, ale já ještě, když jsem byl malej, tak si pamatuji, že 

tam občas chodili lidi z osady v ten den jako dávat kytičku a že tam potkávali jako 

s nějakejma pozůtalejma po tom klukovi, nevím, jestli to byli, to asi rodiče ne, to spíš už něco 

dál, ale jako teď bych řekl, že už tam nikdo nejezdí, ten pomníček je u silnice v lese a nikdo 

tam už asi nechodí.“99 

V úterý 8.5. večer projela Loučení dlouhá kolona německé vojenské techniky prchající z 

fronty, která ustupovala západním směrem k Vlkavě. Muniční skladiště bylo Němci drženo 

až do večera téhož dne, kdy se posádka rozutekla, načež skladiště bylo znovu obsazeno 

Loučenskými strážemi a později střežení skladu převzalo posádkové velitelství z Nymburka. 

Ve čtvrtek dne 10. května se konal společný pohřeb padlých a následujícího dne přijela na 

Loučeň sovětská armáda.100 Dle vzpomínek pamětníků lovili vojáci ryby ze zdejšího rybníka 

pomocí ručních granátů, stejně tak i samopalem lovili v místech obory stále poměrně 

početné srnky.  

Už v roce 1940 se na Jiváku kolem osoby šerifa Bártla utvořil úzký okruh lidí, které 

spojovala nenávist vůči okupační moci a touha dané realitě vzdorovat. Šerif Jan Bártl byl za 

okupace nasazen do nymburských dílen, kde spolu s několika málo svými spolupracovníky 

prováděli lehce sabotážní akce. ,,Oni založili tady v dílnách vlastně takovou odbojovou tu 

jednotku a dělali že jo prostě zmetky a podobně“.101 Byli ve spojení s podobně smýšlejícími 

lidmi z Nymburka i z Poděbrad, jejich komunikace prostřednictvím dopisů se jim však 

zanedlouho stala osudnou. Jeden z informativních dopisů se pravděpodobně nešťastnou 

náhodou do rukou gestapa. Jan Bártl byl zatčen orgány kolínského gestapa v lednu 1941 ve 

 
98 Ibid. 
99 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 

100 Zápis z roku 1946, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Místní národní výbor 

Loučeň, Kronika 1938 – 1958 

101 Rozhovor s Janem Bártlem ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 



48 
 

svém bytě v Nymburce právě v okamžiku, kdy se chystal zasednout se svou rodinou 

k večeři. ,,Kolikrát v cele prolínal onu chvíli, tak upřímně a vztekle, neboť na stole tenkrát 

voněla pečená husa…Ovšem gestapáci mu již nedali možnost k ochutnání…“.102 Následně 

strávil rok v kolínské věznici, kde byl jeho spoluvězněm v cele právě kapitán Vlastimil 

Zakouřil, který po válce sepsal své vzpomínky na toto období a na šerifa Bártla a jež se nyní 

nalézají v soukromém archivu rodiny Věchtových. V roce 1942 však Bártl opouští věznici 

ve středočeském Kolíně a je přemístěn do koncentračního tábora Flossenburg poblíž 

bavorského města Bayeruth nedaleko dnešní státní hranice. Podle dopisů o místě, kam ho 

chystají přemístit, Bártl nevěděl. ,,Jak jsem se od p. komisaře dozvěděl, máme odjeti odsud 

z Kolína. Kam? To snad ani on sám neví.“103 Zde zůstal dle dopisů až do dubna 1942. 

Následně po přelíčení v Berlíně je přemístěn do Litoměřic, kde byl, soudě dle komunikace, 

minimálně do léta 1943. V témže roce však komunikace vázne, či se dopisy nedochovaly, 

kde šerif Bártl od té doby přebýval, je tedy velkou neznámou. Z let 1942 a 1943 pochází 

zhruba dvě desítky dopisů rodině, ve kterých je často jedním z hlavních dotazovaných témat 

Jivácká osada: ,,Co nového na Jiváku? Jak se klub připravuje na novou sezonu sportovní a 

divadelní?“104, píše 23.4. 1942 z Německa. ,,I já zde vzpomínám a nezapomenutelné naše 

zážitky (…) i na ty krásné chvilky při táborácích na Jiváku. Choďte do přírody na Jivák, 

najdete tam uklidnění, které tolik potřebujete a budete jistě ještě potřebovat. Ve sportu přeji 

JOKu mnoho zdaru, též i v divadle! Těším se již na vás všechny, na Jivák, lesy, rybník, chatu, 

a hlavně na osvěžující odpočinek ve zdravém lesním vzduchu.“ 105, píše roku 1943 

z Litoměřic. Korespondence vypadala vzhledem k situaci vesměs pozitivně a z dopisů lze 

jasně vyčíst, že obě strany očekávaly, že se zanedlouho vrátí šerif Bártl zpět domů a na 

osadu. To se však nestalo a Jan Bártl umírá na konci dubna 1945 při pochodu smrti v 

Německu. ,,Vlastně z toho Kolína pak šel asi dva nebo tři koncentráky no a bohužel teda 

toho třicátýho dubna při tom pochodu smrti z toho jednoho koncentráku tak vlastně ho 

zabili.“106  

Po válce se mohli opět původní osadníci vrátit do svých chat, některé potřebovaly opravu, 

jiné byly zbořeny, docházelo k pozvolnému znovuobnovování života v osadě. První léta po 

válce jsou pro osadu podstatná z toho důvodu, že přichází nová, velmi početná generace 

 
102 Soukromý archiv rodiny Věchtovy, vzpomínky Vlastimila Zakouřila, 1946, nestr. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Soukromý archiv rodiny Věchtovy, Jan Bártl, 1943 
106 Rozhovor s Janem Bártlem ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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osadníků. Jednalo se podle všeho ve velké míře o mladoboleslavské občany, mnohdy 

živnostníky. ,,Potom pětačtyřicátým roce vlastně tady hodně lidí, který ty chaty postavili, to 

byli nymburský a boleslavský jako…soukromníci nějaký, jo, třeba pan Jaroš byl čalouník, 

můj tchán byl pekař…“107 Je otázkou, proč se takto početná skupina nových osadníků na 

Jiváku objevila. Vysvětluji si to tím, že těsně po válce (a v podstatě i za války) výrazně 

vzrostla v Československu porodnost, díky čemuž vnikla silná generace poválečných 

ročníků a jejich rodiny měly tím pádem potřebu se se svými dětmi nějakým způsobem 

rekreovat, třeba právě občasným pobytem mimo město. Většina těchto osadníků využila jako 

stavební materiál pro svoje chaty dřevo z rozebraných chat po německé armádě. Od konce 

války bylo do poloviny padesátých let vybudováno v osadě úctyhodných pět desítek nových 

chat. Rodiny s malými dětmi, které po druhé světové válce začaly jezdit na Jivák, tak utvořily 

do té doby největší přistěhovaleckou vlnu. Celá řada mých narátorů jsou narozeni 

v poválečných letech a jsou potomky přesně těchto osadníků.  

Příchozí osadníci rozebrali na materiál kromě německých ubikačních zařízení i plot, který 

vedl kolem osady. K výstavbě nových chat po roce 1945 využili osadníci velké množství 

dřevěných panelů, ze kterých se tyto narychlo zbudované německé budovy sestávaly. Na 

řadě z nich byly vyryty či vypáleny orlice, hákové kříže č a různé nápisy v němčině, které je 

tak do dnešní doby v těchto poválečných chatách možné spatřit. ,,Konkrétně chata že jo naše 

(…) tak byla postavena vlastně z dílů tady těch vojenských skladů, já tam mám dodneška 

někde vypálený na těch prknech 1941, nebo co to je, a nějakej hakenkreutz tam je ten je 

schovanej za postelí, takže to je opravdu z těhletěch dílů, co tam byly ty vojenský muniční 

sklady, to rozebrali. Faktem je, že to byla teda poctivá německá práce, protože vlastně to je 

70 let, a to je netknutý…“108 Když naší vlastně opravovali chatu po té nějaké tetě, tak jsme 

bourali starý postele, víš a takový věci a naši jsme tam třeba židličku a zespodu byla vlastně 

ještě orlice, víš, ražená“109  

Po válce byly tedy německé chaty a oplocení rozebráno na součástky a stavební materiál, 

nicméně stále ještě byly na osadě patrné známky nedávné německé přítomnosti. ,,Byly tady 

takový zákopy  udělaný, tak vím, že jsme si jako děti v tom hrály a asi možná kluci něco našli, 

(…) určitě se našly nějaký, ale to byly už jako ty nábojnice, byly vystřelený…“110 Ještě 

 
     107 Rozhovor s Marcelou Martínkovou st. ze dne 18.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 

     108 Rozhovor s Janem Bártlem ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 

     109 Rozhovor s Marcelou Ochodkovou ze dne 7.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 

     110 Rozhovor s Marcelou Martínkovou st. ze dne 18.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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celkem v nedávné době bylo možné najít na Jiváku stopy německého muničního skladiště - 

,,zhruba asi před třemi lety u chaty jsem řezal dřevo na kozlíku ruční pilou a teď najednou 

mně přišlo se takhle podívat pod nohy a podívám se se tam se lesklo něco, co mi strašně 

připomínalo vajíčko, jako obrannej granát (…), protože ten pozemek, ta část pozemku, kde 

teda mám teď ten kozlík a řežu to dřevo, tak celý léta to byl les a naši to nevyužívali, takže 

tam padalo listí a ta hlína jak tlelo to listí a ta hlína se zvedala, no a od určitý doby my to 

užíváme, byť teda na to řezání toho dřeva, takže tam hrabeme listí, no a jak hrabeme to listí, 

tak s tím jde pryč i ta hlína že jo, takže jsme se v podstatě před těma dvěma třema lety dostali 

na bod roku 1945 a našli jsme tam granát…“111  

Dne 22. července 1945 se oblastí přehnala od jihozápadu silná větrná bouře s krupobitím, 

která poničila střechy zejména na Loučeni a v lesích u Jiváku vyvrátila celé pruhy porostu. 

V roce 1947 se situace opakovala, když způsobila ničivá vichřice na Jiváku rozsáhlé polomy, 

v důsledku čehož byla řada dosud stávajících chat poničena.  

V roce 1948 byl postaven pomník zakladateli a prvnímu šerifovi osady Janu Bártlovi. 

Vzpomínkový projev pronesl jeho poválečný nástupce šerif Josef Müler. Velkou zásluhu na 

vedení Jiváku v poválečném období měl však i správce osady Alfred Messirek, který se tam 

s rodinou nastěhoval na přelomu let 1946/47 do jedné z volných chat a jako jediný stálý 

obyvatel zajišťoval klid a bezpečnost osady i mimo letní období.  

V roce 1949 byla činnost JOK ukončena a přešla pod hlavičku Sokolu Jivák. Naprosto 

zásadní však pro historický a zejména pro demografický vývoj byla skutečnost, že v roce 

1954 vše přešlo pod ZV ROH Dílny ČSD Nymburk, později Klub dopravy a spojů Nymburk. 

V jasné návaznosti na tuto změnu počínaje zmíněným rokem se na Jivák dostává druhá 

poválečná vlna osadníků, pravděpodobně historicky nejpočetnější, co do množství lidí a 

postavených chat v jednom období. Tato migrační vlna v podstatné míře ovlivnila i 

architektonickou stránku Jiváku - značná většina osadníků z této doby byli zaměstnanci 

dílen, kteří se dostali skrze svou práci k vyřazeným železničním vagonům, které byly pomocí 

traktorů v celku dováženy přímo na Jivák, kde byly pomocí jeřábů pokládány na podstavce. 

Celá řada nových chat z poloviny padesátých let jsou tedy vlastně původně železniční 

vagony, které byly následně poupraveny a stylizovány do podoby chaty. Tyto chaty v té době 

poměrně změnily původní ráz a vzhled osady, nicméně postupem času byly upravovány tak, 

že v současnosti není v podstatě na první pohled viditelné, že se jedná původně o vagony. 

 
     111 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Těchto chat můžeme v současnosti v osadě vidět zhruba několik desítek a tvoří celou jednu 

část osady, které se přezdívá mezi zbylými osadníky ,,vagonkáři“. Ta druhá část Jiváku, to 

byli opravdu nádražáci a ty sem potom někdy po tom padesátým roce si přivezli vagony a 

zrekonstruovali si ty vagony na chaty, a to je tam ta druhá část, vlastně tohle je taková ta 

původní, co tady vyrostla po tom pětačtyřicátým roce a tam se tomu odjakživa se říkalo 

vagonkáři“112 Tato vlna ,,vagonkářů“ byla po demografické stránce opravdu silná – opět 

hned několik narátorů jsou potomci těchto rodin, které si v polovině padesátých let budovaly 

na Jiváku chaty – zejména pozdější šerif osady Rudolf ,,Megi“ Švarc, jehož rodina si pořídila 

úplně první ,,vagonovou“ chatu v roce 1954.113 I další z narátorů pan Ivo Zeman pochází 

z této vlny - ,,Chata na Jiváku byla postavená někdy v roce 1954, v tady tom almanachu já 

jsem vlastně poskytoval pro almanach papíry, kde tátovi darovali vysloužilej vagon, kterej 

sloužil jako vlastně základ tý chaty, dneska už v podstatě to není k poznání ale vlastně ten 

základ a vlastně dá se říct, a to asi vám už říkali i další, že vlastně ta chata nebo ta chatová 

osada, že vlastně tam byla rozdělená na nymburáky, ti se rekrutovali téměř všichni od 

nádražáků, to znamená dílny pro opravu vozidel v tý době a druhá část, to byli boleslaváci, 

a ty se rekrutovali ze škodovky. Takže těch chat, který mají za základ ty vagony, těch je tam 

vícero“114  

Padesátá léta byla pro Jivák stěžejní i v dalších ohledech – kromě rozšíření drátů vysokého 

napětí do osady se v roce 1954 začalo s výstavbou letní scény divadla, na výstavbě se podíleli 

sami osadníci.115 Osadě bylo přiděleno 500 korun československých ze strany 

Československého svazu mládeže na úpravu přírodního divadla, zejména hlediště.116 

Divadlo a šatna letní scény (dnešní klubovna) byly dobudovány v roce 1958. Na divadelní 

scéně každoročně hostovalo mnoho významných umělců a vystřídal se zde pestrý repertoár 

divadelních, operetních, operních a estrádních představení. Poslední představení na 

divadelní lesní scéně se uskutečnilo v roce 1969, kdy po interpretaci oblíbené písně ,,Běž 

domů, Ivane“, bylo divadlo uzavřeno. Podobněji se letní scéně a kultuře na Jiváku budu 

věnovat v následující podkapitole. Narátor Ivo Zeman mi mimo rozhovor ukázal i dobovou 

fotografii, na které byl vidět jeho otec, jak na výstavbě hlediště spolu s dalšími mužskými 

 
112 Rozhovor s Marcelou Martínkovou st. ze dne 18.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
113 Viz obr. 21 
114 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
115 Viz obr. 3. a 4.  
116 Zápis z roku 1955, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Místní národní výbor 

Loučeň, Kronika 1938 – 1958 
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členy osady pracuje. ,,Tam se všecko budovalo jakoby formou  brigád, tam ta osada neměla 

peníze, takže vždycky se sehnaly nějaký peníze, že někdo zaplatil ty skruže třeba, no ale tu 

práci tu tam museli odvézt ty osadníci, tam vlastně v rámci tady těch brigád se nejenom 

udržovaly cesty a hřiště, ale v rámci brigád se tam třeba postavilo letní divadlo, letní scéna, 

která v době těch nějakejch těch šedesátejch, sedmdesátejch let byla velice populární a 

prakticky dodnes tam stojí ty bývalé šatny, což je dneska klubová místnost osadníků a to 

podium tam zůstalo zachovaný s těma věžema.“117 

V první polovině šedesátých let začala výstavba nových, prvních zděných chat, lemující 

dosavadní centrum Jivácké osady. Některé zděné chaty z této doby byly postaveny i 

v samotném centru osady, v průběhu sedmdesátých let pak byly některé původní dřevěné 

chaty rovněž přestavěny či nahrazeny zděnými. Všechny zmíněné chaty zpočátku šedesátých 

let byly však vybudovány již na katastrálním území Loučeně a spadají dnes tak pod okres 

Nymburk. Majitelé této necelé dvacítky chat, které však mnohdy mají vzezření vesnických 

domků, měli trvalé bydliště v Nymburce, až na dvě výjimky (v jednom případě bylo trvalé 

bydliště Praha a ve druhém Mladá Boleslav). V sedmdesátých letech již osada v podstatě 

téměř dosahuje současného počtu chat i osadníků, z demografického hlediska je období tzv. 

normalizace na Jiváku opět specifické z toho důvodu, že silné poválečné ročníky zakládají 

rodiny a Jivák se díky generaci ,,husákových dětí“ markantně rozrůstá co do celkového počtu 

osadníků. V této době mladá generace neformálně vedená ,,Megim“ Rudou Švarcem, která 

osobně téměř nepamatovala tradice JOKu, založila spolek přátel s názvem Chatová unie 

Jivák (CHUJ) a pokračovala pod jeho hlavičkou ve sportovní a kulturní činnosti, která 

v období normalizace dosahovala svého vrcholu, zejména po sportovní stránce. O 

společenském dění na Jiváku v tomto období se opět zmíním obsáhleji v podkapitole 

následující.  

V této době se také osadníkům podařilo iniciovat dvě velké stavby, které změnily možnosti 

využití osady. Nejprve v druhé polovině 70. let došlo za pomoci nymburského Centra 

vrcholového sportu Tyršák k přestavbě volejbalových kurtů a osadníci upravili prostor 

,,Blata“ na hřiště pro malou kopanou.118 

Druhým budovatelským počinem osadníků byla roku 1985 zásadní změna v elektrifikaci 

osady. Namísto již léta nevyhovujícího a stále poruchového rozvodu elektrické energie, 

 
     117 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
     118 Viz obr. 10 



53 
 

vedeného mezi sloupy korunami stromů, byl položen přívodní kabel 1kV a provedeny 

rozvody zemí do každé chaty. Elektrifikace osady neměla patřičnou dokumentaci a 

kolaudaci. Díky úsilí osadníka Josefa Slabého bylo vše zajištěno a v roce 1995 předáno 

z vlastnictví JOKu do majetku a správy STE a.s. Kolín. Do té doby se totiž na Jiváku začalo 

stávat běžnou praxí, že tamějším všudypřítomným stromům silný vítr polámal větve, které 

následně padajíc na dráty přerušily vedení elektřiny do osady. V dřívějších dobách před 

prvotní elektrifikací se v noci v chatách svítilo petrolejovými lampami. 

Listopad 1989 přinesl do společnosti převratné změny, které se nevyhnuly ani osadnímu 

životu. Vše začalo privatizací středobodu osadního života, kterým byla restaurace u rybníka. 

Noví majitelé razantně změnili celou podstatu objektu a přestavěli restauraci čtvrté cenové 

skupiny na Lovecký hotel119 a omezili volný vstup do restaurace, zmizeli tradiční návštěvníci 

a každodenní zpět s kytarami trampů a osadníků zmizel do nenávratna. O tom, jaký měla 

celá přestavba budovy a změna politických poměrů vliv na společenský život v osadě 

pojednává podrobněji podkapitola Společenské vztahy na Jiváku.  

Zmizeli i návštěvníci Jívového rybníka, který Rybářství Chlumec nad Cidlinou začalo 

intenzivně hospodářsky využívat a díky vydatnému přikrmování byla voda již koncem jara 

pro koupání nepoužitelná. Snaha rybářů co nejvíce kapitalizovat zisk vedla k omezení 

veškerých investic, takže rybník rychle zarostl jak po březích náletovými rostlinami, tak po 

hladině řasami a vodním plevelem. Novodobá historie JOK je spjata s rokem 1990, kdy 

osadní rad apod vedením Rudolfa Megiho Švarce obnovila činnost Jiváckého osadního 

klubu podle starých tradic. 13.9. 1990 byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra stanovy a 

JOK mohl začít po mnoha letech žít svůj vlastní život.  

V další fázi složitých jednání s Lesy ČR se podařilo dohodnout odkup dotčených pozemků 

do vlastnictví JOKu (lesy odmítly realizovat 119 individuálních smluv s budoucími 

vlastníky). Bylo nutné zajistit znalecký posudek na vyjmuté pozemky a výjimku k prodeji, 

protože se jednalo o státní majetek. Výjimku mohla udělit jen vláda ČR. Znalecký posudek 

na vyjmuté pozemky byl 3 067 530 korun. Budoucí vlastníci pozemků složili na účet JOKu 

na základě vypracovaných smluv zálohu ve výši 30 000 korun za chatu. 20. ledna 1997 byla 

výjimka na odkup pozemků vládou schválena a během 1. pololetí 1997 proběhlo zaměření 

pozemků včetně příjezdových cest a ostatních ploch. Po všech peripetiích se podařilo 20. 11. 

1997 podepsat smlouvu s lesy a provést zápis do katastru nemovitostí. JOK musel téměř celý 

 
     119 Viz obr. 13 
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rok čekat, zda pozemek nebude dotčen restitucí. ,,Já jsem tenkrát na tý valný hromadě říkala, 

že je potřeba vlastně jít do toho, abychom přesvědčili lesy, aby nám tady ty pozemky prodali 

a nebo že se stane, že buďto to tady někdo koupí a dá nám takový nájem nebo že nám 

neprodlouží smlouvy a v podstatě nás odsud vystěhujou a v podstatě (smích) díky asi tomu, 

se potom přidalo vlastně ke mně pár nadšených lidí, se kterejma jsme vytvořili osadní radu, 

což tam byl ten Ivoš Zemanů a další, no a vlastně za těch pět let se nám podařilo vlastně 

udělat s lesama tu kupní smlouvu, (…) takže  jsme museli vybrat peníze, od všech chatařů, 

přes tři miliony jsme museli vybrat, abychom to lesům zaplatili, museli jsme absolvovat 

v podstatě x desítky různejch jednání na všech možnejch ministerstvech, který musely dát 

souhlasný stanovisko s tím, že se to může tady jako prodat, koupit, museli jsme si to nechat 

geodeticky všechno zaměřit že jo, vyměřit, takže potom, když se to koupilo, tak rok na to jsme 

vlastně potom vytvořili smlouvy s osadníkama a těm se to prodávalo…“120 

Konečně od prosince 1999 do února 2000 byly uzavřeny všechny individuální smlouvy mezi 

JOKem a vlastníky chat a provedeno finanční vyrovnání včetně úhrady společných prostor. 

JOK ještě zajistil vklad všech 119 smluv, které vypracovaly Olga Čmugrová a Míla Bínová 

do katastru nemovitostí, čímž byla završena sisyfovská pětiletá práce osadní rady ve složení 

Martínková Marcela, Čmugrová Olga, Hajzlerová Libuše, Zeman Ivo, Napravilová Hana, 

Slabý Josef, Bínová Miloslava, Kochová Dagmar, Hůla Milan a Hůlová Helena, která vše 

realizovala na úkor svého volného času a bez jakékoliv odměny. Jivák se už nemohl stát 

předmětem jakýchkoliv spekulací o nájmu nebo prodeji. Po roce 2002 začali v osadní radě 

pracovat Borecký Karel, Mgr. Čírtková (Hůlová) Monika, Ing. Hovorka Petr, Hrabánek Petr, 

Tolde Karel, Bartoníček Pavel a Bártl Tomáš. Po roce 2000 zbývalo ještě zajistit smluvně 

příjezdové cesty do osady. To se podařilo v roce 2004, kdy na všechny cesty byl proveden 

vklad věcného břemene chůze a jízdy pro JOK na dobu neurčitou.  

Osadě od 90. let chyběla možnost letního koupání v Jívovém rybníku. Proto osadní rada 

vyvolala několik jednání s Ing. Chmelickým, vedoucím střediska rybářství Březina o stavu 

rybníka na Jiváku. Došlo k oboustranné dohodě, že rybářství nasadí do rybníka ryby, které 

není potřeba dokrmovat, a tím se rybník postupně začne čistit. Navíc osadní rada získala 

souhlas s možností vyčistit břeh velké pláže a odstranit také letité nálety. Na sobotu 19. října 

2013 byla vyhlášena brigáda na vyčištění ,,velké pláže“ i částečnou úpravu hráze, ostříhání 

přerostlých stromů, prioritním cílem bylo odstranění bahna a špíny na břehu a poté na jaře 

 
     120 Rozhovor s Marcelou Martínkovou st. ze dne 18.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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2014 na tuto vyčištěnou pláž byl navezen písek. Pro podzimní brigádu bylo nutné snížit 

hladinu rybníka o cca 50 cm a poté po dohodě byla hladina rybníka zvýšena o jeden metr, 

takže bylo zajištěno samočištění vody a po mnoha letech je opět možné využívat rybník ke 

koupání.121 

V roce 2011 a 2016 proběhly v osadě oslavy 85. a 90. výročí založení Jiváku, ku příležitosti 

druhé z těchto události byl vydán i almanach osady, který byl předán po jednom výtisku do 

každé chaty. V současnosti je v osadě celkem 120 chat a Jivácký osadní klub momentálně 

sdružuje téměř 230 členů. Pro nové osadníky je připraveno ještě osm stavebních parcel 

v majetku JOKu, které budou postupně vydraženy zájemcům o stavbu nových chat. JOK je 

zaregistrován jako spolek ve veřejném rejstříku pod historickým názvem Jivácký osadní 

klub.  

 

4.3. Volný čas 

 

4.3.1. Sportovní život 

 

Jak tvrdí například Šoukal, významným způsobem trávení volného času v chatových 

koloniích byl odjakživa sport.122 Konaly se nejrůznější soutěže a turnaje, které utužovaly 

vztah ke vznikající víkendové nebo prázdninové komunitě. Zejména v těch osadách, které 

měly delší tradici, což je právě příklad Jiváku, se mohl rozvíjet čilý sportovní a kulturní ruch 

v rámci neformální komunity (soutěže v nohejbalu, volejbalu, ping-pongu a někdy tenisu, 

hraní divadla pro děti, zpívání při společných táborácích apod).123 Chatová osada Jivák 

v tomto ohledu není výjimkou – od jejího založení až do současnosti se zde odehrávalo a 

stále odehrává množství více či méně formálních sportovních aktivit, které byly v případě 

Jiváku specifické tím, že se neodehrávaly jen v rámci komunity, nýbrž se do nich zapojovali 

 
      121 Viz obr. 11 
 

122 ŠOUKAL, Jiří. Slasti a strasti letních bytů: Život na letních bytech a v letních vilách v éře první republiky. 

Praha: Academia, 2016. První republika. ISBN 978-80-200-2611-8. s. 66 

123 FRANC, Martin a KNAPÍK, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957-1967. Praha: Academia, 2013. Šťastné 

zítřky. ISBN 978-80-200-2229-5. s. 352 
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i sportovci (amatérští i profesionální) z různých koutů republiky, kteří se sem sjížděli na 

vyhlášené volejbalové a fotbalové turnaje. V této podkapitole se pokusím zmapovat historii 

veškerých sportovních aktivit, které jsou s touto osadou spojeny. 

Sport byl nedílnou součástí života trampských osad124, proto není divu, že sportovní aktivity 

započaly na Jiváku již v trampské, předválečné éře. Velice aktivní sportovní život v osadě 

byl zpočátku zásluhou zejména agilního osadníka ,,Čajdy“ Šťástka, který semknul své 

kamarády z řad osadníků k větší sportovní aktivitě. Spolu se zúčastňovali lyžařských závodů 

v Krkonoších a podobné akce i organizovali. 18. září 1938 Osadní klub ,,Toulaví vlci“ na 

Jiváku uspořádal 1. Propagační lesní běh.  

Po první světové válce se k nám dostává volejbal, jehož obliba mezi osadníky na Jiváku 

začala vzrůstat, v té době se však ještě nejednalo o organizované soutěže pro veřejnost, ty 

mají svou tradici až od těsně předválečného období. Po otevření výletní restaurace a 

vybudování vyhovujícího hřiště pro volejbal se na Jiváku pravidelně v srpnu pořádal turnaj 

dvojic v odbíjené, specificky české odrůdě volejbalového sportu.  

Překvapivě neměla německá okupace Československa na sportovní život v osadě negativní 

vliv, ba dokonce naopak. V tehdejším JOKu existoval odbor hokejový, včetně pozemního 

hokeje, plavecký s náčelníkem Otto Dobrovským, osadní klub přímo pořádal mnoho 

sportovních akcí, hokejový oddíl uspořádal zápasy v lednu 1941, 1942 a 1943. Samotné 

oficiální zápasy se hrály v Nymburce na Remanenci, Zimním stadionu nebo nymburské 

čtvrti V Kolonii, nicméně jivácké mužstvo se ve hře zdokonalovalo rovněž i na zamrzlém 

osadním rybníce v zimě. Tým Jiváckého osadního klubu tou dobou porážel v zápasech i 

hokejové mužstvo z Nymburka, v prvních letech existence týmu zde působil v roli kapitána 

i první osadní šerif Jan Bártl, než byl za odbojovou činnost zatčen gestapem. Věhlas 

hokejistů JOKu byl až takový, že se mělo pro jejich potřeby dokonce otevřít v roce 1944 

zimní kluziště ,,Na Parkáně“ v Nymburce. Po válce již význam tamějšího týmu začal upadat, 

nicméně přátelské zápasy v ledním hokeji na rybníce sporadicky pokračovaly až do poloviny 

padesátých let.  

 
124 MATOUŠEK, Václav. Nenápadný půvab (české) buržoazie. Počátky masové a individuální rekreace v 

Čechách v době industrializace pohledem historika. In. Individuální a masová rekreace v okolí velkých 

industriálních měst v 19.-21. století. Praha: Togga, 2014, s. 11-28. STEAM. ISBN 978-80-7476-063-1. s. 22 
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Jediný zdokumentovaný turnaj v ping-pongu uspořádaný JOK se konal 19.7.1942 dopoledne 

na Jiváku, který byl odpoledne završen koncertem dechové hudby. V srpnu 1944 JOK 

uspořádal turnaj v pozemním hokeji, zápasy byly odehrány na hřišti V Kolonii v Nymburce.  

Své místo zaujímají ve sportovním životě osady i různé přespolní běhy - od roku 1941 do 

roku 1944 pořádal Jivácký osadní klub ,,Thurn – Taxisův memoriál v lesním běhu, který 

navázal na první lesní běh z roku 1938, tentokrát pod jiným jménem. Start a cíl se nalézal 

před hotelem Kyšperský na Loučeni, trasa vedla přes les a kolem rybníka skrze osadu. Ve 

stejný den, kdy se běžely závody, vždy odpoledne proběhlo na Jiváku na hřišti slavnostní 

předávání cen vítězům, opět doprovázené živou hudbou. Memoriály se stihly uskutečnit 

pouze čtyři, vše totiž přerušilo zabrání Jivácké osady německou armádou, která zde zřídila 

muniční skladiště a osadníci byli nuceni prostory osady včetně okolních lesů bezpodmínečně 

opustit. Délka trasy pro muže tehdy byla dlouhá čtyři kilometry, ženy běžely kratší trasu, 

stejně tak i dorostenci. Důležité je zmínit, že memoriál nebyl vyhrazen výlučně pro osadníky, 

nýbrž pro širokou veřejnost a takřka každý se mohl po vyplnění přihlášky závodu zúčastnit. 

Kulturní a sportovní činnost JOK pokračovala ve stejném duchu i po válce, kdy navrátivší 

se osadníci znovuoživili sportovní život osady. V té době také byla na rybníku postavena 

plavecká dráha, která se rozkládala od stavidla až k velké pláži a také dřevěné plato na 

slunění. Na rybníku se pořádaly každoročně závody v jízdě na kole po úzké lávce a další 

sportovní činnosti.  

Právě jízda na kole nebo na motocyklu po úzké lávce vedené přes mělčinu rybníka podél 

pláže se mezi jiváckými osadníky stala po válce oblíbenou kratochvílí. ,,Prkno široký já 

nevím, dvacet centimetrů no a lidi zase v různejch převlecích na kolech a různejch 

velocipedech, který někde vyhrabali, tak prostě přejížděli tady tu velkou pláž někde a 

samozřejmě většinou se utopila někde prostě hned z kraje a takže to byla zase nějaká zábava, 

nějaká legrace“125  

V roce 1949 byla činnost JOK ukončena a přešla pod hlavičku Sokol Jivák. V této době se 

plnily podmínky Tyršova odznaku zdatnosti. Bylo ctí osadníků všech věkových kategorií, 

se sportovních soutěží zúčastňovat. Kolem roku 1954 vše přešlo pod ZV ROH Dílny ČSD 

Nymburk, později Klub dopravy a spojů Nymburk. Pravděpodobně v důsledku 

společenských a politických změn po roce 1968 se opouští tradice volejbalových turnajů, ty 

byly následně obnoveny v roce 1973 díky iniciativě Rudolfa ,,Megiho“ Švarce, tradice deblů 

 
     125 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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skončila v roce 2003 a dodnes pokračují pouze turnaje šestkových družstev mužů i žen, které 

se každoročně konají první nebo druhý týden v srpnu.  

Chatová unie Jivák (CHUJ), založená v roce 1973, navázala na bohatou sportovní tradici 

osady, některé sporty z její iniciativy byly znovuoživeny, některé další akce se sportovním 

nádechem byly přímo tímto spolkem založeny. Souhrnně lze konstatovat, že sedmdesátá a 

zejména osmdesátá léta žila ze sportovního hlediska zřejmě asi nejaktivněji v celé své 

dlouholeté historii. Pod hlavičkou CHUJe se pokračovalo kromě sportovní činnosti také 

v oblasti kulturních akcí. V témže roce, kdy byl založen CHUJ, vznikají dvě jivácká 

fotbalová mužstva složená z osadníků, nesoucí recesistické názvy A.C. Hulho a F.C. 

Kopisto. Tato mužstva spolu každoročně dvakrát do roka (zpravidla jednou na začátku letní 

sezony, podruhé na konci léta) bavila sebe i spoustu diváků ,,bratrovražednými“ zápasy na 

Blatech.126 

V 80. letech pokračovaly tradiční fotbalové zápasy v poněkud jiném formátu. ,,Hulhové“ i 

,,Kopisťáci“, jak byli hráči těchto týmů nazýváni, v průběhu let získali na zkušenostech a 

vychovali novou fotbalovou generaci, se kterou měřili síly v nově vzniklých utkáních ,,Staří“ 

proti ,,Mladí“. Utkání mezi nastupující fotbalovou generací a starou gardou o putovní pohár 

,,Pivní pravda“ probíhala každoročně až do přelomu 80. a 90. let. Utkání se hrála pravidelně 

v měsíci srpnu v odpoledních hodinách na stadionu na Blatech. Všechny fotbalové zápasy 

odehrávající se na Jiváku byly doprovázeny povzbuzováním řady fanoušků nejen z osady, 

ale i lidí z okolí, kteří se na tyto akce sjížděli, jelikož byly zpravidla velkým lákadlem – před 

příchodem na stadion se platilo dobrovolné vstupné. Nashromážděná suma byla posléze 

použita k nákupu sportovního zařízení a vybavení. Během tzv. normalizace se na Jiváku 

hrály i další typické osadní sporty - pravidelné turnaje v nohejbale organizoval Petr ,,Pepas“ 

Hrabánek.  

Mladíci v čele s Milanem Černým a Ivo Zemanem se chopili fotbalové iniciativy a 

každoročně pořádali na jiváckých Blatech velmi dobře obsazené dvoudenní turnaje v malé 

kopané, jejíchž druhý ročník v roce 1980 dokonce mužstvo Jiváku vyhrálo, když ve finále 

porazilo hráče hokejové Sparty Praha. ,,Ty to asi dvakrát vyhráli, jednou jsme je porazili 

taky ve finále, to vím, že jsme je dva jedna porazili, to jsem i dával gól, jo, to byla dobrá jako 

vzpomínka“127  

 
      126 Viz obr. 7. a 8.  
      127Rozhovor s Rudolfem Švarcem ze dne 21.5. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Právě účast hokejistů Sparty byla ozdobou turnajů a pro jejich schopnosti vrcholových 

sportovců byli zpravidla tvrdým oříškem pro všechna mužstva účastnící se těchto turnajů. 

Za Spartu nastupovaly v malé kopané takové osobnosti, jako Jiří Hrdina, Tomáš Netík, 

Zbyněk Špaček nebo Milan Kosejk, za Jivák proti nim neohroženě nastupovali Ladislav 

Rejč, Milan Černý, Ivo Zeman, Megi Švarc a další. ,,Takže jsme tam zorganizovali turnaj 

v malý kopaný, podařilo se nám prakticky ten turnaj, ten byl o šestnácti družstvech, který 

jsme dokázali během jednoho víkendu protočit tak, aby v neděli teda byl vítěz toho turnaje a 

měli jsme tam mužstva z celý, se dá říct v uvozovkách, republiky nebo z Čech teda, protože 

tam okolo Jiváku v těch vesnicích bydleli bývalí hráči pražský sparty, hokejisti, tak jsme tam 

měli i účast hokejistů pražský sparty, takže tam hrál Pavel Richter, Kosejk tam hrál, Jirka 

Hrdina z Boleslavi tam přijel“128  

Zájemci o účast v malé kopané museli potom, co nashromáždili hráče, vyplnit a poslat 

přihlášku na turnaj, kde se vyplnilo jméno, pod jakým hodlají jako tým v turnaji nastupovat, 

dále datum příjezdu, adresa vedoucího mužstva a také to, zdali mají hráči v plánu přenocovat 

na Jiváku, jelikož turnaje, jak bylo řečeno, s odehrávaly ve dvou po sobě jdoucích dnech. 

Pro týmy umístěné na pomyslném stupni vítězů byly přichystány ze strany pořadatelů ceny, 

které byly do značné míry spíše recesistické. Ivo Zeman, který turnaj v malé kopané pořádal, 

ceny pořizoval výhradně ze startovného, které musela družstva zaplatit, pokud do turnaje 

chtěla vstoupit. Startovné pro celý tým bylo v průběhu osmdesátých let zhruba sto korun – 

z nasbíraných celkových šestnácti set korun se posléze zaplatili profesionální rozhodčí a 

nakoupili zmíněné ceny, mezi kterými bývaly například nové míče pro vítěze nebo kartony 

piva pro druhé místo. Na turnaje v malé kopané, stejně jako v případě volejbalových turnajů, 

se sjížděly týmy nejen z okolí, ale prakticky z celé republiky, jmenovitě z Prahy nebo 

z Českého Krumlova.  

Počátkem 90. let bohužel i tyto turnaje v důsledku pozvolného úpadku společenského života 

v osadě zanikly, což vystihuje výrok jednoho z narátorů, který byl organizátorem akcí: ,,Pak 

po nás už to chcíplo“129  

Jiváčtí volejbalisté každý rok na jiváckém turnaji a o loučeňském posvícení sváděli památné 

bitvy na turnajích v šestkovém volejbalu a zejména ve volejbalovém deblu. Obnovené 

turnaje volejbalových deblů (mužů, žen a smíšených dvojic) se na nových kurtech hrály 

 
      128 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
      129 Ibid.  
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celých třicet let. Osadník Vojtěch Věchet, manžel vnučky šerifa Bártla, jako organizátor i 

hráč deblů získal k účasti v turnaji v 80. a 90. letech nejlepší deblisty i hráče volejbalových 

šestek z celé republiky. ,,Manžel ten taky začal organizovat, protože byl z rodu takovejch 

těch volejbalistů nymburskejch, tak se tam začal starat o ten volejbal a opravdu třicet let se 

o ten volejbal staral (…) a nejenom, že se staral, ale taky samozřejmě hrál a s ním tam 

přijížděla spousta v tehdejší době vynikajících hráčů, on ten sport na tý osadě se mi zdá, že 

měl takový jakože vlnobitý průběh.“130 Tuto citaci jsem vybral z toho důvodu, že onen 

zvolený termín ,,vlnobitý průběh“ naprosto vystihuje ve zkratce vývoj sportovního života 

v osadě. Ještě možná trefněji by se tento termín dal použít v souvislosti s osadním krosem, 

který se už v průběhu času stihl několikrát obnovit i zaniknout. Tradice deblů zanikla v první 

dekádě 3. tisíciletí s bouřlivým rozvojem plážového volejbalu. ,,Vlastně na ten volejbal, 

kterej se tam hrál, kterej držel vlastně tu osadu při sportu, na ten měl vliv rozvoj 

beachvolejbalu, protože debl v podstatě zahynul, jestli jsou letos v republice dva nebo tři 

nějaký turnaje ještě v deblu, to je tak všechno, protože všichni volejbalisti nebo baskeťáci, 

který to hráli (…) přešli na písek, takže ty hrajou dál na hřišti. No, v podstatě osadní sport, 

ten vyšuměl, protože je daleko víc možností, profesionálnějších možností pro ty lidi, takže 

nemají důvod jet na Jivák hrát debla“131. I přes zánik všech druhů deblů dodnes stále na 

Jiváku přežívají turnaje v šestkovém volejbalu. ,,Šestkový turnaje, takže ty organizujeme 

každej rok. Vždycky je to druhej víkend v srpnu (…)  letos to bude někdy kolem šestýho srpna 

a sezvou se vlastně okolní mančafty, který hrajou volejbal, že jo, z Nymburka, Boleslavska, 

no a Jivák postaví nějaký mančaft, a tak to splácáme, že jo. Bejvaly ty turnaje dvoudenní, 

kdy hráli v sobotu chlapi, v neděli ženský a veteráni a dneska už vlastně za ty chlapy hrajou 

jenom veteráni prakticky, takže se to smrskne do jednoho a vždycky tam je nějaký občerstvení 

a lidi si zablbnou“132  

Na proslulé jivácké turnaje v tahaném deblu vzpomíná i bývalý trenér české volejbalové 

reprezentace Zdeněk Haník: ,,Od doby, kdy jsem se odstěhoval do Nymburka, Mekky 

volejbalových deblů, miluji tuto hru nad šestkový volejbal. V Nymburce patří volejbalový 

debl k obecnému vzdělání a když jdete v tomto regionu žádat rodiče o ruku své nastávající 

ženy, dostanete jak první otázku, zda umíte hrát debla. (…) Krásné na tom je, že zde 

volejbalový debl nikdy nebyl doménou volejbalistů, ale především basketbalistů i sportovců 

 
      130 Rozhovor s Janou Věchtovou ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
      131 Rozhovor s Ladislavem Bydžovským ze dne 6.2. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
      132 Ibid.  
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jiných odvětví. A tak se tu objevovali při deblových turnajích slavní basketbalisté minulosti 

Zedníček, Baroch, reprezentant ve vodním pólu Dlabola, či fotbaloví reprezentanti Ivan 

Hašek a Bejbl (oba Nymburáci). Nymburská Réma nebo osada Jivák zažily pěstování této 

hry v době, kdy nikdo z nás současných volejbalistů ještě zdaleka nebyl na světě. Pamatují 

velké věci, ty by vydaly na samostatnou knížku“133  

Z volejbalových klání byl tedy k vidění klasický šestkový volejbal, kdy proti sobě stálo na 

hřišti šest hráčů nebo hráček, dále mužské a ženské debly (místo šesti na hřišti pouze dva za 

každý tým), smíšené debly, kdy mohli dva hráči opačného pohlaví libovolně utvořit tým, 

aniž by mezi sebou měli jakékoliv pouto a v neposlední řadě tahané debly, kdy se dvojice 

losovaly a týmy tak vznikaly zcela náhodně. 

Další z disciplín na jiváckém hřišti byly velmi populární (zejména mezi diváky) manželské 

debly. Zde bylo opravdu nutnou podmínkou, aby se jednalo skutečně o manželský pár – 

kromě samotného sledování hry byly pro četné fanoušky poněkud škodolibě poutavé časté 

manželské hádky, které během manželských deblů byly k vidění. ,,Raritou, na kterou se vždy 

těšil celý Jivák, jsou manželské debly. Tyto turnaje se hrají pod bedlivým dozorem Vojty 

Věchta (syna někdejšího fotbalového brankáře Sparty a vynikajícího deblisty). Podmínka 

těchto turnajů je jasná: pouze manželé, žádní milenci, druh a družka, dlouholetí přátelé, 

pouze manželé. Doufám, že není potřeba vysvětlovat proč. Některé situace znám sám, jiné z 

vypravování, ale každopádně je to šťavnaté téma pro doktora Plzáka. ,,Taková slova jsem 

od tebe nikdy neslyšela!“ ,,Proč sem si tě bral, takový střevo!“ ,,Zalez někam do rohu, já si 

to zahraju sám!“. Ano, takové výroky narůstají až k situacím, kdy už se muži soupeři pod sítí 

navzájem vyplakávají a stěžují si na své ženy, či naopak, ba dokonce ke katastrofě, kdy se 

žena snaží utéct ze hřiště a zlomyslní diváci ji tlačí zpět – to je manželský mix na Jiváku“134 

Tyto vzpomínky evidentně atmosféru manželských deblů pravdivě vystihují, neboť 

prakticky totožně na debly vzpomíná i jedna z narátorek: ,,Na to se těšila celá osada, na ty 

 
 133 HANÍK, Zdeněk a SIDORJÁK, Martin. Volejbalové trůny a kanály. Praha: Sport Bohemia, 2002. ISBN 80-

901955-8-X. s. 87-89 

134 Ibid., s. 89 
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scény, který tam prostě vznikaly při tom, když to náhodou manželka zkazila, protože vždycky 

to zkazí ženská, ne chlap, že jo“135  

Citovaný Zdeněk Haník s sebou na jivácké volejbalové turnaje každoročně přivážel řadu 

často i profesionálních hráčů, čímž se nejen zvyšovala kvalita samotných klání, ale i jejich 

prestiž. Malé volejbalové hřiště uprostřed lesů kdesi mezi dvěma nepříliš velkými městy se 

tak stalo zejména v osmdesátých letech místem, kam se sjížděli hráči často z celé republiky, 

aby se těchto vyhlášených turnajů zúčastnili, přičemž sám Haník býval nejobávanějším 

soupeřem. Jak bylo řečeno, ve zmíněném období se turnajů zúčastňovali i profesionální hráči 

a hráčky: ,,Když jsem hrála se Zdeňkem Haníkem, tak jsem hrála i ty vrcholový, protože on 

si uhrál devět desetin hřiště a já na té jedné desetině jsem prostě mu to vždycky nahrála, asi 

tak“136,,Manželský jsem nehrála, to jsem byla ještě svobodná, ale hrála jsem jak ženský 

debly, tak ty losovaný, to jsem hrála hodněkrát, to jsem si jednou vytáhla pana Sedlatýho 

z Nymburka, jsme skončili druhý za Haníkem a další tejden se mě Haník ptal, s kým hraju 

smíšený, protože měl strach, protože jeho žena to tenkrát ještě moc neuměla, tak abychom 

je neporazili“137 Z poslední citace lze mimo jiné vyčíst také to, že pravidla pro zápis týmů 

do manželských deblů opravdu platila bez výjimek jen pro manželské páry.  

Dne 6. srpna 1983 Rudolf ,,Megi“ Švarc obnovil tradici předválečných krosů a uspořádal 1. 

ročník (Megiho) Jiváckého osadního krosu, který se poté konal každoročně až do roku 1992, 

kdy se konal poslední ročník za velmi nízké účasti šesti posledních ,,mohykánů“, mezi nimiž 

byl i právě tehdejší šerif osady Rudolf Švarc. Od té doby byla tradice krosu opět přerušena 

a obnovena až po dlouhých devatenácti letech v roce 2011 ze společné iniciativy několika 

mladších osadníků, což jenom dokumentuje určité vzestupné tendence a pozvolné 

znovuoživování osadního života v osadě, což bude téma, kterému se budu výrazněji věnovat 

v následující podkapitole.  

Od první poloviny sedmdesátých let velice aktivní vůdčí osobnost osady Megi Švarc se 

přímo zasloužil i o vznik dalších v jistém smyslu sportovních akcí – už v roce 1974 se konal 

1. ročník Memoriálu Zdeňka Matěje Kuděje (spisovatel a kamarád Jaroslava Haška), což byl 

dálkový pochod krajinou.138 Samotná myšlenka však podle slov právě výše zmíněného 

 
135 Rozhovor s Janou Věchtovou ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 

      136 Rozhovor s Janou Věchtovou ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 

      137 Rozhovor s Yvonou horákovou ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 

      138  Soukromý archiv Rudolfa Švarce, kronika osady Jivák, 1973-2010, Mladá Boleslav, nestr. 
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bývalého šerifa nepocházela od něj: ,,Pražský vysokoškoláci, myslím, že oni už to chodili 

v Praze, po šedesátým osmým viď, to chodil nějak a ještě snad to choděj v Praze, od hospody 

k hospodě, ale oni běhají na čas a ještě pijou panáky do toho, tak jme řekli, že toho Kuděje 

začneme dělat že jo taky“139 Dokonce i v otázce autorství nápadu pořádat na Jiváku vlastní 

pivní pochod má ,,Megi“ Švarc jasno, přestože v některých rozhovorech je právě on ze 

strany některých narátorů považován za ,,duchovního otce“ jiváckého memoriálu Matěje 

Kuděje: ,,Ne, to Karel [Tolde, pozn. autora] to přitáhl, že bysme mohli udělat první pochody 

no, a že bysme mohli i pít no, znáš to, tak na to se najde vždycky hodně lidí (…) a nějakej 

ročník třeba nás bylo přes sedmdesát, viď, (…), jindy nás třeba bylo dvacet, ale jednou nás 

bylo sedmdesát“140  

Slovní spojení ,,v jistém smyslu“ jsem u této dnes již legendární každoroční akce použil 

z toho důvodu, že jakkoliv se pojem dálkový pochod krajinou zdá mít jakýsi nádech seriózní 

sportovní akce, jednalo se spíše o společenskou akci skupiny osadníků v podobě pivního 

pochodu po hospodách v nejbližší okolí. ,,Memoriál Matěje Kuděje vzniknul, vždycky to byla 

první nebo poslední týden v červnu, se chodilo, bylo několik tras, asi pět nebo šest tras bylo, 

byl to pochod, který začínal vždycky někde kolem desátý, jedenáctý hodiny dopoledne na 

Jiváku, se vyráželo a šlo se přes, vždycky to bylo tak pět, šest vesnic, a zase někde kolem 

sedmý večer se ty účastníci vraceli zpátky, s tím, že teda se chodilo v maskách nějakejch, 

převlecích a prakticky jakoby kontrolní body pro ten pochod byla vždycky restaurace v tý 

daný vesnici, kde teda každej ten účastník si musel povinně dát jedno pivo a na základě toho 

dostal do průkazky, kterou měl, dostal razítko od pana hostinskýho, že prošel kontrolou, 

samozřejmě tím, jak ty hospody přibejvaly, tak potom se tam ty chvilky, kdy vlastně se sedělo 

v tý restauraci natahovaly a z jednoho piva byly dvě a tři, takže řada lidí se potom vracela 

už v těch sedm večír v hodně podroušeném stavu a pak to vlastně pokračovalo na Jiváku na 

osadě, kde vlastně buďto se šlo do klubovny, kde se zapálil oheň a sedělo se v klubovně a 

nebo se skončilo v restauraci na Jiváku.“141 Také ,,Megi“ Švarc má na memoriál vzpomínky 

nesoucí se ve stejném duchu: ,,Chodili jsme takhle jako po těch vesnicích, chodili jsme až do 

Seletic, do Jabkenic, no a vraceli  jsme se vždycky večer namatlaný a v hospodě jsme ještě 

hráli, když jsme měli sílu.“142 Tradice pochodu se udržela až do současnosti, byť se 

vyznačuje dramaticky nižším počtem účastníků než v dobách normalizace.  

 
139 Rozhovor s Rudolfem Švarcem ze dne 21.5. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
140 Ibid.  
141 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
142 Rozhovor s Rudolfem Švarcem ze dne 21.5. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 



64 
 

Neexistovala však jen jedna trasa, během let jich přibývalo hned několik, všechny však měly 

stejný počátek i cíl (Jivák) a v podstatě byla trasa vedena po silnici přes okolní vesnice. 

Kratší trasa například začínala na Jiváku a pokračovala přes Seletice, Jabkenice a Chudíř, 

delší trasa vedla z Jiváku na Vlkavu, poté přes Čachovice a Struhy do Rejšic a Chudíře, 

odkud se lesem prošlo zpět do osady. Jelikož se s pochodem začínalo už v dopoledních 

hodinách, hostinští museli závodníkům mnohdy jen čistě pro potřeby závodu otevřít, neboť 

běžná otevírací doba začínala v těchto venkovských hospodách až později. Bylo běžnou 

praxí, že před chystaným pochodem musel někdo z osady obejít veškeré hostinské v okolí, 

aby je s plánovanou akcí obeznámil a domluvil s nimi otevření podniku mimo běžnou 

otevírací dobu výhradně pro účel akce.  

Samotného pochodu se však nezúčastňovali jenom samotní ,,atleti“, z Jiváku spolu se 

závodníky vyrážela celá kolona osadníků, často v tematických žertovných kostýmech, na 

pochod s sebou někteří osadníci pravidelně vzali i traktor, někteří s sebou nesli vlajky 

Chatové unie Jivák, vše bylo navíc doprovázeno hudbou muzikantů na hudební nástroje.  

Takovýto okázalý pochod samozřejmě nemohl uniknout pozornosti místních bezpečnostních 

složek, eventuelně mohly účastníkům pochodu hrozit postihy za výtržnosti. ,,Jsme se někdy 

báli, protože jsme dělali bordel po těch cestách, jo, troubili jsme, řvali jsme, i policajti jo, 

ale nějak proto, že jsme nebyli drzí, tak nás nějak nekontrolovali, ani občanky tenkrát 

nechtěli, takže jsme to nějak přežili toho bolševika.“143 Sportovní akce pravidelně na Jiváku 

doprovází veškerá výročí – například v roce 1976 proběhly velké oslavy 50. výročí založení 

osady a osadníci si ho připomněli na sportovním odpoledni plném volejbalu, nohejbalu a 

následném večerním posezením v klubovně.  

V podobném duchu se nesla v roce 2011 i oslava 85 let od založení osady a o pět let později 

k devadesátému výročí založení osady. Právě v roce 2011 u příležitosti 85. výročí založení 

osady obnovili potomci, pravnuci zakladatele osady Ivo a Tomáš Bártlovi za pomoci Megiho 

Švarce a štábu organizátorů Jivácký osadní kros. Jedenáctý ročník se konal po devatenácti 

letech, a do roku 2015 si získal širokou oblibu ve všech kategoriích a stal se pevnou součástí 

běžeckého kalendáře. Kros samotný má dokonce svou vlastní kroniku, kterou jsem během 

svého výzkumu měl tu čest nastudovat. Na základě mých zjištění lze konstatovat, že každým 

rokem se počet zúčastněných běžců pozvolna zvyšuje, což svědčí o tom, že se osada Jivák 

alespoň po sportovní stránce začíná v poslední dekádě opět vzmáhat.  

 
     143 Rozhovor s Rudolfem Švarcem ze dne 21.5. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Osadníci se snažili při oslavě 90 let výročí vzniku osady připomenout tradici ve sportování 

dalším ročníkem běhu ,,Jivácký osadní kros“, kterého se tak uskutečnil již šestnáctý ročník 

v moderní éře. Dětských soutěží ,,Jiváckého pětiboje“ se zúčastnilo 18 dětí v jízdě na kole, 

běhu, síle, skoku a hodu. Po celý den se hrály taktéž míčové hry, mezi nimiž byl volejbal, 

nohejbal a fotbal. Během oslav se odpoledne utvořila z osadníků dvě mužstva se jmény, 

prostřednictvím nichž uctila fotbalovou tamější fotbalovou tradici – tedy Hulho a Kopisto. 

Sešla se generační sestava od nejmladších fotbalistů ve věku 14 let až po zdatné starší 

osadníky. Překvapením pro všechny přítomné a zejména pro děti byla odpoledne pěna na 

hřišti. Generační složení současného Jiváku jasně dokumentuje zejména další ze sportovních 

aktivit, která se rovněž konala při oslavách výročí. Jednalo se o třígenerační soutěž v různých 

atletických disciplínách (mezi nimiž mimo jiné jízda na kole, běh), do které se mohly 

přihlásit pouze týmy složené z členů jedné rodiny ve třech generacích (tedy například 

dědeček, dcera a vnuk nebo babička, syn a vnučka). Takto poskládaných se sešlo celkem 

osm družstev, z nichž závodila se svou rodinou například i jedna z narátorek paní Jana 

Věchtová.  

Nicméně někteří narátoři nahlíží na současný stav sportovních aktivit osady negativně. 

Jedním z nich je současný šerif Ladislav Bydžovský: ,,V podstatě dneska jedinej sport, kterej 

tam je, je když vlastně si děti jdou zakopat na hřiště, ale běžný nějaký odpolední sportování, 

když byly tři volejbalový hřiště, plný hřiště, tam se hrál debl, volejbal dvojice, že jo, byly tam 

slavný turnaje republikový a tak. Tak to už nikdo nehraje, tam občas tam někoho vidíte, že 

si tam natáhne síť a plácá tenisovým balonkem nebo něčím, ale víceméně společný trávení 

času sportem, to už v týhle osadě prakticky vymizelo (…) Jenom občas je vidět nějaký děti, 

že tam lítaj po osadě, jezděj na kole. Dětí je tam spousta, přemýšlíme, že bysme pro ně taky 

něco ještě vymysleli a občas uděláme pro děti nějakej dětskej den, nějaký závody, ale to je 

organizovaný vlastně zvnějšku, jiváckou osadní radou, ale nějaký spontánní sportování, 

denně, že by tam bylo jako v těch sedmdesátejch, osmdesátejch letech, to teda určitě ne. 

Zlomilo se to vlastně tím devadesátým rokem“144 Tento narátor má možná tendenci vidět 

sportovní stav osady černěji z toho důvodu, že se odjakživa v osadě zaměřoval spíše na 

volejbal, který, pravda, zažil na Jiváku výrazný úpadek co do kvantity, tak i kvality 

odehraných utkání.  

 
     144 Rozhovor s Ladislavem Bydžovským ze dne 6.2. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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V posledních letech se také rozběhl první ročník tzv. dětského hustého běhu, který má opět 

počátek v iniciativě mladších osadníků, kteří momentálně jezdívají na Jivák i se svými 

dětmi, což je možná důvod, proč poslední dobou podobné akce pro děti začínají nabírat na 

síle. Jedná se o závod pro děti kombinující běh v různém znevýhodňujícím terénu (voda, 

bláto, hustým lesním porostem), který má inspiraci ve stále více populárním Gladiator race, 

kterého se pravidelně každý rok zúčastňuje právě jeden z pořadatelů ,,hustého běhu“ Tomáš 

Bártl, který je také jedním z mých narátorů. Počet dětských účastníků má, stejně jako 

v případě znovuobnoveného jiváckého osadního krosu vzestupnou tendenci, a dokonce byly 

v posledním ročníku zavedeny dvě kategorie – starší a mladší děti, přičemž ti mladší mnohdy 

běželi ještě v doprovodu rodičů. Každý rok v tomto terénním běhu závodily téměř tři desítky 

dětí, nápad se pravděpodobně osvědčil a bude s největší pravděpodobností pokračovat i 

v následujících letech.  

Vždy před koncem prázdnin se ještě v posledních letech ujala další akce pro děti – dětský 

den. Každoročně má tento den jinou tematiku, přičemž se náplň dne nese opět ve sportovním 

duchu, ať už jde o různé závody na hřišti, skákání v pytlích nebo plnění úkolů na 

nejrůznějších stanovištích.   

 

4.3.2. Kulturní život 

 

Kromě sportovní činnosti odjakživa patřila k Jiváku i kultura. Již v období první republiky 

působil na Jiváku dramatický soubor, který nastudoval a předvedl řadu divadelních her. 

V této době, tedy ještě před vybudováním letní scény, se divadlo hrálo na improvizovaném 

jevišti, které však bylo zhruba na stejných místech, kde stálo později. Většinu z divadelních 

her hraných na Jiváku napsali umělecky založení osadníci, mezi nimiž byl tramp a jeden ze 

zakladatelů osady Dandy Vlček, spolu s ním se na psaní podílel i první osadní šerif Jan Bártl, 

který hry také je režíroval. Ke kulturním akcím lze počítat i z poválečné doby primitivní 

loutkové divadlo, které obsluhoval majitel první chaty na Jiváku pan Šklíba a které bylo 

velmi oblíbené zejména u početných jiváckých dětí narozených po druhé světové válce.  

V roce 1935 zaslali Dandy Vlček a Jan Bártl do soutěže pražského Ahoje (sobotní příloha 

Svobodného slova) hru ,,Ze soboty na neděli“, kde tato hra vyhrála první cenu. Osadníci se 

nespoléhali jen na svou vlastní tvorbu, ale hráli i hry jiných autorů, například v roce 1940 
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nastudovali veselohru se zpěvy ,,Na tý louce zelený“ a předvedli ji na letní scéně na Jiváku 

při příležitosti ukončení prázdninové sezóny, nebo také hru ,,Kolíne, Kolíne“ o Františku 

Kmochovi. V říjnu 1940 v Národním domě v Nymburce uspořádal Jivácký osadní klub  

,,Přehlídku nymburských komiků a zpěváků“ v režii Dandy Vlčka a Jana Bártla a v letech 

1943 a 1944 se uskutečnila na Jiváku koncertní vystoupení 150ti členného dětského sboru 

,,Hlahol“ z Nymburka s dirigentem Karlem Patočkou.  

Po dokončení budování letní scény, jejíž stavba byla završena osadníky v roce 1958, se 

začala pomalu rozjíždět jistá zlatá éra kultury na Jiváku. V průběhu šedesátých let se na 

Jiváckém jevišti za účasti několika stovek, mnohdy i několika tisícovek diváků ukázala 

naprostá špička tehdejší umělecké scény. Slavných umělců vystoupila před obecenstvem na 

letní scéně opravdu celá plejáda, za zmínku stojí zejména Karel Gott, Waldemar Matuška, 

trio Golden Kids, dále Hana Zagorová a v roce 1962 například i Hana Hegerová, která 

vystoupila na Jiváku jako první z řady těchto osobností československé hudební scény. 

Nechyběl ani koncert trampské kapely Setleři. Na Jiváku však nebyli k vidění pouze 

tuzemští interpreti, letní scéna přivítala rovněž i několik zahraničních skupin z Německa 

nebo Brazílie. Na divadelní scéně se taktéž vystřídal pestrý repertoár divadelních, 

operetních, operních a estrádních představení.145 

Období šedesátých let představovalo tedy po kulturní stránce zřejmě vrcholnou éru, která 

skončila v roce 1969. Dobová společenská situace a nálady u velké části obyvatel tehdejší 

republiky se projevily i v jivácké kultuře – po intepretaci písně ,,Bež domů Ivane“ byla osada 

nucena provoz divadla ukončit. ,,Po šedesátým osmým (…), to vlastně řekli, že jsou tady 

nežádoucí živly a vlastně se to zrušilo“146  

Před ukončením činnosti scény se na Jiváku konala také řada lidových veselic a tanečních 

zábav – uspořádáno podobných akcí bylo mezi lety 1958 a 1969 celkem třináct s celkovou 

účastí 1830 osob. V rekreačním středisku Jivák hostovalo rovněž šest divadelních souborů 

LUT (Lidová umělecká tvořivost), na které se přišlo podívat celkem 1350 diváků, na celkově 

osmnáct vystoupení profesionálních souborů přišlo dokonce 7370 diváků.147 

 
145 Soukromý archiv Rudolfa Švarce, kronika osady Jivák, 1973-2010, Mladá Boleslav, nestr. 
146 Rozhovor s Marcelou Martínkovou st. ze dne 18.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
147 Zápis z roku 1975, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Místní národní výbor 

Loučeň, Kronika 1958 – 1978 
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Zřejmě největším úspěchem Jiváku v kulturní oblasti bylo vystoupení herců národního 

divadla, kteří zde na letní scéně předvedli operu Rusalka za účasti úctyhodné návštěvy čtyř 

tisíc diváků v roce 1965. Všechny akce se konaly během letní sezony, tedy zhruba od koce 

května do konce srpna, někdy i září (kupříkladu Hana Hegerová tam vystoupila 9.9.).148 

Pravidelně se zde opakoval stejný koncept – vzhledem k tomu, že po dobu existence letní 

scény ještě nebyly běžné volné víkendy, veškerá vystoupení začínala až v sobotní večery. 

Program většinou jel podle stejného scénáře, v sobotu večer přišlo na řadu divadlo, v neděli 

byly nejčastěji k vidění estrády nebo právě koncerty interpretů a kapel. ,,Když se mě někdo 

zeptá, jestli sem viděl tohle a tohle, tak já jsem všechny ty opery a podobně viděl na Jiváku 

v divadle, protože v sobotu večer vždycky bylo divadlo, v neděli potom byly estrády. Já 

dokonce si myslím, ne myslím, vím to, že prostě Haken, když vzpomíná ve svejch pamětech 

(…), že nejlepšího vodníka zpíval právě na Jiváku, protože tam je rybník že jo nad tím 

divadlem, no, a tak k tomu normálně byl přírodní koncert žabí zpěv že jo.“149 ,,Tady byly 

vlastně estrády od května do konce srpna, každou neděli, jo a nebylo to jenom třeba nedělní, 

odpolední estrády, byly to třeba i večerní představení, dokonce tady, co vím z vyprávění, to 

už si samozřejmě nepamatuju, ale z vyprávění vím, že třeba Národní divadlo tady hrálo 

Rusalku, jo, takže to letní divadlo tady fungovalo zřejmě asi pro široký okolí, jako kulturní 

centrum. Pamatuju si, jsem jako malej kluk támhle pomáhal na příjezdu k hospodě, tam bylo 

velký parkoviště na auta, na motorky, tam bylo oplocený parkoviště, takže se tam pomáhalo 

i třeba rozdávat lístky těm motorkářům, no a tam (…) přijelo třeba dva tisíce lidí na tu 

estrádu“150  

Akce byly natolik významné, že byly dokonce z okolních měst vypravovány ve dnech 

představení speciální autobusy, které diváky, kteří se nemohli do osady dostat jinými 

způsoby, dovážely. ,,V podstatě já si pamatuju Chladila, Simonovou, že jo, tady se hrály 

večerní divadla, operety, činohry, opery a nebo vlastně už to mělo tradici ještě vlastně snad 

před válkou tady byly nějaký divadelní představení a já jako dítě si pamatuju, že první jako 

jeviště a podium bylo jako na hřišti a potom teprve vlastně se stavělo tohleto. Byla to jiná 

doba, dneska v podstatě sem třeba lidi ani nejezdí, že jo, v tý době žádná kultura nikde moc 

nebyla a vlastně z Nymburka jezdil autobus (…), vlastně se mohlo po představení, zase jel 

ten autobus zpátky, takže ty lidi se měli jak sem dostat, kdo měl v tý době auto že jo, možnost 

se sem dostat, no, přijeli na kole a nebo autobusem (…), neskutečný jako na dnešek, co 

 
     148 JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnost v obrazech, osobní archiv autora, nestr. 
     149 Rozhovor s Janem Bártlem ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
     150 Rozhovor s Miroslavem Horákem ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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všechno se tady dokázalo uspořádat a realizovat za kulturní představení, na jaký úrovni že 

jo, byli tady vlastně třeba, já nevím, Kučerovci v tý době…“151 ,,Běžela ta kultura přes ty 

železniční ty dílny (…) a tam vystupovala spousta všelijakých souborů, zpěváků jako, 

muzikantů výbornejch a organizoval to tam vlastně (…) pan Blažek, což byl takový jako 

místní taky dlouholetý chatař, ale prostě dovedl se tomu věnovat, až jednou to skončilo 

rázem, tohle to představení, jezdila tam spousta lidí, bylo tam i parkovitě a prostě jako hráli, 

jezdili tam i z divadel pražskejch“152  

Po několika letech po skončení provozu se nechaly prostory letní scény ležet ladem, 

v průběhu let místo zarostlo a nijak se dnes nevyužívá. ,,Dnes tam stojí ty bývalé šatny, což 

je dneska klubová místnost osadníků a to podium tam zůstalo zachovaný s těma věžema. To 

hlediště už je dneska zarostlý vzrostlejma stromama. Já jako malej kluk pamatuju, když tam 

to divadlo bylo v provozu a pamatuju se, když tam zpíval Neckář a Gott a Pilarová. Mně 

mohlo bejt, já nevím, šest, sedm let. Naši tam prodávali v kiosku tam nahoře“153 Osada, lépe 

řečeno přímo její hospoda u rybníka, byla po celé období vlády komunistické strany 

oblíbenou destinací trampů, kteří se, přivážejíc s sebou kytary, starali po večerech o hudební 

doprovod, často se zde od druhé poloviny šedesátých let hrály country a folkové písničky. 

K těmto trampským kytaristům se zpravidla přidávali hudebníci z řad osadníků a spolu 

zajišťovali na terase hudební vložku večera.  

Jivák, jak už bylo zmíněno, odjakživa disponoval velkým množstvím hudebníků, kteří se 

rekrutovali z řad osadníků, osada dokonce ještě v současnosti stále disponuje svou vlastní 

kapelou, která spolu stále při nejrůznějších příležitostech hraje. V kapele je v současnosti 

například bývalý šerif ,,Megi“ Švarc, hrající na bicí, Miroslav Horák, který je kytaristou 

kapely a Karel Šklíba, který hraje na saxofon.  

O popularitě Jiváku na přelomu 50. a 60. let svědčí i to, že si Jívový rybník vybral režisér 

Milan Vošmik v roce 1959 k natáčení závěrečných scén detektivního filmu pro děti 

,,Zpívající pudřenka“, který byl hvězdně obsazen. V rolích dětí, hrdinů i padouchů se 

představili Karel Smyczek, Jana Štěpánková, František Filipovský, Miloš Kopecký, Josef 

Kemr, Rudolf Hrušínský, Martin Růžek, Lubomír Kostelka, Josef Hlinomaz, Jiří Sovák a 

Jan Přeučil. Ve filmu figuruje z Jiváku zejména velká pláž, která tak může poskytnout 

 
     151 Rozhovor s Marcelou Martínkovou st. ze dne 18.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
     152 Rozhovor s Janou Věchtovou ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
     153 Rozhovor s Ivo Zemanem ze dne 12.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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divákovi přibližnou představu o tom, jak dané místo na přelomu padesátých a šedesátých let 

vypadalo. Film se však nedočkal většího úspěchu, z hlediska kritiky spíše průměrný snímek 

se nicméně k radosti dětského, ale i dospělého publika promítal o prázdninových večerech 

na plátně osadní letní scény. Právě i letní kino promítající domácí, ale i zahraniční filmy 

v letních večerech bylo po celá šedesátá léta k vidění na Jiváku. Zajímavé je, že promítání v 

letním kině v místech divadla však narozdíl od něj probíhala ještě několik let po okupaci, 

nicméně i tato tradice nakonec zanikla, protože podle slov bývalého šerifa Rudolfa Švarce 

nebyl už ze strany tehdejších vedoucích osadníků zájem provoz kina organizovat. 

V současnosti se však stále více hovoří o myšlence obnovit kulturní život na Jiváku – 

zejména mladší osadníci, mezi nimiž nejvýrazněji Tomáš Bártl, přicházejí s myšlenkou 

obnovit představení divadelní a loutková, ale také znovu rozběhnout samotné letní kino.  

 

4.3.3. Vývoj chataření na Jiváku  

 

Následující podkapitola se pokusí nastínit vývoj využívání rekreačních chat v osadě Jivák 

v průběhu posledních zhruba šesti desetiletí.  Bude mě zajímat, jak často a v jaké míře byly 

chaty využívány ze strany osadníků a také zpozorovat určité vývojové trendy v této oblasti. 

Pokusím se zjistit, jestli se spolu s rostoucím věkem narátorů například zvyšoval i objem 

času, který na chatě trávili. Dále se také v této části budu zabývat tím, jak se v průběhu času 

proměňovala vybavenost chat, protože dle mého názoru právě to, jak je chata zařízena, může 

ovlivnit to, do jaké míry může být osadníkem využívána z hlediska frekvence i objemu času.  

Na základě výzkumu mohu konstatovat, že se současní osadníci navzájem poměrně výrazně 

liší v otázce objemu celkového času, který v současnosti v osadě tráví, stejně tak ve 

frekvenci jejího navštěvování. Velkou roli hraje v tomto ohledu dle mých dosavadních 

zjištění jednak věk narátorů, ale také místo jejich trvalého bydliště. Mezi narátory jsou sice 

tací, kteří v současnosti bydlí nedaleko Jiváku, především tedy v Nymburce nebo Mladé 

Boleslavi, nicméně mezi mými narátory byly i osoby, které na chatu dojíždí z Plzně nebo 

dokonce až z Karviné. ,,Pro mě je to, že sem jedeme na Velikonoce, pak někdy třeba v červnu 

něco pomoct uklidit, když je tady taková ta vleká hromadná brigáda, no pak přes léto 



71 
 

samozřejmě, no a pak jednou na podzim a pak zase nic, pro nás jeto z ruky“154 Je pak tedy 

celkem pochopitelné, že druzí zmiňovaní své chaty nenavštěvují kvůli značným 

vzdálenostem tak často, jako narátoři, kteří bydlí podstatně blíž. Stále nejčastějším 

současným modelem trávení volného času na Jiváku je návštěva chat ze strany osadníků o 

víkendech, svátcích a prázdninách. ,,Veškerý víkendy, včetně zimy, Vánoc a prostě kdykoliv 

to jde“155 ,,V minulejch letech, když bych to tak sečetl, tak bych řekl, že jsme tam kolem 

deseti, patnácti víkendů plus Vánoce a nějakej tejden prostě v létě.“156 Tento model je velmi 

běžný u různých věkových skupin a jeví se jako značně konzistentní i v průběhu času, což 

dokládá jeden z narátorů svou vzpomínkou: ,,Prakticky každej víkend, jarní prázdniny, letní 

prázdniny, (…), takže já jsem byl, já nevím, možná čtvrtinu roku jsem strávil z toho roku na 

chatě“157  

V osadě se nachází několik objektů vlastněno lidmi, kteří je nabyli například dědictvím, 

avšak chaty jsou opuštěné a nevyužívané, jelikož současní majitelé pravděpodobně nemají 

výraznější zájem o trávení volného času na tomto místě.  

V současnosti má přímo v osadě trvalé bydliště jen velmi omezený počet osadníků, 

v podstatě ještě do nedávné doby byly na Jiváku trvale obydleny jen asi čtyři chaty z 

celkových sto dvaceti. Stále více však v posledních letech můžeme pozorovat zejména mladé 

rodiny s dětmi školního věku, které se často stěhují na Jivák se záměrem zde bydlet natrvalo. 

Jedním takovým příkladem je i rodina Tichých z Boleslavi: ,,Možná že se toho trochu bojím, 

jo, mě vyhovoval ten klid a to, že jako když sem člověk přijde, tak je tady většinou jako sám 

nebo s nějakou omezenou skupinou lidí a bojím se toho, že to tady bude jako úplně 

natřískaný, úplně plný, že se z toho ostane nějaká část předměstská, prostě která bude trvale 

osídlena a myslím si, že to k tomu spěje, protože spousta lidí už si tady prostě staví ty domy 

s tím, že budou, pozoruju to u popelnic na těch  schránkách že jakoby začínají přibejvat ty 

poštovní schránky, protože se sem lidi mají tendenci stěhovat natrvalo, ale jako náš cíl je 

úplně stejnej (…) na trvalý bydlení sem jít. Akorát teď nás prostě táhne to město, protože to 

je z našeho důvodu jednodušší kvůli škole, kvůli práci, ale v momentě, kdy odrostou děti a 
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72 
 

nebudou na nás nějak závislý, tak si myslím, že z města utečeme sem.“158 Rostoucí touha 

mladých rodin koupit či postavit si na Jiváku chatu není jen u lidí, kteří nemají původně 

žádné rodinné vazby k této osadě (což je příklad právě Tichých), jsou to i mladí osadníci, 

kteří pochází z prvních jiváckých rodů. Jedním z nich je i pan Tomáš Bártl, který by zde 

osobně chtěl jednoho dne, až děti vyrostou, natrvalo v chatě žít. Tohoto rozmáhajícího se 

trendu si i on sám osobně všímá: ,,Je tam výstavba těch chat novejch, lidi se tam usazujou 

natrvalo, to je tam jakoby takovej poslední dobou trend“159  

Jak bylo řečeno, na Jiváku sice bydlí po celý rok jen velmi malé procento osadníků, nicméně 

jsem během svého výzkumu vypozoroval zajímavý jev, a tím bylo celkem běžné dlouhodobé 

sezónní bydlení, kdy osadníci zejména v letních měsících na Jiváku prakticky bydlí a jezdí 

odtud do svých zaměstnání. Tento trend není častý jen v současnosti, kdy už chataři leckdy 

disponují bohatě vybavenou chatou, ale i v minulosti, kdy chaty neposkytovaly ještě zdaleka 

takový komfort. ,,Hromada lidí přes léto tam v minulosti bydlela a prostě každej den 

odtamtud do tý práce dojížděla. Ráno prostě vstali a v šest hodin jeli do práce a vrátili se ve 

tři, v půl čtvrtý no a večer se bavili na osadě a ráno zase vstali a jeli do práce.“160 Nutno 

dodat, že dlouhodobější přebývání na Jiváku se netýká výlučně jen letních měsíců, jsou totiž 

dokonce i tací osadníci, kteří na Jiváku bydlí na stálo naopak během zimních měsíců: 

,,Jezdím z Jiváku do práce (…), já tam víceméně bydlím přes zimu.“161 Od objektu určenému 

k trvalému bydlení nepochybně lidé očekávají větší komfort než od místa sloužícímu jen 

k občasnému přespání. Z toho důvodu se zhruba v poslední dekádě začaly objevovat na 

Jiváku stále prostorově rozměrnější chaty, které nelibě nesou někteří starousedlíci.  

Vypozoroval jsem i další trend v otázce trávení volného času na Jiváku – vícero narátorů, a 

to jak z mladší, tak ze starší generace, mi sdělilo, že po narození jejich dětí se počet výjezdů 

na Jivák znásobil. ,,Od 2006 tam jezdíme už hodně pravidelně. 2006 se narodil Jonáš, ten 

první syn, s tím dítětem jsme tam trávili hodně času (…), my jsme nechtěli, aby vyrůstal ve 

městě, takže tam [na Jiváku: pozn. autora] měl ten volnej prostor, takže tam to bylo pro něj 

krásný, že tam měl tu svobodu“162 ,,Vysoká škola, tak to jsem sem jezdila méně (…) a pak 
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jsem se sem zase vrátila, když jsem otěhotněla a měla vlastní děti. A teď jsme tady 

intenzivně.“163 Tito narátoři jsou zástupci mladší generace, nicméně jak bylo řečeno, právě 

i u starších ročníků to byl poměrně běžný jev: ,,Když jsme měli nějaký ty děti, tak se tam 

začalo zase jezdit“164 

V průběhu let zažila velká část chat na Jiváku v různých ohledech razantní proměny – nejen, 

že někteří osadníci upravili vzhled své chaty zvnějšku určitou renovací, opravou střechy či 

přistavěním a rozšířením, došlo také ve značném rozsahu k vybavení chat elektrickými 

spotřebiči, běžným jevem jsou momentálně na Jiváku televize, ledničky, nechybí ani 

připojení k internetu a řada chat už je v současnosti vybavena vlastním sociálním zařízením 

v podobě sprchy a splachovacího WC. ,,Dneska naši už jsou v důchodu, takže oni tam trávěj 

skoro celý léta když řeknu, takže už si to tak trošku zkulturňujou, takže tam maj zavedenou 

vodu s čerpadlem, mají tam záchod splachovací, teď jsme jim vloni dělali novou kuchyň, 

takže myčku máme, takže už se to tam trošku, už to ztrácí takový to chatový kouzlo (…), venku 

v kůlně si udělali sprchu, a už je to tam takový zařízený, už to není takový dobrodrůžo (…), 

televizi maj, mají tam satelit, aby chytalo signál“165 ,,Máme tady vodu zavedenou, máme 

splachovací záchod (…) elektřinu, mám samozřejmě septik, no jinak tady vybavení jako to, 

co v podstatě máme doma, takže ledničku (…), máme i myčku tady“166  Zajímavé je, že 

renovace a přístavby se týkají mnohdy i původně železničních vagonů, které jsou dnes po 

všech změnách téměř k nepoznání a na kterých už dnes jejich vagonový základ téměř není 

poznat: ,,Dneska byste tam nepoznal už, že to je vagon, protože prakticky ten vagon je asi 

tak zhruba jedna třetina tý chaty, vlastně dopředu a do boku se přistavělo…do boku jednou 

tolik, dopředu se přistavěly dvě místnosti, takže dneska ta chata má nějakejch asi 56 

čtverečnejch metrů“167 Zástupci mladší generace, kteří si na Jiváku v poslední dekádě kupují 

chaty, vyhlížejí jednoznačně větší komfort, než na jaký byli v jejich věku zvyklí například 

zástupci poválečných ročníků: ,,My jsme samozřejmě zhýčkaný a nějakej ten komfort 

očekáváme, takže jsme hledali jako tu chatu na tý úrovni, na který ta naše chata je, jako není 
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to dřevěný, je to prostě zděný a máme si jak zatopit, je tam sociální jako zázemí, takže, jo, 

myslím, že asi bych nedokázal úplně nebo nechtěl bych v tý chaloupce, která je prostě ze 

dřeva a topit si tam kamínkama a střechou by mi zatejkalo do obejváku“168 

Týká se to nejen mladých příchozích, kteří jsou zřejmě jakožto lidé narození později zvyklí 

na přeci jenom na život v modernějším zázemí, ale ve velké míře se právě renovace týkají 

už i početné generace ,,boomers“169, z nichž už je dnes velká část v důchodu a zbytek se 

k němu přibližuje. Právě i starší narátoři si v současnosti ve svých chatách potrpí raději na 

přepych, než aby žili a přebývali v podmínkách, ve kterých na Jiváku vyrostli: ,,[na své 

chatě: pozn. autora] využívám vymoženosti solární sprchy.“170   I přesto, že mají tito lidé 

trvalé bydliště stále mimo Jivák, ať už se jedná o Nymburk, Mladou Boleslav či jiné město, 

na stáří se právě na svou chatu ve velké míře uchylují a tráví zde nezřídka větší objem času 

než dosud. Jedním z mnoha příkladů jsou i rodiče jedné z narátorek: ,,Moji rodiče jsou tam 

teďka furt, kromě nějakejch povinnejch zařizování tady ve městě.“171 

Opravdu velmi častým jevem v současném Jiváku je právě úprava a vybavování chat do 

podoby objektu sloužícího k trvalému bydlení ze strany starších narátorů, kteří zde plánují 

strávit celé své stáří. ,,Nebyla tam voda, museli jsme chodit, tu chatu máme zhruba deset 

metrů od studně, takže jsme to měli relativně blízko pro tu vodu a co se týče sociálního 

zázemí, tak vlastně záchod jsme měli v kůlně, i když ne teda suchej, ale normánlě 

splachovací, ale na kbelík teda, takže já jsem to postupně začal předělávat, takže zhruba 

před čtyřmi lety jsem tam vybudoval vrtanou studni, mám tam patnáctimetrovej vrt, a teď 

před dvěma lety jsem tam vybudoval asi desetikubíkovej septik a teď v podstatě tam buduju 

kanalizační přípojku (…) do toho septiku, s tím, že v letošním roce bych chtěl udělat zemní 

práce a příští rok bych na tom chtěl postavit takovou malou přístavbičku, kde by byla 

koupelna a záchod přímo v chatě, aby se nemuselo teda z tý chaty ven, aby to byla chata 

obývaná, protože manželka už je v důchodu a chtěli bysme tam trávit, já teda ještě bohužel 

musím čtyři a půl roku nebo kolik chodit do práce, ale chtěli bysme tam trávit toho času 

víc“172 Trend mnohých starších osadníků pobývat na Jiváku dlouhodobě reflektuje i další 
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narátorka: ,,Teď už jsou moji rodiče vlastně v důchodu, takže tady jsou od jara do podzimu, 

dá se říct, jezděj domů jenom párkrát“173  

 

4.3.4. Mezilidské vztahy v osadě 

Jak bylo řečeno v úvodu, v této podkapitole se zaměřím na vývoj mezilidských vztahů 

v osadě, na to, jak mezi osadníky probíhala interakce a jak fungovaly sociální vazby mezi 

jednotlivci. Téma této podkapitoly mi umožňuje nejen ve větší míře citovat z rozhovorů, ale 

především se mi v této části práce jako v žádné jiné naskytuje mnohem větší příležitost 

rozhovory analyzovat a interpretovat. To, jak osadníci trávili svůj volný čas na Jiváku, lze 

vyčíst z řady dokumentů, ať už se jedná o almanach, kroniku osady, lesních běhů nebo 

memoriálu Matěje Kuděje, nicméně o tom, jaké měli osadníci v průběhu let z toho všeho 

pocity a jak na události retrospektivně nahlížejí, se můžeme dozvědět především právě ze 

samotných rozhovorů.  

Už od zřízení tančírny v prostorách dnešního loveckého hotelu ve druhé polovině třicátých 

let minulého století bylo právě toto místo spolu s pláží u rybníka a hřištěm na opačné straně 

centrem veškerého dění na Jiváku. Tento trend přetrvával i po válce a po celé období vlády 

komunistické strany v Československu. Zejména v období tzv. normalizace se v té době 

Jivácká restaurace, tehdy provozovaná Jednotou, těšila zřejmě své největší slávě.  

Restaurace u rybníka byla odjakživa centrem společenského života, kde osadníci trávili své 

volné dny, a bývala prvním místem, které řada z nich ihned po příjezdu na Jivák navštívili. 

Zejména pojmem centrum osady je dnes narátory nazývána bývalá restaurace. ,,Všichni 

chodili na oběd se džbánkem, u hospody byly fronty na pivo, na zmrzlinu (…), ta hospoda 

byla centrum, kde se scházeli osadníci večer. Hráli mariáš, kecali, zpívali, vyměňovali si 

vzpomínky…“174 Chodili jsme tam, samozřejmě ta hospoda sloužila jako takový opravdu 

centrum tý osady, my třeba když jsme sem přijeli (…), tak první, co bylo, vyložili jsme z auta 

věci, otevřeli jsme okenice, dali jsme to do chaty, šli jsme k hospodě, abychom zjistili, kdo 

tady je. Tam jsme se domluvili, co se bude dělat v sobotu, co se bude dělat v neděli, jo, 
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pobavili jsme se, zahráli jsem si na kytarky, na harmoniku, jo, tam vždycky se tam hrálo, 

takže sloužila nám to prostě celý osadě. (…) Takže ta hospoda pátek, sobota byla plná, ta 

byla prostě natřískaná, a i ta terasa, která byla před hospodou, která byla možná třikrát tak 

velká, než je teďka.“175  

Zásadní obrat přišel opět v porevolučním období, kdy lehce rozpadající se hospodu tzv. 

čtvrté cenové“ koupil od Jednoty na začátku devadesátých let podnikatel z Poděbrad. 

V rámci ,,divokých“ devadesátých let plných naskýtajících se příležitostí se rozhodl pro 

ambiciózní podnikatelský záměr- hospodu opravit, přestavět a přeměnit na lovecký hotel, 

který bude lákat zahraniční turisty z Německa, kteří měli do okolní přírody jezdit za 

sportovním lovem ptactva a zvěře. Avšak na dosavadní věrnou klientelu v podobě na kytaru 

hrajících, zpívajících a mnohdy alkoholem značně posilněných osadníků, kteří do té doby 

přicházeli do restaurace z pláže v plavkách nebo ze hřiště v propocených tílkách a krátkých 

kalhotách, nebral ohled.  

,,Tam to bylo pivo, utopenci, gulášek a kytary a bylo jedno, jestli tam jdete špinavej 

z volejbalu nebo jestli máte tepláky (…), první co bylo, když si to koupil nějakej majitel, že 

tam prostě osadníci nebudou chodit v hadrech, jo. Tak bohužel osadníci se od toho jako 

odtrhli, je to škoda.“176  Nicméně nutno dodat, že osadníci se vesměs vyjádřili pozitivně 

k tomu, že nový majitel objekt opravil. Na druhou stranu, jak jedna narátorka dodala, právě 

přestavbou a modernizací samo o sobě se vytratil jistý genius loci.  

,,Ztratilo to toho ducha. Jo, protože když zakážete lidem tam chodit, když jste na Jiváku a 

jdete tam v teplákách nebo jste tam šel ze hřiště v trenýrkách ve zpoceným tričku, dal jste si 

pivo skočil jste po hubě do rybníka a když pak přijde novej majitel, přestaví hospodu na 

loveckej hotel a zakáže vám tam chodit“177  

Osadníkům však podle jejich slov nevadilo pouze to, že byli nuceni před vstupem do nově 

zrekonstruovaného podniku podstatně změnit dress code, problém byl i v tom, že jim bylo 

jasně dáváno novým majitelem najevo, že o ně zkrátka jako o klienty nemá sebemenší zájem. 

,,Přestavěl to na hotel, no dával nám najevo, že nemá zájem, aby tam osadníci chodili, že to 
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je pro jinou klientelu“178 „On prostě tu hospodu přestavěl, udělal z ní loveckej hotel, 

nepouštěl tam lidi v pracovním oděvu ani v plavkách“179 

Ironií osudu pak bylo, že nakonec z ambiciózního podnikatelského záměru sešlo, neboť se 

oblast nestala cílem pro lukrativní zahraniční klientelu. Něčeho však přeci jenom nový 

majitel dosáhl, že si znepřátelil většinu stávajících návštěvníků, kteří přestali kvůli neshodám 

s novým vedením podnik navštěvovat. „Nějak se mu to nepodařilo, aby tam natáhl jinou 

klientelu, no ale dokázal to, že tam osadníci přestali chodit, jo, což samozřejmě zaprvé mělo 

důsledek pro něj, protože neměl teda tržby, takže nějakej čas to sice držel pak to začal 

pronajímat, no a pak to nakonec prodal a myslím, že se tam vystřídali asi dva nebo tři 

majitelé.“180  

Bylo zajímavé sledovat, jak se komunitní ráz osady začal pomalu vytrácet, když osadníci 

ztratili útočiště, kde se mohli hromadně ve velkých počtech scházet. Soudržnost osady se 

pak z důsledku toho začala pozvolna rozpadat. ,,To mělo dopad na osadu, protože 

samozřejmě jsme ztratili to komunitní centrum a jako i když jsme se všichni znali, tak ve 

chvíli, kdy se nepotkáváte, tak najednou ten kolektiv se začne rozpadat, začnete si po těch 

různejch menších partičkách třeba sedět u chaty, dělat si svoje akce, ale už prostě to nejde 

dohromady.“181 Nutno ještě dodat, že jistému rozkladu předlistopadové jivácké komunity 

kromě, přestavby na lovecký hotel, napomohlo ještě to, že po celou dobu oné razantní 

přestavby, celé dva roky, byl objekt nepřístupný veřejnosti. Někteří osadníci si tak během té 

doby také mohli v jistém smyslu odvyknout od živého společenského života a navykli si na 

pohodlí u vlastního ohně na zahradě u svých chat. Právě tak lze podle většiny narátorů 

charakterizovat dnešní společenský život na Jiváku, kdy se z hromadné zábavy, rozkládající 

se mezi hospodou a hřištěm, staly spíše soukromější seance s menším počtem osob.  

Otevření hranic a možnost svobodně vycestovat v devadesátých letech byla bezesporu 

těžkým soupeřem pro domácí cestovní ruch v podobě ježdění na chaty, na což poukázal i 

 
     178 Rozhovor s Miroslavem Horákem ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Bičík.182 Jivák byl touto změnou taktéž zasažen – někteří z mých narátorů se zmínili, že měli 

přátele, kteří v průběhu devadesátých let Jivák najednou přestali navštěvovat a různé party, 

které do té doby byly, začaly zanikat. ,,Třeba některý lidi, určitě jich byla celá řada, tak ve 

chvíli, kdy mohli začít cestovat nebo třeba začali podnikat nebo získali výnosný zaměstnání 

a mohli si třeba pořídit barák, koupit barák nebo chalupu někde jinde, tak samozřejmě sem 

přestali jezdit, začali jezdit jinam, ty původní chaty prodali, takže jsou tady noví majitelé, ty 

noví majitelé bych řekl z větší část už do toho původní kolektivu Jiváku nezapadli, sice se 

s nima známe, pozdravíme se, ale do party nechoděj , našich akcí se neúčastněj, prostě jezděj 

sem a jsou u svý chaty a to je všechno“183  

Vyskytli se i narátoři, kteří se sami přiznali, že během devadesátých let, a někteří ještě i 

počátkem nového tisíciletí, začali Jivákem lehce opovrhovat a předností pro ně bylo 

svobodné cestování po světě, které se jevilo jako daleko více dobrodružné, než pobyt v lese 

v přírodě. Nutno také dodat, že od devadesátých let společenský život utichá také kvůli tomu, 

že dospívající početné Husákovy děti již nejeví zájem o společnou rekreaci se svými rodiči. 

To byl případ i několika narátorů z mého výzkumného vzorku – mnohdy již s nastupující 

pubertou nebylo pro narátory lákavé trávit prázdniny na chatě se svými rodiči, mnohem 

přitažlivější bylo pro ně tou dobou něco podnikat spíše v partě svých přátel. Další pak v 

průběhu devadesátých let a v prvním desetiletí třetího tisíciletí začínají cestovat, jiní se 

dokonce stěhují a žijí v zahraničí. ,,Zhruba od patnácti jsem měla takový období, kdy jsem 

trošku to tady vzala obloukem, jakože jsem cestovala po světě, že jo, začal gympl, vysoká 

škola, tak to jsem sem jezdila méně. (…) začalo se cestovat do toho, do světa, takže vím, že 

jsme prostě s přítelem objezdili Evropu a prostě jsme chtěli poznávat svět, no, protože byla 

příležitost“184  

V devadesátých letech navíc možnost začít podnikat s sebou pro mnohé obyvatele tehdejšího 

Československa přinesla široké možnosti sebeuplatnění, které už tak nemuseli jen 

uspokojovat různými opravami a zkrášlováním svých rekreačních objektů, nehledě na to, že 

mnozí lidé kvůli vlastnímu podnikání ztratili velkou většinu svého dosavadního volného 

 
182 BIČÍK, Ivan. Postavení, změny a perspektivy druhého bydlení v Česku. In. Druhé bydlení v Česku. Praha: 

Univerzita Karlova, 2001, s. 25-41. Edice Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 80-238-7002-
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času a na pobyt a práci na chatě už nebylo tolik času, co dříve. V předešlém odstavci jsem 

zmínil, že lákadlu cestování podlehli spíše mladí osadníci z generace Husákových dětí, 

v případě podnikání se zase jednalo spíše o generaci jejich rodičů.  

Objevila se i spousta osadníků, kteří na dané místo naprosto zanevřeli a dnešní lovecký hotel 

nenavštěvují, ba dokonce lze vyčíst až jistou averzi. Pro nejednoho osadníka je dnešní 

lovecký hotel bolestnou vzpomínkou a částečně místem, kterému se snaží při svém pobytu 

na Jiváku pokud možno vyhnout. ,,Teď do tý hospody prakticky nikdo nechodí, z osadníků, 

když chceme jít na pivo, jdeme na Patřín, pivo tam [na Jiváku: pozn. autora] není k pití, 

protože to pivo tam má naražený tejden, třicítku sud a ani ho nevypijou, tak kdo by to pil, že 

jo. Stávající vlastník má spíš s osadou jakoby takový nějaký vztahy neurovnaný, protože 

pořád jsou tam nějaký tahanice.“185 Mezi osadníky, kteří na místo zanevřeli a nenavštěvují 

ho, patří kromě výše citovaného šerifa osady i další narátor, který je dlouhá léta členem 

osadní rady: ,,Já třeba do tý hospody vůbec nechodím, většina mejch kamarádů taky ne.“186 

Osadníkům nejčastěji vadí, kromě samotného předělání podniku na hotel a přístupu majitele 

k chatařům, také údajně vysoké ceny, jmenovitě piva.  

Na druhou stranu, v mém vzorku se našli i narátoři, kteří na místo nezanevřeli a kteří ho stále 

v malé skupině přátel navštěvují. „…Oproti dnešku, kdy tam prostě přijdeme z pěti, šesti 

chat, šest, sedm lidí se nás tam sejde večer na pivo, protože to pivo je o desetikorunu dražší, 

než si ho koupím v tom, v krámě, tak ježišmarjá, se nezblázním, si dám dvě, tři maximálně, 

projedu třicet korun jo (…) chodí nás tam tak sedm, víc ne“.187 Nicméně v případě tohoto 

narátora si danou skutečnost vysvětluji tak, že právě během jakési ,,zlaté éry“ hospody 

během normalizace, jak vícero narátorů označilo, pan Bártl Jivák příliš nenavštěvoval, 

jelikož tou dobou byla jeho prioritou chata v horách. Na Jiváku a v tamější hospodě se sice 

během těchto dvou dekád objevoval, nicméně jen velmi sporadicky. Možná právě proto 

nenahlíží na přeměnu na lovecký hotel tolik negativně, jelikož mu restaurace během jeho 

méně častých návštěv nestihla přirůst tolik k srdci, na rozdíl od těch, kteří zde trávili většinu 

svého volného času na Jiváku.  

Řada narátorů se shoduje na tom, že od revoluce došlo k zásadní proměně v otázce 

soudržnosti osady. ,,Ten vlastně osadní duch, kterej tam byl třeba v těch sedmesátejch, 

osmdesátých letech, taková ta soudržnost, kdy ty lidi jezdili na ty chaty, ale víceméně v nich 

 
     185 Rozhovor s Ladislavem Bydžovským ze dne 6.2. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
     186 Rozhovor s Miroslavem Horákem ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
     187 Rozhovor s Janem Bártlem ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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ani nebyli, ty šli na hřiště a hráli volejbal a sportovali a pak šli do hospody a v tý chatě 

akorát šli přespat, jo,. Nebo si udělali táborák a dělali nějaký, nějaký buřty, a ten už dávno 

vymizel a víceméně dneska je to individuální rekreace a lidi si tam jezdí odpočinout a nechtěj 

se třeba stýkat s nějakým okolím a nemají ani zájem o nějakej společenskej život, takže 

v podstatě ty lidi se izolujou trošku a s tím se asi nepůjde nic dál dělat.“188 I další narátoři 

vesměs potvrdili, že se osadníci mají v současnosti tendenci spíše uzavírat do soukromí a 

s okolím se nestýkat, nebo, což byl mezi mými narátory častější případ, že tvoří určitou partu 

s lidmi ze dvou nebo tří dalších chat, se kterými se scházejí čas od času na pozemku jednoho 

z nich u ohniště. ,,Určitě ty lidi k sobě měli blíž dřív, teď je to takový, že se to skupinkuje, že 

prostě dvě , tři chaty spolu, ale dřív to bylo, že třeba i celá osada“189  

Nesnažím se v žádném případě říci, že v současnosti lovecký hotel, přesněji předzahrádka, 

zeje prázdnotou. Zejména mladší osadníci tvořící menší skupinky zde často posedávají, 

nicméně už se nejedná o masový fenomén, jako v dřívějších dobách, kdy byla hospoda plná. 

Nejedná se však jen o mladé osadníky, rovněž do hotelu zavítají na pivo i starší osadníci, 

kteří nemají například vyloženě špatné osobní vztahy se současným majitelem nebo je příliš 

netrápí to, jak se bývalá hospoda proměnila. ,,Dřív tam jakoby chodilo víc lidí z tý osady, 

dneska tam choděj takový partičky, posedávaj venku u těch stolků venkovních, tam si daj 

svoje dvě, tři piva a jdou domu. Přijdou tam v sedm a já nevím, v půl desátý jdou domu, ale 

už to není takový masový, jako to bejvalo. Je otázka, jestli je to tou hospodou, nebo tou 

dobou, to těžko říct“190  

Na rozpad komunitního života měl také možná vliv modernizace některých z chat – řada 

z nich byla rekonstruována a dovybavena tak, aby poskytovala obyvatelům větší komfort. 

,,Prostě ty lidi měli k sobě blíž tím, že byli spolu. ,,Protože u tý chaty, no tak, když máte 

dřevěnou boudečku, kde máte dvě postele, jedny kamínka, kde si uvaříte nebo ohřejete guláš, 

tak co byste tam dělali, že jo. Takže všichni byli na hřišti.“191 Neblahý vliv na chuť osadníků 

participovat se především večer na osadním životě měl i rozvoj elektroniky, neboť 

v současnosti je na Jiváku množství chat například vybaveno televizí. ,,Když pak jdeme 

domů, z tý hospody (…), to je jak v tom Hrabalovým filmu, slavnosti sněženek. Člověk jde a 

 
188 Rozhovor s Ladislavem Bydžovským ze dne 6.2. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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z každý chalupy svítí modrý světlo akorát, že slyší, na jakou hovadinu se koukají v tý 

televizi.“192 

Změny po roce 1989 zasáhly však nejen hospodu, která byla předělána na lovecký hotel, 

nýbrž i rybník. Oblíbené místo pro letní koupání, kam se sjížděli zaplavat si lidé z celého 

okolí, padlo za oběť extenzivnímu využívání rybníka ze strany vlastníka, kterým bylo 

Rybářství Chlumec nad Cidlinou. Voda se z důsledku toho stala nepoužitelnou pro koupání, 

čímž osada přišla o přísun rekreantů. ,,Ten rybník byl k nekoupání, že jo. Takže rybník přestal 

bejt použitelnej. Navíc tím, jak tam chovali ryby, tak samozřejmě se snížil objem vody, 

protože se na dně začalo usazovat víc a víc bahna že jo, takže ten rybník za mejch mladejch 

let měl v prostředku přes dva metry, dneska tam máme ani ne po krk, jo, takže je tam ani ne 

třetina vody, než tam byla“193 

Výstižně atmosféru druhé polovině devadesátých let na Jiváku popisuje narátor Tomáš Bártl: 

,,Byly momenty, kdy jsem se tam jel podívat, to už začínala ta doba, kdy to tam začínalo bejt 

takový zvláštní, zvláštně smutný, no, tam přestal bejt ten ruch, tam člověk přijel uprostřed 

léta, tam ticho na hřišti…“194  

Zdá se, že rozvoj osobního vlastnictví, který s sebou po revoluci zřejmě přinesl pro mnoho 

lidí i řadu výhod, měl konkrétně na mezilidské vztahy v porevoluční době v osadě podle 

některých narátorů spíše negativní vliv. ,,Bohužel jakmile ty lidi potom pocítili to je moje, to 

je tvoje, a já chci víc a ty dostaneš míň (…), tak to potom na tom vlastně utrpěly ty vztahy, 

jakože osobní.“195 Během socialistické éry panovala podle většiny narátorů v osadě daleko 

větší soudržnost. Vzájemným vztahům mezi jednotlivými osadníky i v tomto ohledu 

nepomohla změna společenských poměrů, neboť se lidé začali navzájem více stranit. ,,Byl 

osmdesátej devátej rok, ten devadesátej, ještě jednadevadesátej, to jakž takž šlo, ale pak už 

prostě se to kastovalo jo, a tam na tom Jiváku je dost lidí, který (…) si mysleli kdoví co.“196 

Do toho navíc posléze vstupovala i obyčejná lidská závist, kdy někteří z osadníků se začali 

dívat skrze prsty na ty, kterým se po revoluci začalo dařit lépe a mohli si dovolit řadu 

vymožeností a vylepšení i v rámci své rekreační chaty, jak tvrdí také jedna z narátorek, 

bývalá šerifka osady: ,,Vlastně  po tom devadesátým roce a hlavně po tom, kdy se ty pozemky 

prodaly (…), když měl někdo závist, nepřejícnost, já nevím, já si myslím, že tohleto je i 
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v normálním životě a je to takový jako i českýho národa, závidět někomu, že má něco navíc 

a že dokázal víc, než já a hlavně potom dokázat to, že v podstatě když to nemám já, tak ať to 

nemá on a třeba to zničit nebo nějakým způsobem pomluvit nebo cokoliv jinýho. A já si 

myslím, že Jivák není výjimka v tomhle.“197 Bývalý člen osadní rady Ivo Zeman, který 

z funkce před lety odešel podle vlastních slov unaven a otráven občanskými spory mezi 

jednotlivými chataři, se také domnívá, že mezilidské vztahy v osadě utrpěly po revoluci 

újmu. ,,Já říkám, že hromada lidí si totiž plete demokracii s anarchií.“198 

Především u starší generace osadníků je patrný značný patriotismus směrem k Jiváku, u 

některých narátorů je i velmi silná určitá identifikace s Jivákem v tom smyslu, že sami sebe 

nazývají ,,jiváckými“. Výraz ,,já jsem jiváckej“ použilo v rozhovoru hned vícero narátorů, 

mezi nimiž například Miroslav Horák nebo současný šerif osady Ladislav Bydžovský. 

Rovněž se také stále ještě u některých osadníků drží tradice vztyčit na stožár červenobílou 

vlajku Chatové unie Jivák, čímž značí všem ostatním, že jsou v osadě na své chatě 

momentálně přítomni. Tuto tradici udržuje zodpovědně zejména bývalý šerif ,,Megi“ Švarc, 

nicméně v osadě by se našli i zástupci mladší generace, kteří tento zvyk taktéž praktikují na 

svém pozemku. Nutno dodat, že se nejedná o nijak zvlášť rozšířený jev, osadníci, kteří tradici 

udržují při životě, jsou na Jiváku v současnosti menšinou.  

Změna poměrů v zemi po sametové revoluci měla dle některých narátorů vliv i na jistou 

bezpečnostní otázku v osadě – vícero osadníků se vyjádřilo, že počínaje zhruba devadesátým 

rokem byly krádeže stále častější. Většinou se mělo jednat o odcizení různé venkovní 

výzdoby na pozemku u chaty, ničím neobvyklým však nebyly ani případy vloupání se do 

objektů.  

Zdá se, že ,,na ráně“ potenciálním vykradačům chat byly spíše ty části osady, které jsou více 

izolované od ostatních, což se týká například řady chat z poválečného období, které jsou 

postaveny z materiálu z rozebraných německých objektů. Vlastníkem jedné takové chaty je 

právě i vnuk zakladatele osady Jan Bártl, který se s vloupáním do chat také setkal. V případě 

jeho chaty byla vloupání až tak častá, že ho situace dovedla k řešení chatu vůbec nezamykat, 

aby alespoň ušetřil za opravy zámku, neboť se takto zloději nemuseli dobývat dovnitř 

násilím. ,,Po revoluci jsme to měli vykradený každej rok. Každej rok! Já už to nechávám 

otevřený radši, aby mi to nevylámali, jo. To se kradlo hrozně moc. V porevolučním období, 
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takhle nahoře, my máme ty chalupy dost daleko do sebe tady, dole v osadě to je blízko a je 

tam hodně prostě stálých, že tam jsou i třeba přes zimu, ale na téhle té straně, tady není ani 

živáčka, jo, a to nám teda vykrádali, nic tam neukradli teda jo, akorát to rozbili vždycky.“199 

Další narátorce, paní Danuši Bydžovské, zase neznámý pachatel poškodil smrček, když z něj 

byly evidentně ustřiženy jednotlivé větve. Její manžel, který je v současnosti šerifem, se 

k problematice krádeží vyjadřuje méně dramaticky, nicméně i on přiznává, že zejména 

v devadesátých letech byly krádeže častější než v dnešní době. ,,Vím, že tam bylo několik 

krádeží, takovýho jednoho rozsahu, kdy vylomili dveře nebo něco ukradli, pár věcí. Já jsem 

teda měl chatu vykradenou dvakrát, jednou mně vykradli jenom kůlnu, tam něco sebrali, 

nějaký sekerky a takový věci, pak mně vykradli chatu, to bylo už taky porevoluční, nějak 

těšně v těch dobách, v těch devadesátých letech a sebrali taky pár věcí, takových, který měly 

nějakou historickou cenu, který se daly prodat (…) vím, že pár nějakých vyloupených chat 

tam bylo, ale není to zas tak strašný“200  

S problematikou krádeží souvisí i otázka důvěry – na základě rozhovorů se zdá, že mezi 

osadníky v předrevoluční éře panovala právě daleko větší vzájemná důvěra, která se 

projevovala v mnoha ohledech. ,,Dřív bylo normální, že jste třeba odcházeli k rybníku a 

nezamykali jsme chatu. Dneska v podstatě odcházíte z chaty a jdete, já nevím, k sousedům a 

tu chatu zamknete, protože nemáte jistotu, my jsme neuklízeli třeba ani prádlo na šňůře…“201 

Nezamykání chat v průběhu dne jako běžnou praktiku předrevolučních dnů potvrdili i další 

narátoři. Nicméně archiv v Lysé nad Labem mi však umožnil nahlédnout do kroniky obce 

Loučeň, kde jsem se měl možnost na vlastní oči dočíst, že krádeže byly hlášeny v rekreační 

oblasti Jivák už i v době před sametovou revolucí. Informace však byly velice kusé, nebylo 

v nich zmínky o tom, co bylo odcizeno, ani zdali se stal obětí jeden z místních chatařů nebo 

byl okraden někdo, kdo byl na Jiváku jako návštěvník zdejších sportovních utkání nebo 

koupaliště. Na druhou stranu je pravda, že výskyt podobných zpráv je v kronice velmi 

vzácný, tudíž se nedají tvrzení narátorů o zvýšeném počtu krádeží v porevoluční době zcela 

s jistotou vyvrátit.  

Výše zmíněná důvěra se však projevovala i jiným způsobem – některé narátorky se shodly 

v tom, že například za normalizační éry bylo zcela normální praktikou nechat děti celý den 

pohybovat se volně, bez dozoru, a to nejen na Jiváku, tedy přímo v osadě v bezprostřední 

 
199 Rozhovor s Janem Bártlem ze dne 8.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
200 Rozhovor s Ladislavem Bydžovským ze dne 6.2. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
201 Rozhovor s Danuší Bydžovskou ze dne 22.1. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 



84 
 

blízkosti chat, ale i po okolních lesích. Paradoxem je, že v dnešní době už se rodiče (či 

prarodiče) stále méně častěji odvažují nechávat své děti nebo vnoučata volně se pohybovat 

bez dozoru po okolní přírodě. ,,Necháváme je běhat, ale díky tomu, že jsou už ve věku, (…) 

už jsou to šestá třída, čtvrtá třída, takže ty už mají rozum, takže vědí, kam můžou a kam 

nemůžou. To jsme si teda jako pravidla stanovili, odkud pokud můžou a kam už jako ne, ale 

třeba můj muž nebo to, tak to mohli běhat v lese až ke druhýmu rybníku a všude, což teď 

bych si to nedovolila. To už jako bohužel, po osadě kdekoliv (…), ale nedovolila bych si to, 

jako je pustit samotný ke druhýmu rybníku třeba.“202  

Když jsem se zabýval otázkou angažovanosti v osadním dění, zohledňoval jsem do té doby 

pouze jisté srovnání na věkové bázi – porovnával jsem angažovanost mladší generace oproti 

starší generaci nebo starousedlíky a nově příchozí osadníky, přičemž mě zpočátku nenapadlo 

zohlednit také faktickou polohu chaty jako faktor ovlivňující angažovanost a participaci na 

dění v osadě. Jak bylo řečeno v jedné z předešlých podkapitol, osada zahrnuje i značně 

izolovanou východní část. Při jednom ze svých posledních rozhovorů jsem byl právě jednou 

mladší narátorkou informován zcela poprvé o míře odloučenosti této části osady. Jeví se to 

tak, že odloučenost geografická má v případě těchto chat bezprostřední vliv i na participaci 

v osadním životě ze strany jejích obyvatelů a uživatelů. Osadníci z této části osady žijí velmi 

odtrženě od zbytku chat a téměř se do života v osadě nezapojují, jen málo z nich se 

zúčastňuje každoročních brigád, nesocializují se s ostatními chataři. Dá se dokonce s určitou 

nadsázkou konstatovat, že tato odlehlá část osady si v podstatě žije svým vlastním životem. 

Velké procento chat v této oblasti jsou zděné objekty připomínající spíše obyčejné vesnické 

domky, řada z nich má dokonce kolem pozemku oplocení, které je v rozporu se stanovami 

osady. ,,Ty lidi jsou jako odtržený no (…),vůbec se nezapojujou do brigád, prostě jakoby 

vždycky jenom, když je nějakej problém a potřebujou ho jako řešit, a už je takovýho 

závažnějšího řádu, jakože jim tam praskne studna nebo něco podobnýho, tak pak prostě si 

jdou stěžovat na osadní radu, ale jinak prostě aktivita nula (…), vždycky to jako fungovalo 

tak, že to byla taková jako komunita sama pro sebe (…) osada v osadě“203  

Informaci jsem se dozvěděl z rozhovoru s narátorkou z mladší generace, která se angažuje 

v osadní radě i přes výrazně nižší věk, než většina stávajících členů. Ona sama je příkladem, 

 
202 Rozhovor s Yvonou Horákovou ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
203 Rozhovor s Kateřinou Horákovou ze dne 17.5. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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který je poněkud v rozporu s obecným diskurzem, který vykresluje mladého osadníka, který 

se o chod osady příliš nezajímá.  

V osadě Jivák rovněž podle všech dosavadních zjištění nikdy neexistovala nevraživost mezi 

jednotlivými migračními vlnami – a to ani v případě v polovině padesátých let příchozích 

osadníků, kteří si pořizovali chaty z vyřazených železničních vagonů. Ze strany ostatních 

osadníků se sice pro ně a také pro celou oblast, kde se v osadě nalézají, vžilo lehce posměšné 

označení vagonkáři, nicméně všechny případné narážky se dle dlouholeté osadní šerifky 

Marcely Martínkové držely jen v rovině recese, které byly obě strany nakloněné. Ostatně 

dokonce i po dlouhá léta vůdce jiváckých osadníků Rudolf ,,Megi“ Švarc a člen osadní rady 

Ivo Zeman oba pocházejí právě z této skupiny lidí.  

Jelikož se jiváčtí osadníci od samého počátku rekrutovali především ze dvou měst (Nymburk 

a Mladá Boleslav), zajímalo mě, jestli panovala nebo panuje v osadě určitá nevraživost mezi 

těmito dvěma skupinami lidí. Zejména jsem chtěl zjistit, jestli se na základě původu osadníci 

rozdělili a utvořili dva tábory stranící se navzájem nebo nikoli. Ukázalo se, že už od vzniku 

osady panovaly mezi osadníky v tomto ohledu vřelé vztahy a celá řada narátorů, jak jsem 

později v rámci rozhovorů zjistil, pochází často z rodin, kde jeden z rodičů má kořeny 

v Nymburce a druhý v Mladé Boleslavi. Už mnohdy ony první jivácké rody vznikly 

spojením nymburských a boleslavských skautů a trampů.  

Uzavírání svazků mezi osadníky samotnými bylo poměrně časté po celou historii osady – 

v mém výzkumném vzorku se našlo hned několik jedinců, kteří si mezi osadníky našli svou 

budoucí manželku nebo manžela. Tak vlastně ten první šerif, ten měl nějakej úzkej 

příbuzenskej vztah s rodinou Šklíbových, který tady mají chatu taky, to byla vůbec jedna 

z prvních chat, (…) , tak sem jezdí jejich mladší syn, Karel, (…), ale hlavně sem teďka jezdí 

jeho děti. A ten starší jeho brácha, Ivo, tak sem jezdil nějakej čas, ale už dlouho, dlouho sem 

nejezdí, jeho dcera, to byla moje první manželka.“204 Z výše uvedeného lze vyčíst dvě věci: 

zaprvé, že i původní osadnické rody jsou již dlouho propojeny a za druhé přičteme-li k tomu 

fakt, že i svou druhou, současnou ženu poznal tento narátor na Jiváku, značí to, že hledání 

partnera či partnerky v rámci osady není ničím zcela neobvyklým. ,,Pak jsem začala hrát i 

ty turnaje, co tady byly ve volejbale s Věchtovejma a s těmahle všema, (…), no a na základě 

toho jsem se tady seznámila se svým manželem.“205  

 
204 Rozhovor s Miroslavem Horákem ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
205 Rozhovor s Yvonou Horákovou ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Opravdu naprostá většina narátorů se jednohlasně shodla na tom, že převážná část nových 

osadníků v osadě, kteří na Jivák začali jezdit nově teprve v poslední dekádě, se příliš 

nezúčastňují společenského života, nezapojují se do pořádaných akcí a nesocializují se o 

ostatními, dokonce se ani neznají se svými sousedy. Podle některých narátorů je to zkrátka 

dobou, kdy dnes je kladen ve společnosti větší důraz na jedince a individualitu, tudíž tito 

převážně mladší lidé už nemají takový cit pro společenské otázky a nemají zdaleka takovou 

potřebu se socializovat s ostatními osadníky. ,,Jak říkám, podle mě tak dvě třetiny lidí 

neznám, ani nevím  jestli tam na ty chaty jezděj, a jestli jezděj, tak jsou zavřený v těch 

chatách.“206  

Vyvstává pak otázka, nakolik je to způsobeno opravdu dobou, že v nových osadnících je 

určitý individualismus zakořeněn, z důsledku čehož noví osadníci necítí tak silnou potřebu 

se zapojovat do života osady a nakolik je nedostatečné zapojování způsobeno to tím, že se 

mnohdy ocitají ve zcela neznámém prostředí, kde nemají žádné rodinné ani jiné vazby? Je 

důležité si v tomto ohledu také uvědomit, že velká část současných osadníků tvoří potomci 

prvních jiváckých ,,klanů“, jejich rodiny mají tedy v osadě dlouholetou několikagenerační 

tradici a na Jivák jezdí už od samého dětství. Není tak divu, že tito lidé se cítí být s Jivákem 

více svázáni a je na nich patrná výraznější sounáležitost s osadou i menší lhostejnost s jejím 

osudem. V neposlední řadě by se ještě nabízela možnost, jestli je ze strany starousedlíků 

vůbec ochota tyto ,,přistěhovalce“ vůbec mezi sebe přijmout. Na tuto problematiku je tedy 

důležité nahlížet z obou stran.  

 

4.3.5. Vztahy osadníků s okolím 

 

V jedné z předešlých podkapitol bylo věnováno dost pozornosti problematice mezilidských 

vztahů mezi jednotlivými osadníky v rámci osady, nikoliv však tomu, jaké panovaly vztahy 

mezi osadníky a obyvateli okolních vesnic a měst. V této menší podkapitole se právě na tuto 

opomenutou oblast zaměřím – bude mě zajímat, jakými způsoby probíhala interakce mezi 

osadníky a lidmi ze sousedství. Stejně tak se pokusím nastínit to, jakými způsoby byly okolní 

 
     206 Rozhovor s Tomášem Bártlem ze dne 12.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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obce využívány osadníky a také opačně, tudíž jak docházelo k využívání osady osobami 

zvenčí.  

Velkou roli v otázce využívání okolních vesnic ze strany osadníků hrála (a fakticky pořád 

hraje) skutečnost, že v místech osady se nikdy v minulosti nenacházel a dodnes stále 

nenachází žádný obchod, a to ani s těmi nejzákladnějšími potravinami. Za minulého režimu 

pravidelně na Jivák jezdila pojízdná prodejna, díky které se lidem v osadě naskýtala 

příležitost koupit si některé základní potraviny. Tato možnost zde však nebyla k využití 

celoročně – pojízdná prodejna jezdila do osady jen během letní sezóny, kdy na Jiváku bylo 

nejvíce lidí, a to nejen z řad osadníků, ale i včetně rekreujících se návštěvníků zvenčí. 

Restaurace svého času rovněž poskytovala lidem v osadě možnost občerstvení, nabídka však 

nebyla nijak pestrá a možnosti kuchyně omezené. V důsledku toho se osadníci museli ve 

velké míře spoléhat na vlastní zásoby, které si buďto vozili na Jivák s sebou z domova, 

v opačném případě chodili či jezdili nakupovat potřebné potraviny právě do okolních obcí. 

S rapidním rozvojem automobilismu se však od této praktiky v podstatě upustilo, dnes si 

naprostá většina osadníků vozí potřebné zásoby autem s sebou a obchody s potravinami 

v okolních obcích už prakticky nevyužívají. 

Naopak se dá říct, že stále přetrvává tradice navštěvovat restaurační zařízení v okolních 

obcích, nejčastěji navštěvovaná byla na základě rozhovorů hospoda v nedalekém Patříně, 

kterou mimo rozhovor dokonce nazval jeden z narátorů ,,jiváčáckou“. Ta byla ze strany 

osadníků oblíbená již za minulého režimu, nicméně v současnosti zájem o její navštěvování 

zdaleka neutichá, protože ti osadníci, kteří zanevřeli na současný lovecký hotel, chodí 

posedět se skupinkou přátel na pivo právě tam.  

Jiní osadníci vzpomínají zase na stravování v kulturním domě hned v sousední Loučeni. 

,,Občas, když byla jako slavnostní příležitost, tak jsme na Loučeň chodili jak je kulturák nebo 

jak se to jmenuje, tak tam vlastně dřív byla nahoře restaurace a tam u Náměstků taky občas 

(…), na tý křižovatce, jak se na Loučeni zatáčí na Jivák, ale to bylo tak jednou za čtrnáct dní 

třeba.“207 K výraznému navštěvování restauračních zařízení v okolních obcích ze strany 

osadníků docházelo také po dlouhá léta během každoročního memoriálu Matěje Kuděje, byť 

se jednalo jen o návštěvy pouze výroční. Pro tamější hostinské však byli účastníci pochodu 

z řad osadníků vítanými hosty.  

 
     207 Rozhovor s Michaelou Malinovou ze dne 8.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Okolní vesnice však nebyly v minulosti využívány osadníky pouze za účelem obstarávání 

potravin, při dlouhodobějších pobytech na chatě zejména v letním období se kvůli tehdejší 

neexistenci poštovních schránek na Jiváku navštěvovala také pošta na Loučeni, spolu 

s dalšími službami. ,,Loučeň, jídlo a nákupy, volání a pošta, drogerka a nějaký ty hadry tam 

prodávali.“208 Během posledních dvou dekád vlády komunistického režimu, když už Jivák 

nežil velkolepými koncerty a divadlem, se jezdilo za kulturou nejčastěji do blízké Loučeně. 

,,Na Loučeň se jezdilo do kina, na diskotéky jsme chodili pařit do kulturáku na Loučeň.“209 

Podle několika narátorů, kteří se aktivně účastnili za minulého režimu fotbalových utkání 

s účastí mužstev z okolních obcí, bylo poměrně časté, že se dobře hrající jiváčtí osadníci 

dostávali do hledáčku trenérů těchto cizích družstev. Občas se tedy stávalo, že se hráči z řad 

jiváckých osadníků dostávali do týmů okolních obcí, za které následně nastupovali 

v mistrovských utkáních. Důvod byl prostý – osadník pocházející například z Nymburka 

nebo z Mladé Boleslavi měl ve svém městě daleko menší šanci se probojovat na soupisku, 

zatímco v podstatně menších obcích byla šance stát se aktivním hráčem nastupujícím do 

utkání výrazně vyšší. To byl třeba příklad bývalého šerifa osady Rudolfa ,,Megiho“ Švarce: 

,,Dojížděli sem Pražáci a dobrý fotbalisti, tak že si dáme v létě proti Loučeni fotbal, jo, jsme 

to nějak vyjednali, a tu Loučeň jsme hrávali asi pětkrát, šestkrát za sebou, každý léto, vždycky 

jeden zápas proti nim, no a já jsem na Loučeni pak, když jsme tam hráli první rok, tak nějak 

mě zlanařil ten místní Čihák, tak jsem začal kopat za Loučeň fotbal a tam jsem hrál asi deset 

let.“210  

Podle kroniky bylo za minulého režimu běžnou praxí, že osadníci z Jiváku chodívali na 

brigády do JZD Loučeň.211 I pro děti osadníků nebylo vyhledávání letních brigád 

v nejbližším okolí Jiváku ničím neobvyklým, jak vzpomíná jedna z narátorek: ,,My jsme tady 

jezdili na brigády na Loučeň do rybízárny (…), jsme si to domluvili, ráno v sedm jsme 

vyjížděli, na Loučeni byla rybízárna, tam jsme prostě do dvanácti hodin sbírali, měli jsme to 

jako brigádu, že, a to dneska ty děti už nemaj.“212  

 
208 Ibid.  
209 Rozhovor s Marcelou Ochodkovou ze dne 9.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
210 Rozhovor s Rudolfem Švarcem ze dne 21.5. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
211 Zápis z roku 1959, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Místní národní výbor 

Loučeň, Kronika1958 – 1978 

212 Rozhovor s Marcelou Ochodkovou ze dne 9.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Během devadesátých let, kdy byl kvůli extenzivnímu lovu Jívový rybník podle většiny 

narátorů naprosto nepoužitelný ke koupání, jezdili za tímto účelem osadníci v této době na 

koupaliště do okolních obcí. ,,Do Všejan se jezdilo na koupaliště (…), na Zavadilku na 

koupaliště se taky dá jet lesem“213  

Dosud jsem zmiňoval případy, kdy osadníci využívali k nejrůznějším účelům okolní obce, 

ve značné míře však obyvatelé z blízkého okolí odjakživa využívali samotný Jivák. 

Sportovní akce spjaté s Jivákem byly, jak už jsem naznačil výše, často konané za hojné účasti 

osob z okolních obcí. Osada sloužila po dlouhá desetiletí pro řadu lidí především z okresů 

Nymburk a Mladá Boleslav jako místo, kde si mohli rekreačně zahrát kopanou a typické 

osadní sporty jako volejbal nebo nohejbal. Opravdu velkým návštěvám se před revolucí těšil 

taktéž rybník, kam se jezdili koupat lidé z okolí. ,,Tam to vlastně žilo dřív, tam byly obě dvě 

pláže celý léto plný lidí (…), parkoviště bylo narvaný vždycky autama.“214 V menší míře se 

dnes také v loveckém hotelu zastaví turisté a cyklostezkou projíždějící cyklisti.  

 

4.4. Správa osady  

 

V devadesátých letech znovuobnovený spolek Jivácký osadní klub dnes sdružuje přes dvě 

stovky osadníků, většinou se jedná o majitele chat, kteří jsou zde zastoupeni všichni 

s výjimkou tří jedinců, zbytek tvoří téměř výhradně potomci či jiní rodinní příslušníci oněch 

vlastníků, výjimečně lidé, kteří mají k Jiváku nějaký blízký vztah a není jim lhostejný jeho 

osud. Důležité je zmínit to, že v klubu může mít zastoupení vždy pouze jedna osoba za chatu, 

pokud je tedy majitelů objektu vícero, musí se mezi sebou dohodnout, kdo z nich je bude 

v klubu zastupovat. 

V osadním klubu jsou tedy členové na základě dvou rovin – jednak na základě vlastnictví a 

pak na základě řekněme zájmovém. První zmiňovaní mají v klubu vícero pravomocí nežli 

osoby, které nejsou vedeny jako vlastníci chat. Majitelé chat mohou volit do osadní rady a 

mohou se vyjadřovat k závažnější tématům, například k tomu, jestli klub prodá dotyčnému 

zájemci stavební parcelu či nikoliv. Oproti tomu členové klubu, kteří nejsou vedeni jako 

vlastnici chat, mají pravomoci podstatně omezené, mohou se v podstatě zúčastňovat 

 
     213 Rozhovor s Michaelou Malinovou ze dne 8.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
     214 Ibid.  
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hlasování o provedení různých sportovních akcí, k prodeji parcel se však dle stanov osady 

nemají právo vyjadřovat.  

Členové osadního klubu se schází každý rok pravidelně začátkem června, jednou za čtyři 

roky mohou členové vedení jako vlastníci volit do osadní rady, která je výkonným a 

statutárním orgánem osady. Čtyřleté volební období zpravidla devítičlenné osadní rady může 

být právě na zmíněné valné hromadě buďto prodlouženo, pokud se potvrdí stávající rada, 

v opačném případě může dojít k výměně dosavadních členů. Rada samotná si pak následně 

volí svoje funkcionáře, šerifa, zástupce šerifa, ale také například hlavního hospodáře, 

sportovního referenta, načež tito lidé po volební období zodpovídají právě za své úseky 

činnosti.  Osadní rada tak v podstatě řídí všechen sportovní a kulturní život v osadě, chod 

Jiváckého osadního klubu a rovněž má na starosti i veškerou údržbu osady, zejména 

každoročně svolává za tímto účelem na hřišti neplacené brigády. Pozvánky na ně jsou 

posílány poštou každému členovi JOKu. Během brigády se zajistí rozvoz stěrku, se kterým 

se pracuje na opravě cest v osadě nebo se během brigád starají osadníci o stav pláže, kam se 

pro změnu naváží písek. Osada však disponuje i dvěma placenými brigádníky z peněž JOKu, 

kteří párkrát do roka posekají trávu na hřišti a s nimiž je uzavřena dohoda o provedení práce.  

Podle jedné z mých narátorek však nefungovala rada ideálně, zejména interakce mezi 

osadníky a radou nebyla (a stále není) údajně vyhovující: ,,Já jsem tam vlastně šla s vidinou 

toho a s hlavní motivací propojit ty dva tábory, osadní rady a osadníků (…), už sem měla 

plný zuby toho, jak jsou tady rozevřený nůžky mezi osadníky a radou. (…) Zbořit tu barikádu, 

že osadníci nevědí, co osadní rada dělá, prostě říkat to těm osadníkům, motivovat je v tom, 

aby se zapojili, motivovat je v tom, aby chodili na brigády, a tohle byla jakoby moje vidina, 

no, mám pocit, že jsem trochu narazila, a ještě jsem přesně jako nezjistila proč, ale myslím 

si, že to tam někomu nevyhovovalo, takže ze mě teďka nově udělali od minulýho roku na 

podzim pokladní.“215 Zmíněná špatná komunikace mezi radou a osadníky samotnými je 

viditelná například i na každoročních brigádách, kterých se zúčastňuje sice poslední roky 

stále více lidí, avšak pořád se v podstatě jedná víceméně pouze o členy rady a jejich rodinné 

příslušníky. Je velice zajímavé, že tuto informaci potvrdili dva na sobě nezávislí narátoři, 

kteří, jak si dovolím tvrdit, zaujímají v radě spíše opačné názory a nejsou vzájemnými 

přívrženci, přesto se na tomto oba shodli.  

 
     215 Rozhovor s Kateřinou Horákovou ze dne 17.5. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Velmi důležité je také zmínit, že rada má rovněž na starosti finance – peníze se získávají 

zejména z prodeje pozemků JOKu, dále také z členských příspěvků. Ještě donedávna platil 

každý člen Jiváckého osadního klubu roční členský příspěvek pět set korun za chatu a dále 

dvacet korun za každou osobu včetně vlastníka, která daný objekt využívá k pravidelné 

rekreaci. Peníze se také získávají občasným pronájmem klubovny, kterou si sporadicky 

pronajímají skupinky lidí k různým oslavám a podobným akcím.  

Z těchto zdrojů získává tedy osada peníze, ze kterých se následně hospodaří – platí se z nich 

údržba cest, kácí se potenciálně nebezpečné stromy, udržuje se rybník a pláž, ale také se 

z těchto peněz pořádají i pravidelné sportovní akce.  

Vedle osadní rady existuje ještě tříčlenná revizní komise, která má za úkol kontrolovat 

činnost osadní rady, jestli s majetkem hospodaří správně, jeden z narátorů Miroslav Horák 

je jedním z členů. Dle jeho názoru však právě diskutované zacházení rady s penězi osadního 

klubu bylo dlouhá léta značně nevyhovující. ,,Účetnictví nám dlouhý roky dělala externí 

firma, já jsem byl jedním z velkejch kritiků hospodaření Jiváku, protože řeknu, ten spolek 

jako takovej vykazoval pět roků, šest, možná víc každoročně ztrátu mezi patnácti, čtyřiceti 

tisíci, což je docela dost, vzhledem k tomu, že třeba příjmy z členských příspěvků byly kolem 

šedesáti tisíc (…), prostě mi přišlo, že ta ztráta, která tady je, tak že je naprosto zbytečná, že 

zkrátka nehospodaří, jak má, léta jsem to kritizoval ještě s kamarádem a léta jsem nebyl 

slyšen, jo, protože bohužel řeknu, hlavně v dřívějších letech, teď už ani tak neplatí, ale 

v dřívějších letech na tu valnou hromadu chodili hlavně z tý chaty ty starší ročníky, to 

znamená babičky, dědečkové že jo, pak to samozřejmě fungovalo to, že co řekne osadní rada, 

je přece pravda, no a nějak se nad tím nezamejšleli, a když někdo vystoupil s kritikou, tak 

byl rebel a moc se na to neslyšelo (…), takže jsem se nechal zvolit do revizní komise jako 

předseda, skončili jsme spolupráci s tou externí účetní firmou z Kolína, jeden rok jsme 

účetnictví udělali sami a letos máme  poprvé jinou účetní firmu, kde jsem se teda já účastnil 

výběru té firmy a ta firma je z Boleslavi.“216   

Osadní klub vykazoval každoročně ztráty v řádech desítek tisíc korun a tato ztráta se 

následně po dlouhá léta kompenzovala pouze občasným prodejem stavební parcely, což 

nemělo do budoucna vyhlídky. ,,Čas od času se prostě prodala nějaká parcela a z toho byly 

peníze, ze kterých se potom financovala tahle ztráta, což byl samozřejmě jeden z bodů, který 

 
216 Rozhovor s Miroslavem Horákem ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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jsme s kamarádem kritizovali, protože prožrat majetek, co jednoduššího že jo, ale není to 

ideální, takže jsme tomuhle chtěli udělat přítrž.“217 

Kámen úrazu v hospodaření byl také v tom, že někteří osadníci přihlašovali jen jednoho 

uživatele chaty i v případě, že objekt užívala třeba celá rodina. Narátor Miroslav Horák se 

tomu snažil zabránit úplným zrušením členského poplatku za osobu, a naopak navýšením 

poplatku za chatu z 500 na 720 korun ročně. ,,Členský příspěvky za chatu nám dělaly ročně 

kolem 60 tisíc a členský příspěvky za členy nám dělaly přes 4 tisíce, nemá smysl, takže jsme 

to zvedli na těch 720 a řekl jsem, že navrhuju odbourání toho členskýho příspěvku za člena 

(…), platily se tady členský příspěvky pět set korun za chatu plus dvacet korun za člena, 

s tím, že samozřejmě je na libovůli vlastníků chat, kolik lidí z rodiny za členy přihlásí. Někdo 

vyčůranej přihlásil sám sebe, takže platil 520, takový ty zodpovědnější se širokejma 

rodinama přihlásili třeba osm lidí.“218  

Nejen problém financí, nedostatečné komunikace nebo neefektivního přístupu k osadníkům 

sužuje současný Jivák, ve výkonném orgánu jsou rovněž v posledních letech patrné i určité 

mezigenerační spory. ,,Ta osadní rada je převážně tvořena jako staršíma lidma a já jsem 

tam vlastně byla jeden z prvních lidí jako, který jsou mýho věku, takže ty očekávání a to, jak 

to má fungovat, se samozřejmě rozchází (…), občas jako jsem z toho frustrovaná, protože 

z mýho pohledu by se to samozřejmě dalo dělat jinak, moderněji, efektivněji (…), přijde mi 

to všechno zkostnatělý, přes ruku a takový jako starostrukturní, jo, že prostě fakt ty lidi tý 

generace našich babiček a otců ještě furt jakoby jedou v těch systémech (…), veškerá ta 

zodpovědnost nebo ten výkon práce leží na těch lidech, který se označujou šerif nebo bejvalá 

šerifka a její blízký okolí těch jednoho, dvou lidí, a ty nově nastupující lidi a ty mladý lidi, 

který se tam teďka vlastně dovolili, tak mám pocit, že jsou tam tak jako do počtu a že tam ta 

zodpovědnost jakoby na ně nedoléhala.“219  

Zmíněný generační střet se projevuje také například v opačných přístupech k řešení 

některých palčivých osadních témat. Jedním z příkladů je třeba otázka odstraňování porostu, 

který pravidelně prorůstá povrchem hřiště, na kterém se tím pádem posléze hůře hraje. ,,Já 

patřím k takovejm těm ekologickejm nadšencům a myslím si, že v tý mý věkový skupině a 

sociální bublině, co tady takhle jsem, tak je nás víc, takže teďka tady proběhl takovej konflikt 

ohledně roundupu, kterým se stříká hřiště proti heřmánku, takže tady se snažím trošičku  

 
217 Rozhovor s Miroslavem Horákem ze dne 3.7. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
218 Ibid. 
219 Rozhovor s Kateřinou Horákovou ze dne 17.5. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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bojovat za ekologickej přístup šetrnej k přírodě, v tom, ž prostě vnímám, že my jsme tady na 

návštěvě v tom lese  a myslím si, že bysme se měli podle toho chovat. Takže v tomhle tom je 

takový trošičku clash s tou starší generací, kde jako pohodlnost převládá trošičku (…) No 

tak jako on každoročně jakoby ten písek, kterej tam na těch volejbalovejch hřištích je, tak 

prostě přes něj vyroste heřmánek, to hřiště že jo zaplevelí a pak se na tom blbě hraje. Takže 

jsem tady bojovala za některý ekologický vytrhání anebo polití horkou vodou oproti použití 

chemie, a ne úplně jsem uspěla.“220  

Osadní rada však nefiguruje jako zastupitelský orgán v obci, do její kompetence tím pádem 

nespadají různé občanskoprávní spory mezi osadníky, kteří se podle všeho někdy domnívají, 

že rada disponuje daleko většími pravomocemi, než jaké ve skutečnosti má. ,,Samozřejmě 

svoláváme členskou schůzku, projednáváme problémy osady, lidi si stěžujou a podobně, ale 

většina lidí má představu, že ta osadní rada za ně bude řešit občanskoprávní spory. Oni se 

pohádaj se sousedem nebo sousedův pes jim tam zakousl kočku nebo něco (…), tak oni 

přijdou a myslej si, že jaksi ta osadní rada to za ně má řešit. My ale samozřejmě jako rada 

nejsme žádnej zastupitelskej orgán v obci, takže nic takovýho řešit ani nemůžeme, ale 

víceméně, lidi to tak berou.“221  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220 Ibid.  
221 Rozhovor s Ladislavem Bydžovským ze dne 6.2. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Závěr 

V této diplomové práci jsem se pokusil popsat celou historii a vývoj chatové osady Jivák, 

avšak i přesto, že byl předmět mého výzkumu jasně definován, tak se stále musím ptát, jakou 

osadu jsem vlastně zkoumal? Lze konstatovat, že Jivák je pouze jednou z mnoha osad, 

kterých je, a bylo, v dnešní České republice velké množství nebo se naopak jedná o 

výjimečnou osadu, která je něčím naprosto specifická? Na jednu stranu uznávám, že Jivák 

sdílí řadu paralel s jinými chatovými osadami a v mnoha ohledech tak není ničím vyloženě 

výjimečným – například značná část osad si dodnes volí šerifa, běžně se v osadách provozuje 

sport a vlastně i situování osady uprostřed lesů poblíž vodní plochy není zdaleka něčím pro 

zbylé osady nezvyklým. Po bližším přezkoumání se ale dá argumentovat, že Jivák přeci jen 

v některých aspektech zcela vyniká mezi ostatními – dovolím si tvrdit, že rozhodně ne každá 

osada pořádala divadelní hry s návštěvou čtyř tisíc diváků a také jen minimum chatových 

osad během své historie mělo tu čest hostit na své scéně takové osobnosti české hudby, jako 

byl Karel Gott, Waldermar Matuška nebo Helena Vondráčková. Stejně tak se v málokteré 

osadě pořádaly tak věhlasné turnaje, na které se v dobách zřejmě největší slávy Jiváku 

sjížděli tehdejší špičkoví sportovci, kteří s osadníky měřili své síly.  

Další klíčovou otázkou je určitý ráz, kterého nabývala ve zkoumaném období osada, zdali 

se jednalo o trampskou nebo o vyloženě rodinnou chatařskou osadu. V tomto případě není 

úplně snadné jednoduše odpovědět, protože osada byla dle mého názoru ve sledovaném 

období prakticky obojí, záleží však, o které době se konkrétně budeme bavit. Jedno je jisté 

– místo, kde se nalézá osada, bylo zpočátku hojně navštěvováno trampy, kterými byla i 

později založena. Prvními osadníky se tak stali mladoboleslavští a nymburští trampové, kteří 

žili i trampským způsobem života a do každodenního života osady vtiskli patřičnou 

symboliku, volili si mezi sebou šerifa, pořádali potlachy u společného ohniště a zhotovili si 

svůj vlastní totem. Jednalo se o skupinky mladých lidí bez vlastních dětí a do osady v první 

necelé dekádě existence, kdy zde ještě nebyla ani jedna pevná chata, jiní návštěvníci kromě 

nich nejezdili. Na základě těchto předložených faktů je možno konstatovat, že se jednalo 

zhruba do poloviny třicátých let o čistě trampskou osadu.  

Zlom nastal poté, co trampové poněkud zestárli, uzavřeli mezi sebou sňatky a založili si 

vlastní rodiny a také potom, co se od roku 1934 začaly na Jiváku budovat první chaty. První 
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zmíněná skutečnost donutila trampy se do jisté míry trampského způsobu života vzdát, 

zejména spaní pod širým nebem nebo různých ,,čundrů“, neboť tyto kratochvíle se s malými 

dětmi realizují podstatně obtížněji. Za druhé také přeměně z trampské osady na spíše 

chatovou osadu pro rodiny s dětmi napomohlo to, že se právě začaly budovat chaty a zřídila 

se tančírna, čímž se oblast stávala stále oblíbenější pro širší vrstvy obyvatelstva. Z výše 

uvedených důvodů tedy o Jiváku jako o vyloženě čistokrevné trampské osadě můžeme 

hovořit alespoň od doby jejího založení zhruba do poloviny třicátých let, kdy došlo 

k pozvolné přeměně na spíše rodinnou chatovou osadu.  

Platí to v podstatě do současnosti, nicméně je však nutné dodat, že osada stále v některých 

ohledech navazuje na trampského ducha. Projevuje se to zejména v dodnes fungující instituci 

šerifa, který se stále těší ze strany osadníků velkému respektu, dalším projevem je například 

i aktivní sportovní život nebo osadní totem.  

Během výzkumu jsem se také snažil zjistit, zdali fungovala osada v dobách komunistické 

diktatury jako určité místo úniku před politickou realitou pro osadníky, kteří zde hledali 

útočiště. Osobně zastávám názor, že tato po revoluci vzniklá intepretace rapidního rozvoje 

chataření a chalupaření v sedmdesátých letech je značně poplatná době, kdy bylo obecným 

diskurzem nahlížet že minulou éru vyloženě negativně. V posledních letech jsou však na 

tuto dobu ve společnosti stále častěji slyšet značně sentimentální vzpomínky. Nemyslím si 

tedy, že rozvoj chataření v sedmdesátých letech byl způsobený tím, že by majoritní 

společnost tehdejšího Československa masově nějak pod režimem trpěla do takové míry, že 

by hledali před ,,neúnosnou“ politickou situací útočiště. Během výzkumu se sice objevila 

jedna narátorka, která vznik Chatové unie Jivák vysvětlila tak, že byla vytvořena za účelem 

útěku před ,,hrůzami“ doby a na ,,truc“ normalizaci, nicméně sám zakladatel a iniciátor 

Rudolf Švarc tento názor následně popřel s tím, že vše vzniklo z pouhé recese a že CHUJ 

neměl mít politický nádech, navíc stejný narátor dodal, že na Jiváku bylo odjakživa mnoho 

komunistů.  

Další skutečnost potvrzující tento argument je to, že v poslední dekádě je Jivák cílem 

rekreace zejména mladých rodin s dětmi a tento trend lze označit za rostoucí. Nemyslím si, 

že by zde snad tito lidé aktivně vyhledávali a následně stavěli nebo kupovali chaty, aby se 

v nich ukrývali před nesnesitelnou politickou situací. Opakuje se pouze stejný princip jako 

během normalizace, pouze s generačním odstupem, tedy poměrně mladé rodiny po narození 

svých dětí hledají způsoby, jak se postarat především o jejich volný čas a najít místo, kde by 

se mohly bavit. Právě podle většiny současných mladších narátorů není město ideálním 
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prostředím, kdy by měly děti trávit svůj volný čas. Nikoliv tedy únik před společenskou nebo 

politickou situací, nýbrž únik z města do přírody figuroval v mnoha rozhovorech jako hlavní 

hnací motor pro pořízení si své chaty na Jiváku.  

Rád bych také podotknul, že jsem proti dalšímu často udávanému důvodu, kterým se 

vysvětluje nárůst zájmu o druhé bydlení v Československu, kterým má být nemožnost 

seberealizace v pracovním životě. Sice je pravda, že znovuobnovený kapitalismus s sebou 

sice přinesl možnost větší seberealizace díky podnikání, nicméně se jedná o menšinu lidí a 

zbytek populace pracuje i v dnešní době stále ve stejně stereotypních zaměstnáních, ve 

kterých se nemůže nijak realizovat.  

Podle mě je třeba hledat vysvětlení nárůstu zájmu o druhé bydlení v éře normalizace v něčem 

zdaleka jiném, a to v prosté biologii. Výrazný rozvoj druhého bydlení v průběhu 

sedmdesátých let byl podle mého názoru způsoben zejména tím, že se začala rodit generace 

tzv. Husákových dětí, z důsledku čehož pak měli jejich rodiče větší potřebu někde se o 

volných dnech s nimi rekreovat a dostat se tak ven z najednou mnohem pocitově 

stísněnějšího bytu a města. Pro tento názor hovoří celá řada výpovědí narátorů a zajímavé 

je, že to platilo jak o generaci boomers, která Husákovy děti z velké části na svět přivedla, 

tak právě i o narátorech z generace jejich dětí.  

Zdá se, že tento model funguje stále a byl jedním z hlavních příčin velmi živého společenské 

života na Jiváku v období normalizace. Stejně tak v opačném případě za určitý úpadek 

komunitního života v porevoluční době může to, že početné Husákovy děti dospívaly, začaly 

studovat po republice nebo se rozjely do světa a Jivák tím pádem přišel na nějakou dobu o 

velkou část, ne-li o polovinu svých osadníků.  

Nejčastěji udávaným důvodem, proč lidé v minulosti i v současnosti jezdili/jezdí na Jivák, 

se víceméně shodoval s již dříve citovanou Petrou Schindler-Wisten – zdaleka nejvíce 

zmiňovaným byl i v případě mého výzkumu motiv úniku, konkrétně se jednalo o únik 

z městského života a ruchu do opačného prostředí ticha, klidu a přírody, který těmto 

osadníkům Jivák odjakživa nabízel. Právě i potřeba pobytu na čistém vzduchu byla velmi 

často narátory zdůrazňována. ,,Chtěli jsme jakoby vypadnout, a vlastně vedle otevřeli tu 

kavárnu, souvisí to částečně i s tou kavárnou (…), ona tady svého času ta kavárna bývala 

rušnější, a byl teda poměrně ruch na tý zahrádce o víkendu, což teda jako nás štvalo (…) 
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,takže jsme chtěli někam vypadnout, kde je klid a chtěli jsme i jakoby mít cíl výletu a jako 

přírodu.“222 

Během výzkumu mě překvapily zejména dvě věci – zaprvé to, jak málo osadníků v minulosti 

(ale i současnosti) pěstovalo na svých pozemcích nějakou zeleninu nebo ovoce, původně 

jsme totiž očekával, že větší část chatařů právě využívala zahrádky i pro tyto účely. Na 

druhou stranu jsem byl naopak překvapen tím, jaké množství chatařů stále aktivně pracuje a 

pracovalo na zvelebování svých chat.  

Podle mého soudu funguje osada dosti výrazně na bázi generační – první zakládající osadníci 

utvořili rody, které po celé generace až do současnosti na Jivák jezdí. Drtivá většina narátorů 

mi sdělila, že na Jivák jezdili s rodiči celé dětství prakticky od svého narození. Trávení 

volného času na Jiváku je podle mého soudu alespoň pro ty osadníky, kteří pocházejí z těchto 

prvních ,,klanů“ spíše určitou zažitou tradicí a jen málokdo z nich ji v životě v rámci těchto 

rodin nenásleduje. Na základě pátrání v archivech se mi stále více zdá, že po celou dobu své 

historie žil Jivák jaksi sám pro sebe a má ve své podstatě svůj vlastní vývoj, protože ho 

například nijak zásadně nepoznala právě zmíněná sedmdesátá léta a rapidní nárůst zájmu o 

druhé bydlení. Už na začátku sedmdesátých let totiž bylo na Jiváku necelých sto chat, tudíž 

se zdá, že rostoucí zájem o výstavbu nových chat v této době neměl na osadu výraznější vliv. 

Výraznější výstavba nových chat na Jiváku začala už o něco dříve, a to na počátku let 

šedesátých, nikoliv sedmdesátých, kdy se postavilo minimum chat. 

Polistopadový vývoj jednoznačně poznamenal život v osadě, nově naskytnutými 

příležitostmi, jakými bylo například možnost svobodně cestovat díky otevření hranic nebo 

možnost začít podnikat, došlo prokazatelně ke snížení frekvence navštěvování Jiváku ze 

strany mnoha osadníků. Navíc se mnohé do té doby fungující přátelské vazby mezi osadníky 

zpřetrhaly i v důsledku privatizace v osadě, během které se řada z nich mezi sebou rozhádala 

kvůli pozemkům. Přístup ke společenskému životu ze strany osadníků se po revoluci 

jednoznačně proměnil, z jedné velké jivácké komunity, která se scházela na jednom místě a 

držela při sobě je dnes množství menších skupin, které se vídají pouze mezi sebou, scházejí 

se u svého menšího ohniště a se zbytkem osady nebo s jinými podobnými skupinami se příliš 

nestýkají. Nutno dodat, že tímto stylem po revoluci nežijí v osadě pouze mladší osadníci, 

nýbrž i starší generace.  

 
     222 Rozhovor s Dianou Buškovou ze dne 14.6. 2020 vedl Tomáš Vančura. Osobní archiv autora 
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Dovolil bych si tak odpovědět na jeden z hlavních cílů práce, kterým bylo zjistit, zdali se liší 

zásadně způsobem života v osadě mladí osadníci od těch starších. Ačkoliv mojí původní 

hypotézou bylo, že se budou značně lišit v otázce komunitního života a přístupu ke svým 

chatám a pozemkům, na konci výzkumu se tato hypotéza jeví jako mylná. Různé generace 

na Jiváku v současnosti žijí podobným způsobem a pokud jsou někde rozdílné názory 

v otázce trávení volného času či otázce sdílení zdrojů nebo stavění plotů, pak jsou znatelné 

rozdíly spíše mezi osadníky, kteří mají na Jiváku obrazně řečeno své kořeny a nově 

příchozími osadníky, kteří tyto kořeny zde nemají a zaujímají tak v určitých ohledech 

odlišný přístup. Souhrnně lze tedy konstatovat, že na rozdílný přístup v osadních otázkách 

nemá vliv ani tak věk osadníků, jako spíše to, jestli pochází z starých jiváckých rodů či 

nikoliv, rozdíly tedy nejsou ani tak generační, jako spíše s nadsázkou řečeno na bázi: 

,,patricijové“ a ,,plebejci“.  

V poslední dekádě jivácká komunita zažívá v jistých ohledech určitou renesanci, která se 

projevuje například každoročně vyšším počtem účastníků jiváckého krosu nebo i rostoucím 

zájmem o pravidelné brigády. Komunitní život sice pořád zdaleka nedosahuje takové 

úrovně, jaké dosahoval v období tzv. normalizace, nicméně v posledních letech se řada 

mladých angažovaných osadníků, kteří jsou téměř veskrze potomky starousedlíků, chopila 

iniciativy a společně se snaží oživovat krok za krokem jednotlivé jivácké tradice a také 

komunitní život. Vzhledem k tomu, že velká část osadníků plánuje trvalé bydlení na Jiváku, 

se nabízí otázka, jak to změní v budoucnu ráz osady. Je totiž také možné, že se postupem 

času v následujících desetiletích vytratí nádech chatové osady a Jivák bude svým 

charakterem připomínat spíše vesnici.  
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   Přílohy 

 

       Obr. 1. Plán Jiváku 

  Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 



 
 

 

Obr. 2. Restaurace na Jiváku na začátku šedesátých let 

Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 

 

Obr. 3. Velká pláž na konci padesátých let 

Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 



 
 

 

     Obr. 3. Stavba jivácké letní scény v polovině padesátých let 

Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 

      

       Obr. 4. Závěrečné práce na hledišti letní scény 

  Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 



 
 

 

       Obr. 5. Divadelní představení před diváky na letní scéně 

Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 

 

Obr. 6. Jivácké družstvo v malé kopané (v horní řadě první zleva šerif Rudolf ,,Megi“ 

Švarc, v dolní řadě první zleva Ivo Zeman  

Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 



 
 

 

Obr. 7. Jivácký tým F.C. Kopisto (stojící pátý zleva šerif Rudolf ,,Megi“ Švarc, ležící 

zprava Vojtěch Věchet 

Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 

 

     Obr. 8. Jivácký tým A.C. HULHO 

Zdroj: JOK. 90 let chatové osady Jivák. Historie a současnosti v obrazech 1926-2016 

 



 
 

 

Obr. 9. Jivácké volejbalové hřiště v současnosti 

Zdroj: Vlastní fotografie

 

Obr. 10. Stadion ,,Na Blatech“ v současnosti 

Zdroj: Vlastní fotografie 

 



 
 

 

Obr. 11. Velká pláž v současnosti 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

Obr. 12. Jívový rybník 

Zdroj: vlastní fotografie 



 
 

 

Obr. 13. Lovecký hotel Jivák v současnosti (pohled od rybníka)  

Zdroj: vlastní fotografie 

 

Obr. 14. Budova bývalých divadelních šaten (dnes klubovna)  

Zdroj: vlastní fotografie 



 
 

 

      Obr. 15. Chata v centru Jiváku z poválečného období 

      Zdroj: vlastní fotografie 

 

Obr. 16. Chata v centru Jiváku (konec šedesátých let) 

Zdroj: vlastní fotografie 

 



 
 

 

       Obr. 17. Chata v centru Jiváku z materiálu z německých chat, po úpravě 

       Zdroj: vlastní fotografie 

 

      Obr. 18. Chata postavená v roce 1946, po straně jsou ještě vidět panely z německých chat 

      Zdroj: vlastní fotografie 

 



 
 

 

    Obr. 19. Chata v centru Jiváku z materiálu z německých chat, po úpravě 

    Zdroj: vlastní fotografie 

 

     Obr. 20. Chata v centru Jiváku 

     Zdroj: vlastní fotografie 

 



 
 

 

Obr. 21. První chata z železničního vagonu na Jiváku (1954) 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

     Obr. 22. Jedna z novějších chat na Jiváku (circa 2015) 

     Zdroje: vlastní fotografie 

 



 
 

 

Obr. 23. Příklad typické nové chaty s plotem 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

Obr. 24. Chata na východní, odlehlé straně Jiváku (polovina šedesátých let), opět s plotem 

Zdroj: vlastní fotografie 



 
 

 

 

Obr. 25. Jedna z chat na východní straně Jiváku 

Zdroj: vlastní fotografie 


