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ÚVOD 

Má diplomová práce má název Vlastivědný popis 
města Pacov. Toto téma jsem zvolila proto, že zde žiji 
již od narození. Pracuji jako učitelka na 1. stupni 
ZŠ Za Branou, a proto budu moci svoji práci využít i 
v praxi. Každý, kdo v Pacově žije, by měl něco o svém 
městě vědět. Zajímavá je zejména historie města a 
osudy místních rodáků, kteří se svojí činností velmi 
proslavili. Mezi ně patří například Antonín Sova. 

Cílem mé práce bylo vytvořit ucelený materiál o 
městě Pacov, který na město pohlíží z několika 
hledisek. Například z hlediska přírodního prostředí, 
historie a kultury. Chtěla bych poukázat na historické 
okamžiky, které se do dějin města nesmazatelně 
zapsaly. Pro lepší přehlednost a orientaci jsem text 
rozdělila do několika kapitol a podkapitol. 

Jako první jsem zvolila kapitolu s názvem Poloha 
města. Kapitola obsahuje popis polohy města v kontextu 
České republiky a jeho územně správní rozdělení. 
Zařadila jsem do ní i 15. poledník, který městem 
prochází. 

? 
Druha kapitola obsahuje živou přírodu, tedy 

místní flóru a faunu. Část kapitoly je věnována 
chráněným územím na Pacovsku a také životnímu 
prostředí. 

V kapitole s názvem Pomístní jména jsem se 
snažila vysvětlit původ několika nejvíce používaných 
pomístních jmen, která svůj název získala během dějin 
Pacova a jeho okolí. 

К městu neodmyslitelně patří i jeho symboly, 
jejichž vyobrazení je obsaženo v přílohách a umožní 
tak lepší představu o vzhledu symbolů při čtení textu. 
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Nejobsáhlejši kapitolou je samozřejmě Historie, 
ve které jsem se snažila zachytit všechna historická 
období a důležité události ve vývoji města i života 
lidí. Kapitola obsahuje několik podkapitol, které 
zahrnují vždy jednu etapu dějin. Pro lepší přehlednost 
jsou označeny letopočty. 

V šesté kapitole jsou popsány místní historické a 
umělecké památky, které mají pro obyvatele i 
návštěvníky města velmi cennou hodnotu. Jsou pro 
všechny trvalou vzpomínkou na předchozí generace, 
které je po sobě zanechaly. 

Předchozí kapitolu uzavírá Zámecký park, ve 
kterém se nachází vzácný památný strom habr. Toto téma 
mě zaujalo, a proto jsem další kapitolu věnovala právě 
památným stromům. 

Na proslavení města i v širokém okolí mají velký 
význam místní rodáci, kterými jsem se zabývala v osmé 
kapitole. Mezi místní významné osobnosti patří i 
básník Antonín Sova, kterému jsem věnovala první část 
kapitoly, protože se bezesporu jedná o nej slavnějšího 
pacovského rodáka. 

Důležitou součástí života lidí jsou i lidové 
zvyky a tradice. Mnohé z nich se do dnešní doby 
zachovaly v původní podobě a dostává se jim stále 
větší pozornosti. A vzrůstá i snaha pomalu zapomenuté 
zvyky obnovovat a nenechat je tak zcela zaniknout. 
Neopomněla jsem ani novodobé tradice, kterým se 
dostává stále větší pozornosti. 

S novodobými tradicemi souvisí i dnešní kulturní 
život obyvatel, který jsem se snažila zachytit 
v desáté kapitole. Do ní jsem zařadila i zdejší 
pěvecký sbor a soubor lidových tanců a písní, který má 
na kulturním životě velký podíl. 
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Kapitola jedenáctá je zaměřená na školstvi, jeho 
historii a současný stav. 

Ke školstvi patři jistě i sport a jeho různá 
odvětvi. Tělesná aktivita je blizce spjata s duševním 
a intelektovým rozvojem. Proto jsem se ve dvanácté 
kapitole zaměřila právě na sport. 

Od počátku lidstva je zemědělství významným 
zdrojem obživy obyvatelstva. Jeho historie a současný 
stav obsahuje třináctá kapitola. 

Dalším významným zdrojem obživy a v současné době 
velkou pracovní příležitostí je průmysl a řemesla. 
Každé z řemesel má svoji historii a ne všechna se 
zachovala do dnešní doby. Ve čtrnácté kapitole jsem se 
zabývala všemi řemesly, která se k Pacovskému kraji 
váží. 

Závěrečnou kapitolu jsem věnovala pověstem. 
Vybrala jsem několik nej známějších, které se vztahují 
к městu i jeho okolí. 
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1. POLOHA MĚSTA 

V této kapitole popisuji polohu města Pacova 
v kontextu České republiky. Zařadila jsem sem i 
povodí, do kterého území Pacova patří, a vodní 
toky, které zde protékají. Nemohla jsem vynechat 
ani rybníky, kterých se v Pacově a jeho okolí 
nachází několik. Dále jsem se snažila zařadit město 
Pacov do územně správního rozdělení České republiky 
a sledovala jsem i jeho historii. К městu Pacov 
jako obce s rozšířenou působností se váže i 
mikroregion Stražiště. Do této kapitoly jsem 
zařadila i 15. poledník, který prochází právě 
Pacovem a určuje tak Pacovu primát v přesném 
místním čase. 

Město Pacov má 5177 obyvatel a leží mezi Táborem 
a Pelhřimovem na západním okraji Českomoravské 
vysočiny. 

Město Pacov leží v jižních Čechách, v kraji 
nazývaném Pacovsko. Pacovsko se rozkládá v Jihlavském 
kraji, v západní části Českomoravské vrchoviny, 
přesněji pak ve středu Pacovské pahorkatiny, 
v nadmořské výšce 615 m. Je ucelenou přírodní oblastí, 
chráněnou ze severu lesnatým vrchem Stražiště (744 m) 
a sousedními vrchy Kopaninami (685 m) , Spáleným (715 
m) a Holým vrchem (705 m) u Vyklantic. Na jihu uzavírá 
Pacovsko Svidník ležící 740 m nad mořem. Ze západu se 
opírá o táhlý zalesněný hřbet nad Hartvíkovem, 
Domamyšlí, Bradáčovem a Smilovými Horami, jenž 
dosahuje výšky kolem 700 m n. m. . Na východní straně 
obepíná pacovský kraj oblast od Lidmaně přes Bořetice, 
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Maš^v!^ Košeticim tzv. Prosečský hřbet. Podle 
výškové členitosti je tato oblast pahorkatinou. 1 

Celé území Pacova patří do povodí horní Vltavy. 
Katastrem Pacova protéká Kejtovský potok, který se 
vlévá 8 km za Pacovem u obce Březina do řeky Trnávky. 
Trnávka se dále vlévá u obce Želiv do větší řeky 
Želivky. Pacovskou pahorkatinou prochází hlavní 
evropské rozvodí. Nejvýznamnějším vodním tokem je 
říčka Trnávka a její drobné přítoky. 

V Pacově a jeho okolí se nachází několik rybníků. 
Přímo v Pacově jsou to rybníky Louže, Machát, 
Kameničák, určené především к rekreačním účelům. Mezi 
největší rybníky v okolí Pacova patří chovný rybník 
Valcha u obce Cetoraz (3 km od Pacova). 

V okolí Pacova se díky typu krajiny, zalesnění a 
malé porušenosti prostředí vyskytuje velké množství 
zdrojů podzemní vody, které produkují kvalitní pitnou 
vodu(například 8 km od Pacova vrch Strážiště). 
(viz. příloha č. 1, • 2) 

1. 1. MĚSTO PACOV 

Od 1. ledna 2000 vstoupilo v platnost nové územně 
správní rozdělení. V rámci tohoto rozdělení připadl 
Pacov a Pacovsko ke kraji Vysočina.2 

Pokud bychom se podívali do historie, již od 
konce 14. století bylo na území Čech ustálených 12 
krajů. Pacov patřil tehdy k Bechyňskému kraji. V čele 
každého kraje stál krajský poprávce, kterého volil 
krajský sněm a schvaloval ho panovník. Od konce 15. 
století byli jmenováni v každém kraji dva hejtmani 

1 Pakosta, F.: Město Pacov a okolí. Pacov 1910, str. 7. 
2 Z mého kraje. Ročník XXVIII. Č. 5. 2003 
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(pán a rytiř) . Ti až do konce 17. století vykonávali 
tuto funkci zcela bezplatně. V roce 1751 rozšířila 
Marie Terezie počet krajů na 16. Pacov a Pacovsko 
náleželo к Táborskému kraji. Kolem roku 1868 
historické kraje zanikly a soudnictví bylo odděleno od 
správy politické. Od tohoto roku existoval soudní 
okres pacovský. Pokud šlo o politickou správu patřilo 
naše město a celé Pacovsko do Pelhřimova. Nové kraje 
vznikaly až po roce 1945. Státní správa krajské úrovně 
existovala až do konce roku 1990. 

К jediné výjimce v sounáležitosti s jihočeským 
regionem došlo v letech 1949 - 1960. V tomto období 
existovaly menší krajské celky a v rámci tohoto 
uspořádání patřilo Pacovsko pod krajský národní výbor 
v Jihlavě. Pacov sám byl pak okresním městem.3 

Pacov se až od 1. ledna 2003 stal městem 
s rozšířenou působností a převzal některé činnosti 
zanikajícího Okresního úřadu Pelhřimov. Do správního 
obvodu města Pacova jako obce s rozšířenou působností 
patří obce : Bratříce, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, 
Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Kámen, Lesná, Lukavec, 
Obrataň, Pacov, Pošná, Salačova Lhota, Samšín, 
Těchobuz, Útěchovice pod Strážištěm, Velká Chyška, 
Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec a Zlátenka.4 

(viz. příloha č. 2) 

Dne 25. dubna 2001 byl podpisem „Prohlášení 
starostů obcí o partnerství" schválen jako přirozený 
celek spádového území v rámci Pacovska mikroregion 
Strážiště. Členy spojují historické a kulturní tradice 
i společné problémy. Mikroregion Strážiště tvoří 20 

1 Martínek, Z.: Vývoj územně správního uspořádání okresu Pelhřimov 1. In: Reportér Vysočiny. 
Pelhřimov 1993. květen, str. 2 -3 
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svého poledního vrcholu. Rozhlas pak hlásí poledne, 
ale v Pelhřimově mají už rozdíl místního času minus 
jedna minuta a opačně v Táboře plus jedna minuta. Na 
východ od Pacova vznikají odchylky časnější, tedy 
minus, na západ pozdější, plus. Například : Vycestuje 
-li turista z Aše do Košic, musí počítat s tím, že se 
bude v Košicích o necelé 3/4 hodiny dříve stmívat.6 
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obcí o celkové rozloze 17 982 ha a s počtem 9040 
obyvatel. Patří do něj obce : Bratříce, Cetoraz, 
Čáslavsko, Důl, Eš, Kámen, Lukavec, Pošná, Salačova 
Lhota, Těchobuz, Lesná, Mezilesí, Samšín, Útěchovice 
pod Strážištěm, Vyklantice, Velká Chyšky, Vysoká 
Lhota, Zlátenka a Zhořec.5 

1. 2. STŘED MĚSTA - MÍSTO PŘESNÉHO STŘEDOVEVROPSKÉHO 
ČASU 

Při cestách do vzdálených míst se setkáváme 
s podstatnými časovými rozdíly. Pásmový čas je založen 
na rozdělení povrchu naší planety Země na 24 pásem. 
Pro celé jedno pásmo je směrodatný čas poledníku, 
který prochází středem každého pásma. 

Počátkem soustavy pásmového času je od roku 1884 
poledník zvaný Greenwichský, jižně od Londýna, jehož 
čas se uvádí jako světový čas (SČ). 

V našem pásmu používáme středoevropský čas (SEČ), 
který je přesně o jednu hodinu časnější než SČ. 

Pacov má místní čas naprosto shodný s časem 
středoevropským, neboť 15. stupeň východní délky je 
současně nultým poledníkem SEČ a v Pacově prochází 
středem městského hřbitova, kde se nachází kaple sv. 
Barbory, dál přes město, sídliště Za Branou, 
к Bratřicům a dále severním směrem. 

Ze všech míst v naší republice má tedy Pacov 
v přesném místním čase primát a v celém pásmu SEČ se 
musejí lidé přizpůsobit času, který je právě v Pacově. 

Obrazně: V celém pásmu SEČ musí, třeba v poledne, 
počkat lidé na okamžik, až slunce nad Pacovem dostoupí 

4 Z mého kraje. Ročník XXVIII. Č. 5 .2003 
5 Z mého kraje. Ročník XXVIII. Č. 5. 2003 
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2. ŽIVÁ PŘÍRODA 

V kapitole pod názvem Živá příroda se nachází 
místní flóra a fauna. Na Pacovsku se nachází i několik 
chráněných území, která jsem zařadila právě do této 
kapitoly. Kapitolu uzavírá stav životního prostředí. 

2. 1. FLÓRA 

Pro krajinu Pacova a jeho okolí jsou typické 
mělké kotliny obklopené věncem zalesněných vrchů. 
Zdejší příroda si dodnes zachovala mnohé z původního 
bohatství a krásy. 

Současný charakter krajiny je silně ovlivněn 
intenzivním zemědělským i lesnickým hospodařením. 
Původní rostlinný kryt byl lidskou činností podstatně 
zmenšen a narušen, na změněných biotopech se však 
vytvořila nová společenstva. Odstraněním lesů byla 
otevřena cesta přirozené migraci světlomilných druhů, 
pastva a kosení změnily konkurenční vztahy. Současný 
rostlinný kryt je třeba považovat pouze za určitou 
vývojovou etapu, která prodělává neustálé změny. 

Výsledkem vývoje je i současná skladba lesních 
porostů, kde stromové patro tvoří hlavně smrk, na 
chudších stanovištích borovice. V těchto převážně 
monokulturních lesích je bylinné patro chudé, tvořené 
zejména borůvkou, metličkou křivolakou, ostřicí 
kulkonosou, bikou chlupatou, pstročkem dvoulistým, na 
živnějších stanovištích štavelem kyselým. Na živných 
stanovištích roste bažanka vytrvalá, kakost smrdutý, 
hluchavka pitulník a další. Na nejbohatších 
stanovištích česnek medvědí, mařinka vonná, pšeníčko 

6 Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Městský úřad Pacov 1997, str. 102. 
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rozkladité, měsíčnice vytrvalá, kyčelnice cibulkatá a 
bohaté porosty kapradin.7 

Typickými lesními stanovišti jsou porosty v okolí 
potoků. V nižších polohách se zachovala unikátní 
společenstva potočních niv s pestrou dřevinou 
skladbou (dub, jasan, buk, smrk, jedle). 

V olšinách se vyskytuje na nej cennějších 
lokalitách bledule jarní. Z dalších výrazných druhů 
zde roste řeřišnice hořká nebo netýkavka nedůtklivá. 
Na porosty olšin často navazují mokřady a vlhké 
rašelinné louky. 

Nej zajímavějšími částmi území jsou místa 
s porosty vodních a vlhkomilných rostlin. Většinou zde 
převládá rákos, třtiny, ostřice, rdesna, orobince, ale 
i ďáblík bahenní, vachta trojlistá a jiné druhy.8 

2. 2. FAUNA 

Pro charakter zdejší fauny je příznačná převaha 
lesních a chladnomilných druhů. 

Zatím nej ucelenější bylo sledování výskytu savců. 
Výskyt některých z nich je všeobecně znám (například 
plošný výskyt silně ohrožené vydry říční), jiné byly 
prokázány až intenzivním průzkumem (myška drobná, 
netopýr velký, plšík lískový apod.) 

Z ptactva se stále častěji objevují druhy 
donedávna velmi vzácné, jako výr velký, moták pochop 
nebo čáp černý. Na druhé straně mizí někteří dříve 
běžní ptáci, především malé a střední druhy sov, 
vlaštovka, dokonce vrabec domácí. 

7 Chán, V.: Floristický materiál ke květeně Pacovska. In: Sborník Jihočeského muzea 1978, str. 
1 - 1 9 . 
8 Čábera, A.: Fytogeografické studie kvčteny Pelhřimovska. Malý Budíkov 1969, str. 1 5 - 2 2 . 
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Z plazů u nás můžeme nejspíše potkat užovku 
obojkovou či zmiji obecnou, ještěrku živorodou a 
slepýše křehkého. 

Obojživelníci jsou tu zastoupeni několika druhy 
žab, mezi nimi i rosničkou zelenou či kriticky 
ohroženou blatnicí skvrnitou, dále čolkem obecným a 
čolkem velkým. 

Z ryb tu stojí za zmínku výskyt původní střevle 
potoční a velice vzácné mihule potoční. 

Jedním z nejvzácnějších a nej ohroženějších 
bezobratlých druhů je sladkovodní mlž - perlorodka 
říční. 

Bohatý výskyt motýlů, dosvědčuje jediný podrobný 
průzkum lesního komplexu Stražiště. Během tří let bylo 
zjištěno 346 druhů. Vyskytuje se zde třeba horský 
kovolesklec modřínový, ale i typicky teplomilný lišaj 
vinný.9 

2. 3. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Na Pacovsku se vyskytuje několik chráněných území 
a přírodních památek. 

První z nich je přírodní památka „U Bezděčína", 4 
km jihovýchodně od Pacova, s hojným výskytem bledule 
jarní. Celková výměra tohoto zvláště chráněného území 
je 2, 95 ha. Druhým je přírodní rezervace „Údolí 
potoka u Dolské myslivny", 6 km severně od Pacova. 
V této lokalitě se lze dodnes setkat se stále 
vzácnějším hořečkem českým. Třetí je přírodní památka 
„Rašeliniště u Vintířova", s výměrou 6, 71 ha. Toto 
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místo je proslulé jediným, v okolí Pacova prokázaným 
výskytem rosnatky okrouhlolisté. Čtvrtou přírodní 
památkou jsou „Kejtovské louky". Jejich rozloha je 3, 
2 ha. Jsou zde zástupci mokřadních společenstev jako 
je vachta trojlistá, tolie bahenní, prstnatec májový, 
vrba pětimužná.10 

2. 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pacov leží v oblasti, která není příliš 
znečištěna průmyslovou činností. To je způsobeno tím, 
že ve městě samém, ani v jeho bezprostřední blízkosti 
se nenachází žádný podnik, jenž byl měl nežádoucí vliv 
na životní prostředí regionu. 

V Pacově je bohatě zastoupena zeleň - dva parky, 
travnaté plochy na sídlištích, rodinné domy obklopené 
zahradami se vzrostlými stromy, převážně ovocnými, to 
vše přispívá ke kladnému hodnocení životního prostředí 
města. 

Menším problémem je automobilová doprava. Středem 
města prochází silnice II. třídy, spojující Tábor a 
Lukavec. Pacov má samostatné autobusové nádraží, které 
je umístěno přímo v samotném centru města. 

Odpady z Pacova jsou sváženy firmou Sompo na 
nedaleký Hrádek. Je zde umístěna okresní skládka. 
Avšak ani její zřízení nezabránilo tvorbě černých 
skládek. 

Celkový stav přírody v okolí Pacova je poměrně 
zachovalý. Velikou zásluhu na tom mají zejména 
myslivci, rybáři a ochránci přírody. 

9 Šumpich, J.: Výsledky faunisticko-ekologického sledování fauny motýlů lesního komplexu 
Strážiště na Českomoravské vrchovině/okres Pelhřimov/ v letech 1995-1998. Havlíčkův Brod 
1998. 
10 Kos, J., Maršálková, M.: Chráněná území České republiky. Praha 1997. 
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3. POMÍSTNÍ JMÉNA 

V této kapitole jsem se snažila vypátrat původ 
několika pomístních jmen, která se ustálila v řeči 
místních občanů. Všichni je v běžné komunikaci často 
používají, ovšem málo kdo již zná jejich původ. 
Vybrala jsem čtyři nejčastěji používaná pomístní 
j ména. 

Strážiště 

Všeobecně se ustálil výklad, že jménem Strážiště 
byly označovány vrchy, na nichž stály v čase nebezpečí 
stráže, aby dávaly obyvatelům včas zprávy o 
nepřátelích, nebo aby chránily cesty a stezky vedoucí 
blízko nich. Máme u nás několik takových vrchů -
Strážiště u Choustníka, Strážka u Deštné, Strážný 
kopec u Počátek, Stráž u Červené Řečice. 

Podle polohy Strážiště lze soudit, že sloužilo 
lidem, aby se měli kde ukrýt v případě ohrožení. 
Nevedla tudy žádná významná stezka, ani tu nestál 
významný hrad, aby byl jeho stráží, jako například 
Stráž u Červené Řečice.11 

Říká se, že Strážiště je strážcem našeho kraje, 
z jehož vrchu je možné shlédnout celé Pacovsko. O 
Stražišti psal i velký básník Antonín Sova : 

„Zřít náš kraj tichý, plný měkkých dýmů, 
přes jedle vysoké u vrchu paty, 
jak říčky, vsi a města jsou jen body, 
skot zrnka, vsypaná v kraj sluncem zlatý, 
a kapky rtuti, rybníky a vody."12 

" Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 1, str. 4. Nepublikovaný strojopis z roku 1945, 
uložený v Městském muzeu V Pacově. 
12 Sova, A.: Z mého kraje. Ročník. XXI. Č. 7. 
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Sudkův Důl 

Husitské revoluční hnutí nám připomíná Sudkův Důl 
a odtud směrem na Hroby se táhnoucí údolí zvané 
Josafat. V Sudkově Dole je zachovalá dvoupatrová tvrz 
z 15. století. Josafatské údolí, které zvláště na jaře 
je rájem pro botaniky, má pojmenování z husitské doby, 
kdy se místům dávala biblická jména. V pověstech je 
spojováno s pobytem Mistra Jana Husa a Tomáše ze 
Štítného.13 

Na propade 

Název vznikl podle pověsti o pyšné zámecké paní, 
která se právě v místech, kde se říká Na propadě, 
propadla do bažin i s celým svým vozem. Zachránili ji 
až poddaní, kterým přislíbila úlevy v robotě.14 

V lágru 

Tento název je památkou na 2. světovou válku. 
Zajatecký tábor pro německé vojáky byl zřízen 
v bezprostřední blízkosti města a byl příčinou tyfové 
epidemie. Na místě bývalého zajateckého tábora se nyní 
nachází vojenský hřbitov, který je v současné době ve 
velmi zanedbaném stavu. Mezi občany se pro zajatecký 
tábor a později pro místo samotné ustálil název „V 
lágru". 

14 

13 Rokosová, M.: Pomístní jména na Pacovsku. Diplomová práce na PFJl 1996 
Cvek, V.: Lidé kraje mezi třemi vrchy. Nástup. Pelhřimov 1967, str. 40 
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4. SYMBOLY MĚSTA 

Městský znak 

Sídliště, založené asi koncem 13. století, se 
jmenuje městečkem od roku 1392. Na město bylo povýšeno 
v roce 1597. Znak byl Pacovu dán králem Ludvíkem 
Jagellonksým privilegiem ze dne 6. ledna 1519. Měl na 
štítě věž s branou a lva; podobu dobře známe 
z městského stříbrného pečetidla.15 Během času však 
došlo к některým proměnám tohoto znaku, třebaže 
základní znamení zůstalo stejné. Asi od 18. století 
byla věž malována jako okrouhlá s cimbuřím, ale bez 
střechy, se dvěma okny v patře. Lev, původně 
jednoocasý bez koruny, dostal druhý ocas i korunu a 
proměnil se tak v českého královského lva. Ve stylu 
módy byl ovšem přidán i trávník. Takto upravený znak 
byl к vidění například na průčelí budovy městského 
národního výboru16 i na malbě v městském muzeu. V roce 
1977 se však městský národní výbor rozhodl tyto omyly 
napravit. 

Na zlatém štítě je při pravé straně stříbrná 
čtyřhranná věž, viditelná z části i boku, s branou 
v přízemí, se třemi okny, jedno dole, dvě nahoře, a 
s branným ochozem o třech čtvercových střílnách a 
s červenou valbovou střechou, taškami krytou, se 
zlatými makovicemi. Okny a brána jsou uvnitř černě 
malovány. V bráně je vytažená zlatá mříž. Vlevo od 
věže je к věži obrácený vztyčený jednoocasý lev bez 
koruny, předními tlapami a pravou zadní opřený o věž. 
Je barevně vodorovně dělený;, jeho vrchní polovina je 

15 Stříbrné pečetidlo - viz. příloha č. 7 
Instituce městského národního výboru zanikla v roce 14 
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modrá, spodni červená, drápy zlaté a jazyk 
červený.17 (viz . příloha č. 3) 

Městský prapor 

Návrh praporu byl schválen podvýborem pro 
heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky a prapor byl městu Pacov udělen rozhodnutím 
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky ze dne 12. května 1997. 

Prapor tvoří čtyři vodorovné pruhy, modrý, 
červený, bílý a žlutý. V horním žerďovém rohu je žluté 
karé s figurou z městského znaku s modro - červeně 
děleným lvem, opírajícím se třemi tlapami o bílou věž 
s červenou střechou. Poměr šířky к délce je 2:3. 
Výtvarný návrh městského praporu vypracoval PhDr. 
Zbyšek Svoboda, (viz. příloha č. 4) 

Městská korouhev 

Městská korouhev je výtvarně výraznější a celkové 
žluté pole včetně pruhu je možné chápat zároveň jako 
stylizované P - Pacov.(viz. příloha č. 5) 

Městská pečeť 

Městská pečeť pochází z první poloviny 16. 
století. Pečeť obsahuje text: SECRETU CIVIU PACZOW 
(pečeť obce pacovské). (viz. příloha č. 6) 

17 Čárek, J.: Městské znaky v českých zemích. . Praha: Academia 1985, str.289. 
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5. HISTORIE 

V této kapitole jsem se snažila popsat jednotlivá 
období v dějinách města od samého počátku až do 
současnosti. 

5. 1. Archeologické nálezy 

Nejstarší, zatím ojedinělé doklady přítomnosti 
člověka na Pacovsku, pocházejí ze střední doby 
kamenné, mezolitu (8000-5000 před n. 1.). Jsou jimi 
pazourkové nástroje, objevené roku 1988 u Pacova. Bylo 
nalezeno celkem 6 čepelek spolu s dalším hrotem, který 
je považován za mladší, a tím poněkud narušuje 
datování celého souboru. Ve střední době kamenné, či 
na začátku jejího přechodu do následující mladší doby 
kamenné, začali lidé pronikat do tohoto regionu. 
Jednalo se spíše o izolované ostrůvky osidlování.18 

V časově následujícím období pozdní doby kamenné, 
eneolitu (asi 3000-2000 před n. 1.), kdy se již 
výrazně projevují zemědělské kultury, klesl počet 
doložených lokalit osidlování. Dvě místa, která 
dokazují výraznější koncentraci osídlení, známe 
z Pacova z poloh Červenkova zahrada a Sovovo pole. 
Projevem lidské aktivity jsou opět kamenné nástroje, 
mezi nimiž se stále vyskytují štípané, ale i hlazené a 
vrtané výrobky z různých druhů hornin. 

Z doby bronzové (asi 2000-700 před n. 1.) nejsou 
dosud žádné ověřené nálezy. Zdá se být málo 
pravděpodobné, že by po celé toto období byl sledovaný 
region zcela opuštěn. Tento fakt se dá vysvětlit spíše 
tím, že krajina dnešního Pacova a okolí je stále 
nedostatečně probádaná. V 19. století vzbudil velkou 
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pozornost nález údajného pokladu bronzových předmětů a 
hřiven. Podrobným rozborem se již roku 1892 ukázalo, 
že jde ve skutečnosti o předměty různých kultur doby 
bronzové a i období mladších, které musely být 
nasbírány na různých místech, možná zcela mimo 
region.19 

Památkou na pradávného člověka v naší krajině 
jsou i „sídelní kulturní jámy", s tuhovými střepy, 
kostmi a popelem, objevené ve vsi Vlkosovicích, jižně 
od Černovic, které se kladou do počátku doby 
historické. Kromě toho byly učiněny i jiné nálezy. 
Například v Šebířově u Mladé Vožice se našly stříbrné 
úlomky a zlomek bronzového náramku. Byl objeven 
hromadný hrob (kosti a vypálená hlína smíšená 
s popelem) v Přáslavicích u Hořepníka. Avšak tyto 
nepatrné stopy života lidí, ukazují na to, že naše 
krajina byla dlouhou dobu bez trvalého osídlení.20 

Zalidňování a soustavné osidlování Pacovska 
začalo v nižších polohách nejspíše koncem 11. století 
a počátkem 12. století. V letech 1100-1200 pronikalo 
až к samému rozvodí do nejvyšších poloh.21 

5. 2. ZALOŽENÍ PACOVA 

Kdy byl Pacov založen, jak, kým a proč, jsou 
otázky, na které není možné s jistotou odpovědět. 
Podle názvu obce je možné klást jeho založení do let 

18 Zavřel, P.: Pacov. In: Výzkumy v Čechách. 1990-1992. Praha 1995, str. 236. 
Hájek, L.: Jižní Čechy ve starší době bronzové. Pacov. sv.45. Praha 1954, str. 115-192. 

20 Zavřel, P.: Pacov. In: Výzkumy v Čechách. 1990-1992. c. d . , str. 236. 
21 Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 1. c. d., str.10. 
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před rokem 1200, to je do doby, kdy byla kolonizována 
naše krajina.22 

Z názvu nové osady Pacov, tj . Pacův dvůr, dům, 
hrad, hrádek, lze odvodit jméno jeho zakladatele, 
kterým byl Рас. Kdo byl Pac, je otázka, kterou také 
nelze s určitostí odpovědět. Snad pocházel ze 
sousedních duchovních panství řečičského, želivského 
nebo strahovského, snad byl jejich hospodářský 
zřízenec nebo cizí kolonista. Ani jeho národnost není 
jistá. Mohl být původu německého a tedy by jeho jméno 
bylo odvozeno od německého světce Bonifáce. Věc má 
podle historiků háček. Proč by osada, založená Němcem, 
dostala české označení Pacov a nikoliv německé 
Patzdorf, Patzschlag, Ptzreut nebo Patiens. S jistotou 
můžeme tvrdit, že první osadníci našeho města byli 
Češi.23 

Místo, kde byla založena pacovská tvrz, bylo 
značně vyvýšené, byl to příkrý svah sklánějící se 
к jihu, směrem к nynějšímu náměstí.- Po obou jeho 
stranách se táhly pravděpodobně hluboké úvozy, kterými 
se valily proudy vod do potoka, který je v dnešní době 
překlenut a objevuje se až pod městem. Z dnešního 
názvu ulice Na blatech, lze usuzovat, že půda v okolí 
tvrze byla močálovitá a blátivá. Byly tu četné prameny 
a potůčky a nedaleko na jihovýchodě tekl silný potok 
Trnava. Byly pravděpodobně vytvářeny umělé nádrže, 
které napájely vodou příkop chránící celé sídliště. 
Přístup do tvrze vedl ze strany východní po zdvihacím, 
dřevěném mostě. Je možné, že i celá tvrz byla 
postavena ze dřeva a teprve později bylo dřevo 
nahrazeno kamennými zdmi. Nové sídliště bylo obklopeno 
lesy na všech stranách a ty bylo nutno vyklučit, 

22 Kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí. Okresní úřad Pelhřimov a Okresní 
muzeum Pelhřimov 2000, str. 33. 
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vyžďářit, vysekat a přeměnit v úrodnou půdu. Vidíme 
ještě dnes, že Pacov leží téměř ve středu kruhu o 
průměru asi 5 km, jehož obvod je dosud částečně pokryt 
lesem. 24 

Původní Pacov, psáno Paczow, Paczau, Paczaw, 
nebyl nikterak významným místem. Nevznikl při žádné 
významné komunikaci, ani na křižovatce cest, ani při 
větším vodním toku, což by mu mohlo přidávat většího 
významu. Naopak byl vystavěn v poměrně vysoké poloze 
574 m, ničím nechráněné. Z počátku byl jen trhovou 
osadou pod hradem, s týdenními trhy. Teprve později 
stoupal její význam. Pacov sám byl pak jedním z mnoha 
zemanských sídel. V druhé polovině 13. století se 
Pacov povznesl na významné městečko a stal se 
hospodářským i obchodním centrem celého okolí. S tímto 
povznesením Pacova začala i výstavba městečka. Pod 
původní tvrzí, která byla časem zesílena hradbou, 
příkopem a věží na hrad, vzniklo tržiště, nynější 
náměstí, které zůstalo tržištěm po celá staletí. 
V jeho horní části bylo vyměřené místo pro kostel a 
hřbitov. Předpokládá se, že vesměs dřevěné domy, stály 
pouze kolem tržiště a tvořily s kostelem a hřbitovem 
vlastní městečko. Až později byla postavena stavení 
podél vozových cest, které přes Pacov vedly a utvořily 
první ulice, čili předměstí.25 

Okolní krajina zažila i vpád vojenský. Žoldnéřské 
loupeživé roty Oty Braniborského, který byl na místě 
mladého Václava ustanoven správcem České země, plenily 
a pálily krajinu stejně jako nepravidelné tlupy 
Rudolfa Habsburského, které s braniborskými vojsky 
válčily. Podobná pohroma zasáhla okolí Pacova v období 
domácí války v letech 1287 - 1290, která byla vedena 

14 
' Matouš, В.: Dějiny města Pacova. Pacov 1939, Nestránkováno. 

Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 1. c. d., str. 40. 
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mezi pražským biskupem Tobiášem z Bechyně (127 8 
1296) a mezi jeho odpůrci v čele s Vítkem z Hluboké. 
Krajina ležící právě mezi biskupskými statky a opěrným 
bodem Vítkovců, Českými Budějovicemi, byla jistě touto 
válkou zasažena.26 

5. 3. VLADYKOVÉ (1300 - 1345) 
* I ^^ v 

Nej starším, nej zajímavějším a také nejvýznamnějším 
hmotným dokladem vztahujícím se к historii našeho 
města je románsko - gotický náhrobek Hrona z Pacova, 
datovaný do přelomu 13. a 14. století, který je 
umístěn v děkanském kostele sv. Michala. Náhrobek nyní 
umístěný v severní chrámové lodi představuje vladyku 
Hrona. Hlavu s dlouhými vlasy pokrývá klobouk. Na sobě 
má vladyka splývavé roucho ozdobené na ramenech 
štítky s erbem. Levou rukou drží postava meč a štít, 
který má na sobě přes celou plochu erb vladyků 
z Pacova. 

Podle tohoto unikátu lze usuzovat, že koncem 13. 
století byl Pacov osadou s opevněnou tvrzí, situovanou 
do míst, kde se dnes nachází severní část zámku, a 
prvními jejími majiteli byli právě vladykové 
z Pacova.27 

Počátkem 14. století se setkáváme s druhým členem 
staročeského rodu vladyků, s Oldřichem z Pacova. O něm 
je také dochován první písemný doklad v Knize 
rožmberské. V tomto nej starším právním kodexu je 
zachycen spor o majetek. Jména obou vladyků jsou tedy 

25 Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 1. c. d„ str.42. 
26 Matouš, В.: Dějiny města Pacova. c. d„ nestránkováno. 
27 Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 1. c. d., str. 30. 
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jedinými přímými doklady 
v tomto období . 28 

Hospodářský význam 
dosvědčuje i polní a lesní 
(necelých 26 ha), který byl 
na rožmberských državách.30 

o existenci našeho města 

Pacova ve 14. století 
míra - tzv. pacovský lán29 

značně rozšířen a používán 
(viz. příloha č. 7) 

5.4. ROŽMBERKOVÉ (1345 - 1360) 

V polovině 14. století se stávají držiteli Pacova 
mocní páni znaku červené růže v bílém poli, 
Rožmberkové. Rožmberkové přijali pacovské panství 
z královské ruky. , ' Ujy fy Л̂ л-ч 

c/tr 
O prvním pánu z tohoto rodu [/se dožádáme díky ' ^ 

zástavnímu listu královskému z roku 1345, kterým byl 
Petrovi z Rožmberka zastaven hrad Pacov se statky 
к němu náležejícími, do doby zaplacení dluhu. 
Dozvídáme se tedy, že Pacov byl hrad královský, když 
jej zastavoval král. Ovšem nebyl to hrad osamocený, 
ale hrad a městečko.31 

Vojenských výprav s králem Janem Lucemburským se 
účastnili i mnozí čeští šlechtici, mezi nimi i naši 
krajané. Nej smutnější výprava byla v roce 1346 do 
Francie, kde padl král sám, mnoho českých pánů a 
jedním z nich byl i Jindřich, nej starší syn Petra 
z Rožmberka. Vypravuje o tom staročeské skládání : 

м Rybička, A.: Město Pacov-místopisná studie. Světozor-16., 23. 1. 1874, str. 1. 
^ Pacovský lán - určuje se podle něj rozloha lesa, např. půl pacovské míry. 

Matouš, В.: Dějiny města Pacova. c. d„ nestránkováno. 
Tamtéž, nestránkováno. 
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Ta červená Róže ktvieše, 
majic rubinovo stkvěnie, 
jádro jejie podlé chtěnie, 
z arabského zlata stkvieše, 
pod niž rytieř sé držieše 
husté cesty v nepřátelech čině atd." 32 

Petr z Rožmberka ovšem své statky přímo 
nespravoval, sídlil v Českém • Krumlově a na 
jednotlivých panství měl své purkrabí. Tak Pacov 
odevzdal do správy svému služebníkovi Petrovi 
z Voděrad, který se tak stal pacovskou vrchností, se 
sídlem v pacovském hradě. Snad tu zůstal jen do smrti 
svého pána, nebo řídil Pacov i za vlády dědiců Petra 
z Rožmberka. 

Rožmberská država byla rozsáhlá. Po Petrovi 
z Rožmberka se dědici stali jeho čtyři synové, Petr, 
Jošt, Oldřich a Jan. Ti se starali o zvětšení svého 
panství. Koupili například vesnici Křeč, Pořín, 
městečko Černovice a tvrz Hrádek Podolský. Do doby, 
kdy byl Pacov v držení pánů z Rožmberka, spadá 
například dostavba nebo první přestavba původního 
pacovského kostela. A Pacově vládli Rožmberkové celkem 
jen krátce, ale okolní krajině zůstávali dlouho 
panující vrchností. 

Kdy byl zástavní dluh zaplacen a město se tak 
opět vrátilo ke královské komoře, se neví přesně. 
Stalo se tak pravděpodobně ještě za společné vlády 
bratří rožmberských, která trvala až do roku 1374.33 

" Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 1. c. d., str. 73. 
"3 Tamtéž, str. 75. 
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5. 5. VCHYNOVÉ (1360 - 1393) 

Počátkem druhé poloviny 14. století se dostává 
Pacov - nejspíše zase zástavou - v držení jihočeského 
vladyky Vchyny Ravižce. Když se usadil v Pacově, 
přijal ke svému rodovému jménu označení z Pacova. O 
vladykovi Vchynovi se nám zachovalo několik písemných 
správ v třeboňském a želivském archivu. Například 
v roce 1370 byl Vchyna z Pacova jedním z rozhodčích 
soudců ve sporu Mikuláše z Horní Vsi s opatem 
želivským. 

Pacovské panství se vladyka Vchyna snažil 
rozšířit. V letech 1374 - 1377 se uvádí jako držitel 
sousední Těchobuze, kde předtím seděl jako man 
hradeckých pánů, Kuneš z Těchobuze. 

Dalším zajímavým dokladem o vládě Vchyny z Pacova 
je věnovací listina z roku 1365 „Dotatio pro altarista 
in civitate Paczow" - „Nadání pro oltářníka v obci 
Pacově", která je z mnoha stran velmi zajímavá. Vchyna 
z Pacova, řečený Ravižec, v ní prohlašuje, že od 
rychtáře a konšelů přijal 60 kop pražských grošů skrze 
faráře pacovské farnosti za účelem zvelebení církevní 
bohoslužby. Dále prohlašuje, že za peníze, které 
přijal, prodal do dědičného vlastnictví témuž rychtáři 
a pacovským konšelům své statky v Pacově. (Mlýny 
nedaleko Pacova, půl lánu pozemku, tři čtvrti lánu 
pozemku, půl druhého lánu vlastních polí.) Věnovací 
list m a byla podepsána dne 21. října 1365 a opatřena 
pečetěmi Vchyny Ravižce, ručitelů Ojíře z Bernartic a 
Viléma z Proseče, Jana z Rožmberka a kulatou městskou 
pečetí. 

Kdy opustili Vchynové Pacov a proč, není známo. 
Zmínku nacházíme o starším synovi Janu z Pacova, 
který se oženil s Aničkou z Dráchova, kde se usadil 
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jako nový pán. Roku 13 91 nacházíme zmínku o druhém 
synovi vladyky Vchyny, který spolu s Janem koupil od 
markraběte moravského kamenické zboží. (Kamenice nad 
Lipou)34 

ÁkóL ? 
5. 6. TLUKSOVÉ (1393 - 1402) 

Kolem roku 13 94 dostal Pacov novou vrchnost. Byl 
to Hynek Tluksa z Čechtic. Pochází z větve Tluksů 
z Buřenic, která se později usadila v Čechticích. 
Prvním z tohoto rodu byl Oneš Tluksa z Čechtic. Jeho 
pozdějším nástupcem byl již zmíněný Hynek. 

Doba, kdy Tluksové přicházeli na Pacov, nebyla 
právě nej klidnější a poměry mezi králem Václavem IV. 
a českými pány se stávaly stále napjatějšími. 
Hospodářství nevzkvétalo a vladyka Hynek Tluksa 
rozprodával a zadlužoval svůj dědičný majetek.35 

Vladyka Hynek Tluksa zemřel roku 1400 a Pacov se 
dostal jeho dědicům. Měl dva syny, Jana a Václava, ale 
nikde o nich není žádná zmínka. Ze soudních akt 
konsistoře pražské k roku 1401 se ale dozvídáme o Onši 
Tluksovi z Čechtic, ovšem ani ten nebyl na Pacově 
dlouho. V roce 1402 ztratil Pacov vrchnost rytířů 
Tluksů a celé panství přešlo do jiných rukou. Velice 
krátce tu vládl i staroměstský měšťan Kříž, známý 
z historie pražské Betlémské kaple.36 

15 Matouš, В.: Dějiny města Pacova. c. d„ nestránkováno. 
Vondráček, J.: c. d. .Díl 1, str. 118. 
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5. 7. MALOVCOVÉ (14 02 - 152 8) 

Malovcové měli jméno podle vesnice Malovic na 
Netolicku, kde do roku 1563 stála jejich rodná tvrz. 
Prvními držiteli Pacova, z tohoto poměrně známého 
šlechtického rodu Malovců z Malovic, se stali Petr a 
Jan. Lze říci, že víc jak stoleté období jejich vlády 
bylo dobou prvního velkého rozkvětu našeho města. 
Počátek tohoto období sice měšťanům příliš nepřál, 
zvláště kolem roku 1413 nastala pro město svízelná 
situace, když proti Petrovi Malovcovi byla vyslána 
kárná výprava královského vojska. Jednalo se o spor 
Petra Malovce s Jindřichem z Dubé, kterému patřil 
Humpolec. Petr v tomto sporu vystupoval příliš 
násilně. Z pramenů nelze zjistit, jak tento spor 
skončil, ale bezesporu nepřispěl к rozkvětu města.37 

Právě tak pocítili obyvatelé Pacova i jeho okolí 
útrapy válečných událostí v závěru husitských válek. 
Nové učení Husovo a jeho zásady přijali nejen poddaní 
měšťané, ale i nový pán na Pacově, Jan Malovec, dědic 
a nástupce Petra Malovce. Poslední husitská bitva byla 
svedena nedaleko Pacova u Křeče v roce 1435, kde 
Oldřich z Rožmberka porazil zbytky táborských vojsk. 
Jan Malovec z Pacova, ač sám kališník, nebyl 
příznivcem ortodoxních táborů a jako služebník 
Rožmberků stál nejen u Lipan v roce 1434, ale i o rok 
později u Křeče proti nim. 

Jan Malovec z Pacova byl však dobrým hospodářem 
na svém panství i ve městě samotném. V roce 1447 
obnovil a potvrdil už stávající městské výsady - t j . 
volbu konšelů a rychtáře а к tomuto stvrzení přidal 
ještě právo na odúmrť. Je to první a tedy i 

^ Město Pacov.: Pacov od historie к současnosti, c. d., str. 7. 
Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 2. c. d., str. 4. 
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nejdůležitějši listina, která se zachovala v plném 
znění a můžeme z ní vyčíst i důležité informace o 
předchozím vývoji Pacova. Vyplývá z ní, že už před 
uvedeným rokem 1447 měli Pacovští od dřívějších 
majitelů různé výsady a práva. Bylo to město 
spravované konšely, které potvrzovala vrchnost. 
V jejich čele stál rychtář, který měl především moc 
výkonnou. Zcela nové bylo právo měšťana odkázat volně 
svůj majetek jakémukoliv bezúhonnému člověku na 
panství. Pokud zemřel někdo bez poslední vůle, bez 
dědiců a příbuzných, nepřipadl jeho majetek vrchnosti, 
ale obci. Z tohoto ustanovení neměli prospěch jen 
měšťané, ale i vrchnost, protože podstatně zamezovalo 

t ^ 3 0 pustnutí usedlostí i živnosti. 
Dovršení těchto privilegií se datuje až posledním 

obdobím vlády Malovců na Pacově. Dne 6.ledna 1519 
Pavel Malovec vymohl městu na králi Ludvíku 
Jagellonském privilegium volby purkmistra, používání 
vlastního znaku a pečeti a právo trhu každé pondělí. 
Volbou purkmistra se Pacov přibližoval správě 
královských měst. Purkmistr získal postupně správu 
města pod svou kontrolu, byl jedním z konšelů a byl 
volen jen na určité období. Další výsadou města bylo 
pečetit červeným voskem, což bývala také většinou 
výsada královských měst. Tímto jagellonským 
privilegiem končí vlastně na několik desetiletí vývoj 
městské samosprávy. К jejímu upevnění přistupují i 
další městské aktivity, vládne tu nebývalý stavební 
ruch a upevňuje se cechovní zřízení.39 

Největším stavebním počinem byla přestavba už 
stojícího kostela. Tato dominanta města získala svoji 
podobu právě v tomto století. Jde především o 

"Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 2. c. d., str. 5. 
Kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, c. d., str. 35. 
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zaklenutí chrámové lodi v nepravidelné dvoj lodí, jehož 
plán je rudkou zachycen na gotické omítce v chrámové 
věži. Neméně zajímavé jsou i reliéfy řemeslníků a 
malovecký znak na opěrných pilířích jižní části 
kostela.40 

0 hospodářském vzestupu města svědčí ustanovení 
cechů, pro něž privilegia poskytla města Kouřim a 
Tábor. Už v této době stával v Pacově pivovar.41 

0 značné kulturní úrovni svědčí kolem poloviny 15. 
století vznik literátského bratrstva. Bylo to sdružení 
vzdělaných měšťanů a řemeslníků organizovaných na 
způsob cechů. Řídilo se přísnými stanovami, jejich 
členové při bohoslužbách vystupovali v jednotném úboru 
a zpívali latinsky i česky. Pěstovali i zpěv světský. 
Zakázal je až v roce 1783 Josef II.42 

5. 8. ROBMHAPOVÉ (1528 - 1550) 

Po Malovcích se dostal Pacov do majetku rodiny 
Robmhapů ze Suché, z nichž první držitel, Václav 
Robmhap ze Suché potvrdil Pacovským roku 152 9 všechna 

' 4 3 

dřívější privilegia a přidal k nim ještě jedno nove. 
Pacovským obyvatelům udělil novou výsadu, která 

jim zajišťovala svobodu. Poddaný člověk se mohl podle 
ní „vyprodati" a odejít podle svého vlastního 
rozhodnutí kamkoliv, pokud svoji živnost, nebo grunt 
osadili hodným člověkem. Potom dostali „zhostný list" 
a mohli svobodně odejít. 

Jeho syn Zikmund, který vládl na Pacově od roku 
1544, udělil svým poddaným téhož roku privilegium 

Ottův slovník naučný. Díl 16. Praha 1900, str. 448 - 449. 
^ Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 2. c. d., str. 70. 
^ Kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, c. d., str. 113. 

Matouš, В.: Dějiny města Pacova. c. d., nestránkováno. 
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ohledně šenkování vina a vaření piva. Právo vařit a 
prodávat pivo patřilo v této době k nej výraznějším 
znakům městských svobod a tvořilo podstatnou složku 
v hospodářském rozpočtu každého města. 

Zikmund učinil roku 1548 ještě nadání ke špitálu 
a to dvě kopy grošů českých ročního platu a půl kopy 
českých ku škole městečka. V Pacově byl dříve obecní 
špitál (chudobinec) . Ten byl zrušen a místo něj obec 
vystavěla pro své chudé nový. Platy pro nový špitál 
zapsal Zikmund Robmháp na mlýny pod Pacovem, ty 
zajišťovaly největší příjem. 

Trvalou památku po sobě Zikmund Robmháp zanechal 
v děkanském kostele - cínová křtitelnice z roku 
1538 .44 

5. 9. ŠPANOVŠTÍ Z LISOVA (1550 - 1616) 

V roce 1550 prodal město a panství Zikmund Robmháp 
ze Suché Oldřichovi Španovskému z Lisova. Všeobecně je 
tato doba nazývána „zlatou dobou českých měst" a 
rozkvět města Pacova to jenom potvrzuje.45 

Po Oldřichovi nastoupil Jan Španovský, který 
obohatil výnosy města ze zřízené obecní solnice. Obec 
si tak zabezpečila solní monopol. Všichni obyvatelé 
museli kupovat sůl pouze z obecní solnice, z čehož 
mělo město stálý příjem. Sůl se dovážela do Pacova 
nejspíše z Českých Budějovic, kde byly tehdy solní 
sklady. 

Nej známější z tohoto rodu byl Michal Španovský. 
Zmírnil značně robotní povinnosti měšťanů, dal 
Pacovským i další výsady к prodeji vína, upravil poměr 

44 Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 3. c. d., str. 20 - 38. 
' Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 4. c. d., str. 6. 
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obce к panským úředníkům a rovněž městská škola se 
těšila jeho pozornosti. Už tehdy začala narůstat 
městská úředni agenda, a tak ustavil radniho pisaře a 
vymezil nejen jeho povinnosti, ale i plat. 
V padesátých a šedesátých letech 16. století byly 
rovněž potvrzeny a také vydány nové cechovní řády, 
došlo к rozšíření některých řemesel a do této doby 
lze zařadit i rozkvět soukenického řemesla, které pak 
bylo charakteristické pro naše město až do začátku 19. 
století.46 

Z roku 1597 se zachoval soupis měšťanů, který byl 
pořízen radními pro vymezení robotních povinností. Ty 
však v této době měšťanstvo příliš nezatěžovaly. 
Z tohoto seznamu lze odhadnout tehdejší podobu města. 
Mělo tehdy 174 domů, které zřejmě obklopovaly náměstí 
a části přilehlých ulic. 0 jejich vzhledu, výstavnosti 
se však neví bohužel nic. Četné požáry a následující 
válečné události zničily všechny stopy bývalého 
vzhledu města. 

Rokem 1597 byl také završen vývoj městské správy. 
Michal Španovský vymohl na císaři Rudolfu II. 
.Majestát, jímž byl Pacov povýšen na město panské. 
Tímto majestátem byla potvrzena všechna práva a výsady 
města, městská samospráva i úprava poddanských poměrů 
a náboženská svoboda. Závažnost i závaznost tohoto 
dokumentu podtrhoval podpis císaře Rudolfa II. I to, 
ze byl uložen v deskách zemských.47 

Michal Španovský byl osobností, která se zapsala 
nejen do regionálních dějin. Byl podkomořím měst 
věnných a od roku 1576 nej vyšším písařem království. 
Působil jako prostředník mezi pelhřimovskými měšťany 
a jejich vrchností, pány z Říčan, při složitém a 

^ Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 4. c. d., str. 56. 
Matouš, В.: Dějiny města Pacova. Pacov 1939, nestránkováno. 
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obtížném jednání o vykoupení tohoto města z poddanství 
a nějaký čas také toto město spravoval. Důležitou roli 
hrál i v závažných náboženských jednáních o českou 
konfesi.48 

S koncem vlády Španovských končí také příznivý 
vývoj města. 

5. 10. VÍTOVÉ ZE RZAVÉHO (1616 - 1630) 

Roku 1616 se stali držiteli Pacova Vítové ze 
Rzavého. Tento starobylý vladycký rod odvozoval svůj 
původ a měl svůj rytířský přídomek od vesničky Rzavé, 
neboli Zrzavé. 

Rozvětvený rod vladyků ze Rzavého měl své majetky 
1 v okolí Pacova. První držitelkou Pacova byla 
Anastazie Ostrovcová z Královic, která byla manželkou 
Adama Víty ze Rzavého. Po jeho smrti převzala 
poručenství nad pozůstalými dvěma syny, kteří byli 
nedílnými dědici panství Dubu a Mezného. Anastazie se 
snažila rozšiřovat pro své syny zděděné panství, a 
proto zakoupila pacovské panství v roce 1615, když je 
rozprodával Michal Španovský z Lisova. Protože bylo 
nedaleko Dubu, spojila pacovské panství s Dubem a 
Mezným. Ovšem hned v roce 1617 zemřela a po ní zůstal 
jediným dědicem syn Ladislav Víta.49 

Ten vládl pacovským poddaným tvrdě a bezohledně a 
dbal jen na své hmotné zájmy a prospěch. Nepotvrdil 
ani městská privilegia, jak bývalo zvykem. Zabraňoval 
měšťanům ve svobodném vaření piva. Z toho vznikaly 
spory, které se dostaly až před císaře Matyáše. 
Nakonec přeci jen privilegia v roce 1618 potvrdil. 

2 Pakosta, F.: Město Pacov a okolí. Pacov 1910, str.24. 
Vondráček, J. : Dějiny města Pacova. Díl. 5. c. d., str. 3. 
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Předcházely tomu ale dlouhé spory, v kterých museli 
měšťané velmi ustupovat. 

V době české války 1618 - 1620 bylo celé okolí 
Pacova velmi postiženou oblastí. Vojska procházela a 
přesunovala se z jednoho ležení do dalšího. Celý kraj 
pocítil tíhu vojenských dodávek. Jádro české armády se 
soustředilo u Tábora. К zásobování tohoto vojska 
sloužilo svými dodávkami celé široké okolí. 

Ladislav Víta ušel předčasnou smrtí konfiskaci 
majetku, která by ho, jako komisaře prozatímní vlády 
třiceti direktorů, postihla. Zemřel v Pelhřimově 
v roce 1620.50 

Po jeho smrti se pacovského panství ujala vdova 
Kateřina Vítová, rozená z Říčan. Pozůstalost byla 
poměrně rozsáhlá, patřilo do ní poddanské město Pacov 
se zámkem, s patronátem kostelním, s dvěma panskými 
domy ve městě, s pivovarem, s poplužním dvorem při 
zámku a poplužním dvorem Hrádkem s ovčínem, vesnice 
Cetoraz, Zhoř, Bedřichov, Zhořec, Samšín, Roučkovice, 
Lhota Pudilova (Salačova), část Obrataně a Černé, 
panské mlýny, rybníky, lesy a ostatní příslušenství. 
Všechny tyto statky Kateřina převzala a jako nová 
pacovská vrchnost potvrdila pacovským všechna 
privilegia. Velmi dobře věděla, že veškerý majetek 
Podlehne konfiskační komisi. Po ní zůstal Pacov na 
krátkou dobu bez pána a patřil královské komoře.51 

* ôi// / У(Х. ^ r p ^ s ^ 

Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 5. c. d., str. 39. 
Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 9. 
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5. 11. CERNINOVE (1630 - 1708) 

Nová pacovská vrchnost, Jan Adam starší Černín 
z Chudenic, koupil pacovské panství roku 163Ji- na dluh. 
Vzhledem k jeho nepříznivému dětství, kdy jeho rodina 
trpěla chudobou, toužil po majetku. Své panství se 
snažil rozšiřovat. Již v roce 1623 koupil ves 
Skopytec, Chabrovice, statek Branlín, ves Bezděčín a 
zámek Mnich u Deštného. К dosažení bohatství a moci mu 
přispívalo také katolické náboženské přesvědčení.52 

I přes velkou bídu v kraji vymáhal na poddaných 
válečné kontribuce v penězích a obilí, které pak 
dodával jako vojenský dodavatel do císařských 
skladišť. Vedl s pacovskými vleklé spory o privilegia, 
která město získalo zejména za vlády Michala 
Spanovského. Týkala se již i uznání náboženské 
tobody, kterou jim Adam Černín také odpíral. Nakonec, /[ ( 

kromě otázek víry, osta^niT^privilegiá^í^rhírPpotvrdil. 
Obraz našeho města za třicetileté války (právě do 

ní spadá Černínova vláda) je shodný s ostatními 
českými městy. Obyvatelé v této době trpěli častými' 
průchody žoldnéřských vojsk i jejich ubytováním. Berní 
rula z poloviny 17. století uvádí ve městě přes 
padesát domů opuštěných a spálených. Je to téměř 
třetina ze všech domů uváděných v roce 1597.53 

Po krátké nemoci zemřel Jan Adam Černín v Táboře 
roku 1642. 

V roce 1643 koupil od vdovy po Černínovi 
Pacovské panství Černínův zeť Zikmund Myslík 
z Hiršova. Jako generál císařských vojsk dokázal 
zamezit průchodu vojsk přes své panství, a tím 
Podstatně ulehčil osudu svých poddaných, ale jako 

я v ° n d r á č e k , J.: Dějiny města Pacova. Díl. 6. c. d., str. 8. 
Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 9. 
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přísný stoupenec protireformace v otázkách víry 
pokračoval ve snahách svého předchůdce. Ve vztahu 
к poddaným vystupoval celkem umírněně, s pacovskou 
obcí nevedl žádné spory a sedlákům odpustil i některé 
dluhy. Jeho katolictví a vlažnost Pacovských к této 
víře byly snad i důvodem, proč panství i město odkázal 
v závěti církevnímu řádu bosých karmelitánů. Ustanovil 
však, že karmelitáni se ujmou své vlády nad městem až 
po smrti jeho druhé manželky, hraběnky Johany ze 
Žďáru. Za období její mírné vlády v letech 1666 - 1708 
se město poněkud zotavilo z bídy a utrpení válečných 
let.54 

5. 12. KARMELITÁNI (17 08 - 184 8) 

Vláda karmelitánů trvala téměř osmdesát let. Do 
našeho města přišli v roce 1708, zřídili zde konvent a 
Pacov se stal poddanským městem duchovní vrchnosti.55 

vztahu ke svým poddaným se karmelitáni chovali 
D ako typická vrchnost té doby. Již v roce 1718 
uzavřeli s pacovskou obcí pro sebe výhodnou smlouvu o 
užívání obecních pozemků a rybníků. Pro celé toto 
období jsou charakteristické vleklé spory mezi 
zástupci města a duchovní vrchností. Je samozřejmé, že 
všechny končily pro město a jeho obyvatele nepříznivě, 
takže poznámka v knize soukenické ke zrušení kláštera 
a odchodu mnichů - „mnoho zlého městu našemu 
způsobilí"56 - je z tohoto pohledu pravdivá. 
Rekatolizace obyvatel však byla úplná a trvalá. Po 

55 M a t ° u š , в . : Dějiny města Pacova. Pacov 1939, nestránkováno. 
Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 10. 
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stavební stránce dostalo město alespoň ve své siluetě 
současný vzhled. Karmelitáni změnili stávaj ici zámek, 
přestavovaný za Španovských i za Myslika, v klášter a 
pro vlastní bohoslužebné účely přistavěli к němu 
v roce 1719 druhou dominantu města - kostel sv. 
Václava. Z tohoto původního kostela se dochovalo však 
bohužel jen několik plánů. V roce 1727 došlo к jednomu 
z největších požárů města, shořela nebo byla těžce 
poškozena téměř polovina města s oběma kostely a 
radnicí, kde byl městský archiv.57 

Po zrušení kláštera připadlo město a panství 
náboženskému fondu, pak jej převzal budějovický biskup 
Schaffgotsh a dále se vystřídalo ještě několik 
majitelů. Roku 1835 prodala vláda Pacov svobodnému 
pánu Gudenusovi, po němž získal panství hrabě 
Löwenstein. Až v sedmdesátých letech 19. století 
přešlo panství do rukou vídeňské rodiny Weissů 
z Tessbachu, kteří zde byli až do roku 1945. Z řemesel 
bylo až do konce 18. století nejvýznamnější 
soukenictví, ale zdejší soukeníci nezachytili včas 
nástup strojové výroby v tomto odvětví, a tak kdysi 
bohaté řemeslo začátkem 19. století postupně zaniklo. 
Vzhled náměstí byl v roce 1806 doplněn stavbou 
radnice.58 

(viz. příloha č. 8) 

^ Rybička, A.: Studie místopisná. Světozor. 16., 23. 1. 1874, str. 5. 
Kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, c. d., str. 36. 
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5. 13. NÁRODNÍ OBROZENÍ (1848 - 1914) 

První obrozenecké pokusy v našem městě můžeme 
datovat do třicátých let 19. století, kdy se sdružilo 
několik studentů a dalších nadšenců к prvním krůčkům 
ochotnického divadla. Tyto snahy podporoval i 
osvícenský filosof a matematik Bernard Bolzano, který 
v té době dlouhodobě pobýval u manželů Hoffmannových 
na nedalekém těchobuzském zámku. 

V polovině 19. století město získalo magistrát a 
v roce 1850 se stalo sídlem okresního soudu. 

Teprve druhá polovina 19. století znamenala pro 
naše město prudký rozvoj nejen po stránce hospodářské, 
ale hlavně kulturní a společenské. Prvním spolkem ve 
městě byla Jednota divadelních ochotníků, která pod 
vedením Ferdinanda Kozelského a Antonína Plačka začala 
pravidelně hrát od roku 1859, nejprve jen s mužským 
obsazením. Druhým spolkem byla Čtenářská beseda (1865) 
a třetím pak Hasičsko-tělocvičná jednota Sokol (1871) . 
Se zrodem těchto spolků se vždy pojila jména 
Kozelského a Plačka. Oba patřili к osobnostem města a 
hlavně к předním představitelům kulturního a 
společenského života. Mezi další významné osobnosti 
této doby, které se zapojili do kulturního života 
Patří i malíř Jan Vojna, který byl i významným 
divadelníkem. Kromě zlomku malířské pozůstalosti 
zůstala i jeho pozoruhodná výzdoba interiéru zámeckého 
divadla, která je dnes bohužel dost poničená. Rámec 
své doby převyšoval i Josef Šteidler. Byl velkým 
propagátorem sckolství, ochotníkem, ale maximální 
úsilí věnoval rozvoji hasičství v Pacově. Dlouhá léta 

14 
Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 10. 
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působil i v městské samosprávě a různých hospodářských 
spolcích. 59 

Do začátku 20. století působilo ve městě více jak 
deset spolků, jejichž činnost byla značným obohacením 
kulturního a společenského života. Mnohé délkou své 
působnosti přesáhly století a rozvíjejí se dodnes 
(hasiči, divadlo, pěvecký spolek Slavík), některé nám 
do současnosti zanechaly význačné stopy své činnosti. 
Například Okrašlovacímu spolku (1895) vděčíme za 
založení městských sadů - dnes Sovovy, dříve Riegrovy 
sady. Stejně tak i první chodníky ve městě vznikly na 
popud tohoto spolku.60 

S rozvojem svobodného podnikání v druhé polovině 
19. století vzniklo mnoho živností, které v pozdějších 
letech daly základ větším dílnám a podnikům. К těm 
nejstaršim patřilo truhlářství s první dílnou Petra 
Hájka, dále mědikovectví Josefa Hradeckého a několik 
drobných podniků ozdobnických. К jejich prosperitě 
přispíval Hospodářský spolek, založený už v roce 1870.' 
Organizoval i hospodářské výstavy. První z nich v roce 
1874 dávala souhrnný přehled o všech živnostech i 
zemědělství ve městě a jeho nejbližším okolí. V pořadí 
již čtvrtá v roce 1924 byla reprezentativní výstavou 
zahrnující rozvíjející se podniky podstatně širšího 
okruhu.61 

К rychlejšímu a dokonalejšímu spojení se světem 
Přispělo v roce 1888 otevření českomoravské příčné 
dráhy. Byla propojena jižní část Čech s Moravou. 
Vyměření trati bylo povoleno v roce 1869. Vlastní 
stavba příčné dráhy na trasách Jihlava - Horní Cerkev 

P° l e sný, K.: Počátky spolkového života v Pelhřimově. In: Týdeník z Českomoravské vysočiny 
1920. č. 46, 47, 50. 

1 9 ^ 8 ^ " ^ P 0 " ^ a s P ° " < a ř e n í v našem kraji. In: Vlastivědný sborník českého jihovýchodu 

Kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, c. d., str. 69 - 73. 
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- Jindřichův Hradec - Veselí nad Lužnicí a Horní 
Cerkev - Pelhřimov - Tábor započala v roce 1884. 
Provoz na trati Jihlava - Veselí nad Lužnicí byl 
zahájen 1887, dráha z Horní Cerekve do Tábora byla 
otevřena a odevzdána dopravě v roce 1888. Důležitou 
součástí transversální dráhy z Horní Cerekve do Tábora 
byly mostní stavby, neboť trať musela překonávat 
obtížný horský terén. Mezi Chýnovem a Pelhřimovem byly 
postaveny tři kamenné obloukové viadukty, jeden u 

' 62 
Pořína, dva u Pacova a Pošne. 

Začátek 20. století znamenal pro naše město 
významné mezinárodní prvenství v počátcích historie 
motocyklového sportu. Tady vznikla myšlenka světové 
organizace motocyklových závodů. V roce 1905 zde 
proběhly první vylučovací závody pro Rakousko a dne 8. 
července 1906 i první mezinárodní závody na našem 
území. Tak se zrodil pacovský okruh i jeho současná 
živá tradice. Tuto počáteční historii připomíná 
pamětní deska na budově zámku a expozice jednostopých 
vozidel na nedalekém hradě Kámen a v posledních 
letech pak každoročně pořádaná veteran rallye.63 

5. 14. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA (1914 - 1918) 

Události první světové války načas přerušily 
slibný vývoj města. Válečné ztráty byly těžké. Mnozí 
vojáci a často živitelé rodin se už z válečných bojišť 
nevrátili. Mezi ně patřil i nadějný historik, 
zakladatel městského muzea, Ferdinand Pakosta. 
V zázemí panoval především nedostatek potravin, který 

Pech,P.- Pejša, M.: Pelhřimov a železnice. К 100. Výročí železniční dráhy Horní Cerkev -
Tábor. Pelhřimov 1988. 

Kolektiv autorů. Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str.l 1. 
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v posledních letech války vyústil na mnoha místech 
v hladové bouře.64 

Válečné útrapy podporovaly touhu obyvatel po 
změně poměrů. Od počátku roku 1918 se zástupci místní 
samosprávy hlásili к akcím českých politických stran. 
Na schůzi žirovnické organizace národně socialistické 
strany konané v srpnu 1918 v Pelhřimově zazněl již 
veřejně požadavek vzniku samostatného československého 
státu, který podpořili i účastníci svatováclavské mše 
v Pelhřimově dne 28. září 1918 a generální stávky 
v Humpolci dne 14. října 1918. Vznik republiky byl 
většinou obyvatel s nadšením přijat.65 

5' 15. PRVNÍ A DRUHÁ REPUBLIKA (1918 - 1939) 

První poválečná léta byla velice neklidná. 
Drahota a důsledky hospodářské krize vedly na Pacovsku 
k nepokojům a výtržnostem, při nichž na obranu nového 
statu vystoupili především legionáři a sokolové. 
Nespokojenost levicových voličů vedla v roce 1921 
к ustavení komunistických organizací a počet stoupenců 
radikální levice záhy početně předčil voličstvo 
sociální demokracie.66 

V roce 1920 začalo město stavět novou radnici na 
místě té staré, která vyhořela v posledním válečném 
roce a v roce 1927 sokolovnu. Která sloužila nejen 
cvičebním účelům, ale i různým kulturním pořadům, 
včetně divadelního představení. 

ь Jihočeský věstník. Ročník. XIX. č. 11. 
Kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, c. d., str. 39. 

66 Tamtéž, str. 12. 
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Meziválečné období znamenalo především rozvoj 
živností, z nichž některé ztrácely živnostenský 
charakter a přecházely na tovární výrobu. Ve dvacátých 
letech došlo i к elektrifikaci města Pacova. Nově 
postavenou radnicí a spořitelnou dostalo svou 
současnou podobu i pacovské náměstí. Důležitými 
kulturními událostmi dvacátých a třicátých let byly 
akce spojené se jménem nejvýznamnějšího rodáka, 
básníka Antonína Sovy.67 

5. 16. PROTEKTORÁT A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1939 -
1945) 

Léta německé okupace a druhé světové války 
znamenala i pro naše město především ztráty lidských 
životů. Rozvoj města byl zcela zastaven. Tehdy zanikla 
i silná židovská komunita. V listopadu 1942 došlo 
к transportu Židů do Terezína. Celkem zahynulo 
v koncentračních táborech 92 občanů židovského vyznání 
z Pacova.68 

Bezprostřední hrůzu válečného běsnění poznal 
Pacov až v závěru války, kdy došlo к vyhlazení 
Leskovic. Dne 5. května 1945 se v Pacově před zraky 
posádky Wehrmachtu konala na náměstí slavnost 
osvobození. Moc převzal Revoluční národní výbor. Jeho 
velitelem byl František Papež, který jednal 
s důstojníkem Wehrmachtu o složení zbraní. Tento 
požadavek němečtí vojáci odmítli, ale slíbili, ze 
nebudou zasahovat do poválečných událostí a pomohli 
has ičům v Leskovicích, které vypálily jednotky SS. 

^ Z mého kraje. Ročník. XXIX. č. 10. 
Zoubek, J.: Dějiny židů v Pacově. Pacov. 
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tady přišlo ještě o život pětadvacet lidí. Smutným 
závěrem pak byl zajatecký tábor, který byl zřízen 
v bezprostřední blízkosti města. Podle soudobých údajů 
měl kolem čtyřiceti tisíc zajatců, což bylo na 
ekonomické a hygienické zázemí tak malého města zcela 
neúnosné. Brzy se zde rozšířila tyfová epidemie, a tak 
byl zajatecký tábor v srpnu 194 5 zrušen. Dodnes jej 
připomíná i pomístní jméno „v lágru".69 

Začátek poválečných let byl ve znamení oživení 
podniků i společenského života. Velkým poválečným 
dílem v Pacově byla výstavba vodovodu. Po roce 1948 
došlo ke znárodnění průmyslu a vytvoření národních 
podniků, jejichž výroba vycházela z tradiční místní 
výroby, například Strojobal vyrábějící zařízení pro 
kvasný průmysl, Kozák(pozděj i Uniko) zabývající se 
výrobou kožené galanterie, nebo Jitona, vyrábějící 
nábytek. Některé z kulturních spolků přešly pod 
osvětovou besedu( např. divadlo, pěvecký sbor), 
některé zanikly, jiné se naopak vytvořily(národopisný 
soubor Stražištan) .70 

5. 17. PACOV VE DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ 

V roce 1949 se Pacov stal okresním městem. Roku 
I960 se okres Pacov začlenil do nově vzniklého okresu 
Pelhřimov. 

V šedesátých letech byly podstatně г ° ^ е П У _ 
podniky, které navazovaly na tradiční vyro 

-i v n 7 3v (drobná Strojírny potravinářského průmyslů, Koza* 

69 Jihočeský věstník. Ročník. XIV. č. 23. 
70 Kronika města Pacova. Městský úřad Pacov. 
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kožená galanterie). Byly vybudovány i podniky zcela 
nové - například Státní technické služby (STS), Česká 
autobusová doprava (ČSAD). Pro potřeby školství byla 
postavena nová školní budova, pro potřeby 
zdravotnictví poliklinika a lékárna. Na okraji města 
se začalo stavět zcela nové sídliště, které dostalo 
název Sídliště Míru. Vzhledem k nové výstavbě došlo 
ovšem ke zbourání mnoha historických domů. Slo 
především o ulici Žižkovu, Autengruberovu, Hronovu a 
Malovcovu. 

V sedmdesátých letech byla v Pacově význačná 
zejména výstavbou kompletní kanalizace. Do užívání 
byla předána moderní výrobní hala Kozák, pokračovala 
výstavba sídliště a zcela byla dokončena výstavba 
druhé základní školy Za Branou. 

V osmdesátých letech byly postaveny další bytové 
jednotky na Sídlišti Míru. Pro národní podnik Kozák 
byl postaven nový jeslový pavilon a ubytovna pro 
svobodné zaměstnance podniku. Vzniklo také • nové 
nákupní centrum. 

Od roku 1989, kdy došlo к politickému převratu, 
začalo v Pacově svou činnost provozovat velké množství 
soukromých podnikatelů. 

V roce 1992 byla založena farní charita. Stará se 
o místní seniory a pořádá jejich každoroční setkání. 
Dále pořádá besedy, koncerty, zájezdy a sbírky 
obnošeného šatstva pro potřebné. 

Největším počinem posledních let byla výstavba 
Domu seniorů, který byl slavnostně otevřen dne 27. 
září 1996. Vyžádal si náklady ve výši 79, 3 milionů 
korun. při výstavbě města se nezapomíná ani na 
školství, v roce 1997 byla slavnostně otevřena nová 
budova gymnázia. Zcela nové jsou také budovy 
finančního úřadu a SPT Telecom. Obě stojí v těsné 
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blízkosti gymnázia. Budovy jsou postaveny ve stavebním 
stylu nijak nevybočujícím ze starší zástavby města a 
nikterak nenarušují jeho vzhled. Náměstí Svobody 
získalo na vzhledu opravou děkanského kostela sv. 
Michaela a fary. Od roku 1997 se opravuje také 
zdevastovaný areál zámku, který po dlouhých jednáních 
přešel pod správu města. 

Největší kulturní akcí, která se uskutečnila 
v posledních letech v našem městě, byla oslava 400 let 
povýšení Pacova na město panské a 550 let přiznáni 
prvních privilegií. Oslavy proběhly ve dnech 4.- 6. 
června 1997. Na městské radnici byl slavnostně odhalen 
pacovský znak.71 

Rokem 2001 započala akce s názvem Pacovský 
poledník, která se koná každoročně. Má velký vliv na 
zkulturňování města Pacova. Účastní se jí velké 
množství umělců, kteří svá trvalá díla vystavují 
v prostředí města. Například zámecký park byl tak 
obohacen o-dřevěné sochy. 

Ve stejném roce bylo postavené nové víceúčelové 
hřiště, které plně uspokojí potřeby sportovců místního 
oddílu TJ Slavoj Pacovské strojírny Pacov. Nachází se 
v blízkosti Sídliště Míru. Bývalé hřiště bylo 
zrekonstruováno pro fotbalové účely. Každý týden se 
zde konají fotbalová utkání, která jsou hojně 
navštěvována. 

V roce 2004 bylo založeno turistické informační 
středisko. Sídliště Míru se v roce 2005 dočkalo zcela 
nových fasád a panelové domy získaly nově prosklené a 
tvarované lodžie.72 

72 ^ r o n i k a města Pacova. Městský úřad v Pacově. 
Z mého kraje. Ročník. XXIX. č. 10. 
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6. HISTORICKÉ A UMELECKÉ PAMÁTKY 

V této kapitole jsem se zaměřila na historické a 
umělecké památky Pacova. Mým cilem bylo popsat vznik, 
historii i současný stav, ve kterém se památky 
nacházejí. Památky jsou řazeny podle dat svého 
založení. První památkou je pacovský zámek, který je 
zároveň památkou nej starší. V těsném spojení s ním je 
barokní klášterní kostel sv. Václava. Další památkou 
je děkanský kostel sv. Archanděla Michaela, jehož 
vznik se datuje do roku 1350. Důležitou součástí města 
je i městské muzeum, s kterým souvisejí i některá 
jména významných pacovských osobností. Nevynechala 
jsem ani místní hřbitovy, které jsou nedílnou součástí 
každodenního života a pojí se s historií města. 
Kapitolu uzavírá zámecký park, který jistě do 
historických památek patří, ale pro mírnou odlišnost 
charakteru památky jsem ji nechala až na závěr. 

PACOVSKÝ ZÁMEK 

- u ^ ,e 1? - 13 století, který 
Byl to původně hrad ze 1Z. x л 

chránil město od severu. V 16. s t o l e t í m i hrad 
přestavěn na zámek a pro opevnění byly využity stare 
zdi, zejména na východní a severní strane. 

Od roku 1666 byl zámek přestavován pro potreby 
kláštera karmelitánů. Byla zrušena původní opevnení, 
zvláště na jižní straně směrem к městu. Kolem roku 
1719 byl klášter rozšířen zhruba do dnešní podoby 
Ovšem za vlády Josefa II., roku 1785 byl klášter 
zrušen a užíván znovu jako zámek. 

Východní křídlo bylo zcela zbořeno roku 1884. 
Z původního hradu se zachovaly klenute 
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v severním křídle zámku, v přízemí mohutné kruhové 
věže a zbytky opevnění na severní straně zámku. 

Barokní zámek byl původně uzavřený čtverec, dnes 
je otevřen к východu. Je dvoupatrový, stěny jsou 
členěny obdélníkovými okny. 

V pacovském zámku se vystřídalo několik majitelů. 
Od sedmdesátých let 19. století až do roku 1945 zde 
sídlila rodina Weiss- Tessbachů. Po květnu 1945 přešel 
zámek pod státní správu a jako svoji posádku jej 
začali využívat vojáci. Vojenská posádka zde sídlila 
až do roku 1992. Zámek v tomto období velice chátral, 
byl zničen celý interiér budovy. Po odchodu vojenské 
posádky zůstala budova dalšich pět let ve správě 
ministerstva národní obrany. Teprve až po roce 1997 se 
stala majetkem města Pacova. Po rekonstrukci, která 
začala v roce 1999 se zámek stal sídlem Městského 
úřadu. 74 

(viz. příloha č. 9) 

BAROKNÍ KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA 

O výstavbu další významné památky se zasloužil 
řád bosých karmelitánů, který přišel do Pacova v roce 
1708. К pacovskému zámku, který byl karmelitány 
přestavěn na klášter, přistavěli v roce 1719 pro sve 

75 

bohoslužebné účely barokní kostel sv. Václava. 
Po velkém požáru v Pacově v roce 1727, kdy shořela 

téměř celá polovina města s oběma kostely a radnici 
s městským archivem, byl do roku 1732 kostel sv. 
"Umělecké památky Čech. Svazek 3. Academia. Praha 1980, str. 9. 
74 Z mého kraje. Ročník. XXXVII. č. 4. 
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Václava obnoven na původním půdorysu. Na jeho 
rekonstrukci se podílel M. Wittwer (řádovým jménem Fr. 
Athanasius) a Calaber de Monte Carmelo. V roce 1739 
dohlížel na přestavbu celého klášterního areálu K. I. 
Dienzenhofer. 

Barokní kostel sv. Václava přestal sloužit 
církevním účelům po zrušení řádu karmelitánů, tedy 
v roce 1785. Tehdy byl odsvécen a pozdější majitelé 
jeho interiér používali pro různé účely. Někdy sloužil 
jako skladiště, jindy jako reprezentační prostor. 
Různé výstavy zde byly pořádány zejména za posledního 

• « 76 
ma3itele Adolfa Weiss - Tessbacha. 

V roce 1906 posloužil tento kostel jako 
slavnostní recepční místnost při prvních motocyklových 
závodech na "Pacovském okruhu". Ještě v letech 1947-
1974 byl užíván Československou církví husitskou a 
poté byl v roce 1974 uzavřen.77 

Před rekonstrukcí, která započala v roce 1979 a 
skončila v roce 1994, byla z kostela ruina plná 
nepořádku ze zničeného interiéru. Ke zničení interiéru 
došlo během pěti let, kdy byl kostel zcela uzavřen. 
Velká škoda vznikla na památce zničením vnitřního 
vybavení kostela a stavba byla proto v tomto stavu 
nepoužitelná (vyjma pořádání výstav). Chyběl zde 
zničený základní inventář, jehož náhrada by byla 
projekčně i realizačně velmi nákladná. Zničeny byly 
například barokní sochy sv. Terezie a sv. Jana z Kříže 
z roku 173 5. 

V současné době se připravuje výběr architekta, 
který zpracuje projekt zařízení tak, aby kostel mohl 
universálně sloužit veřejnosti, především jako obřadní 
síň. Ovšem pro nedostatek finančních prostředků je 

Umělecké památky Čech. Svazek 3. Academia. Praha 1980, str. 10. 
Jihočeský věstník. Ročník. XV111. č. 35. 
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celková rekonstrukce stále ve fázi příprav. 
Uskutečnila se pouze rekonstrukce suterénu kostela, 
kde byla v roce 1994 otevřena zámecká vinárna Galerie, 
která je svými zrekonstruovanými prostory jedním 
z nejpřitažlivějších míst pro návštěvníky Pacova. Byla 
zde zachována stropní klenba držená jedním mohutným 
sloupem, který vede do kaple. Interiér kostela slouží 
v letním období pro výtvarné výstavy.78 

(viz. příloha č. 10) 

DĚKANSKÝ KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA 

Dominantu celého náměstí i celého Pacova tvoři 
děkanský kostel sv. archanděla Michaela, který byl 
vystavěn za Malovců, kolem roku 1350. Ještě za jejich 
vlády byl rozšířen do dnešní dvoulodní podoby. 
Z původní stavby je zachována věž a půdorys. Do dnešní 
podoby byl přestavěn v druhé polovině 15. století. 
V prostranství před kostelem jsou figury na opěrných 
pilířích, znázorňující činitele zúčastněné při stavbě 
kostela. Mezi pilíři jsou umístěny náhrobní kameny 
šestnácti pacovských pánů i pánů z okolí, které 
pocházejí z 16. a 17. století. Celá síťová klenba 
kostela je držena jediným osmihraným pilířem, který 
dělí prostor v nepravidelné dvoj lodí. Vedle cínové 
křtitelnice z roku 1538 je umístěna jedna 
z nej starších a nej cennějších památek - náhrobek 
vladyky Hrona z Pacov z konce 13. století. Později 
byla přistavována sakristie v severní části a předsíň 
Při hlavním vchodu. Věž do soudobé výšky byla 

78 kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, c. d., str. 139. 
Z mého kraje. Ročník. XXIV. č. 10. 
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vystavěna až v sedmdesátých letech 19. století. 
Většina maleb v interiéru je z druhé poloviny 16. 
století. Hlavní oltář je kopie starého obrazu Klanění 
sv. Tří králů od Bedřicha Kamarýta, děkana z Deštné a 
Hořepníka z 18. století. Postranní oltář ze 17. 
století je zasvěcený sv. Josefu. Po stranách stoji 

^ v -y 9 
sochy sv. Jana a sv. Lukase. 

Velký požár v Pacově roku 1727 se nevyhnul ani 
kostelu sv. Michaela. Tehdy mu shořela celá střecha a 
částečně vyhořela i věž. Generální opravy se kostel 
dočkal až ve třicátých letech 20. století. 

Věž měla ještě v roce 1744, kdy ji postihl další 
požár, hodiny s číselníkem jen na jižní strane do 
náměstí a na východní a západní straně pouze sluneční 
hodiny. Do dnešní podoby byla přestavěna až v 
sedmdesátých letech 19. století. Věž má tři zvony. 
Největší zvon je zasvěcen sv. Michaelu, menší sv. 
Václavu a nejmenší sv. Florianu. V době první světové 
války byly zvony využity na vojenské účely. V roce 
1966 byly provedeny i potřebné vnější úpravy. Kostel 
slouží bohoslužebným účelům. Konají se tu mše, 
svatební obřady i křtiny.80 

Nedostatek pramenů znemožňuje přesnější určení 
založení kostela. Přesný rok prý udává nečitelné 
znamení na kostelní věži, místo letopočtu je za slovy 
„léta Páně" značka. Českobudějovický biskup a notář 
Jan Tra j er se domnívá, že se jedná o roky 1004 nebo 
1040. Že kostel stál již ve 13. století, o tom svědčí 
náhrobek Hrona z Pacova.81 

(viz. příloha č. 11) 

™ Umělecké památky Čech. Svazek 3. Academia. Praha 1980, str. 9. 
Z mého kraje. Ročník 1. č. 17. 
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HŘBITOVNÍ KOSTEL SV. BARBORY 

Původně raně barokni osmiboká kaple, ke ktere 
v letech 1681 - 1682 byla přistavěna loď a sakristie. 
Kaple byla vystavěna v roce 1681 Johanou Barborou, 
hraběnkou ze Žďáru. 

Věž převyšuje loď o dvě patra a mění se 
v osmiboký hranol, který má po stranách eliptická 
okna. Vnitřek kostela je velmi jednoduchý, téměř bez 
výzdoby. Hlavní oltář pochází z doby založení kostela 
a je na něm vyobrazena sv. Barbora. Obraz namaloval 
Bedřich Kamaryt. Kazatelna i dřevořezby sv. Petra a 
Pavla jsou barokní. Varhany jsou z poloviny 18. 
století.82 

V roce 1998 byla obnovena venkovní omítka, 
kostel dostal i novou střešní krytinu, 
(viz. příloha č. 12) 

KAPLE SV. ANNY 

V jihovýchodní části města stojí barokní kaple 
sv. Anny, podle níž se jmenuje i tamní ulice. Kaple 
byla vystavěna v letech 1701 - 1703, upravena byla až 
kolem poloviny 18. století. Je centrální, zevně 
osmiboká, uvnitř kruhová s jehlanovou střechou. Uvnitř 
je kopule, na níž jsou malby Zázraku, a také pohled na 
Hradčany a Pacov. Oltář je rokokový a pochází 
z poloviny 18. století.83 

Až do roku 1989 kaple chátrala. Dnes je tato 
významná památka zcela zrekonstruována, 
(viz. příloha č. 13) 

и J i h °český věstník. Ročník XIV. č. 43. 
83 U m ë l e c k é památky Čech. Svazek 3. Academia. Praha 1980, str. 11. 
' Tamtéž, str. 12. 

53 



MĚSTSKÉ MUZEUM ANTONÍNA SOVY 

Městské muzeum se nachází v obdélníkové 
jednopatrové budově s mansardovou střechou. Je tu 
umístněno od třicátých let 19. století. Budova byla 
vystavěna v polovině 18. století. Původně to byl 
měšťanský dům. V roce 1992 byla provedena oprava 
střechy a fasády.84 

Pacovské muzeum patří к význačným kulturním 
institucím města už od počátku našeho století. U jeho 
zrodu v roce 1908 stál významný historik prof. 
Ferdinand Pakosta. Sbírky i expozici koncipoval jako 
muzeum historické, dokumentující způsob života a práci 
obyvatel Pacovska. Svoji slibně započatou činnost však 
bohužel nedokončil. Zemřel na následky těžkého zranění 
hned v prvních měsících války v roce 1914.85 

V osobnosti Jana Zoubka získalo muzeum důstojného 
Pakostova nástupce, který udržel poměrně dobrou 
úroveň muzea a značně také rozšířil • jeho sbírkový 
fond. Především o významnou literární pozůstalost 
básníka Antonína Sovy a o pozůstalosti dalších 
významných rodáků. Obohacení muzejního sbírkového 
fondu korespondovalo s vývojem a změnou expozic. Ke 
zmenšující se historické expozici postupně přibývaly 
regionálně zajímavé expozice významných rodáckých 
osobností - od literární, sovovské, až po malířskou 
Jana Autengrubera. S Janem Zoubkem bylo také úzce 
spojeno v šedesátých letech i obnovení tradice 
vztahující se к počátkům Mezinárodní motocyklové 
federace (FIM) а к prvním motocyklovým závodům na 
území Čech v roce 1906 (Pacovský okruh). 

85 Dostupné na: http://www. mestopacov.cz. 
Archiv městského muzea Antonína Sovy v Pacově - Fond osobností, Ferdinand Pakosta. 
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V sedmdesátých letech definitivně zanikly staré 
expozice. S novou reinstalací muzea v roce 1976 
zůstala samostatně pouze literární expozice Antonína 
Sovy. Původně převažující rodácké expozice byly 
nahrazeny historií Pacovska se zvýrazněním samotného 
města. Tak se muzeum vrátilo ke svému počátečnímu 
poslání; dokumentovat historický, společenský a 
kulturní vývoj města a jeho okolí s přihlédnutím 
k jeho regionálním zajímavostem. V roce 1993 znovu 
vznikla malířská síň Jana Autengrubera, tentokrát 
ještě rozšířena o kresby jeho ženy, rovněž výborné 
malířky. 

Kromě základní péče o sbírkové fondy se muzeum ve 
větší míře věnuje výstavní činnosti. Ročně uspořádá 
přibližně deset výstav a jsou zaměřeny na rozšíření 
znalostí z historie města a na výstavy výtvarného 
umění. Místem uspořádání jsou převážně výstavní 
prostory muzea a od roku 1995 pravidelně v letním 
období interiér barokního kostela sv. Václava. 
v posledních desetiletí se právě tyto muzejní 
krátkodobé výstavy staly nepostradatelnou součástí 
kulturního života našeho města.86 

SOCHA SV. VÁCLAVA 

„nmqtřed náměstí pod Socha sv. Václava sto^i uprostrea 
kostelem sv. Michaela. Tato socha D e <*i em 
akademického malíře Zdeňka Vondráčka z Hořic z roku 
1906. ze stran na pomníku jsou postavy světců a 

Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 13. 
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, . ,ntnx„A s Mvslbekovýra pomníkem světic, ktere jsou totožné s ny& 
o 7 v Praze. 

MESTSKY HŘBITOV 

Původně byl městský hřbitov okolo kostela sv. 
Michaela. Kolem roku 1542 byl založen nový městský 
hřbitov, který se postupně rozšiřoval. Nejstarší část 
hřbitova je u kostela sv. Barbory. Do nejstarší části 
hřbitova se vchází Svatobarborskou uličkou. Jsou zde 
zachovány prosté železné knížky i vzácné kamenné 

náhrobky bohatých měšťanů a řemeslníků. 
Ve čtyřicátých letech 19. století byl hřbitov 

rozšířen západním směrem od kaple. Tato část hřbitova 
• '88 De od nejstarší část oddělena zdi. 

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

, - ' konci Pacova Židovský hřbitov se nachazi na Konc 
7 ai n í Pn bvl v roce 1680 a smerem na Rouckovice. z.a±ozen ^y 

poslední smuteční obřad zde byl vykonán v roce 1969. 
Jsou zde staré kamenné náhrobky popsané hebrejským 
písmem, památník obětem druhé světové války i náhrobek 

8 9 

posledního pacovského žida Pachnera. 
(viz. příloha č. 14) 

87 

88 
89 

Umělecké památky Čech. Svazek 3. Academia. Praha 1980, str. 12 
Kuča, к . : Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dil IV. Praha -0UU, 
Dostupné na: http://www. mestopacov. cz. 
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VOJENSKÝ HŘBITOV 

V blízkosti Pacova směrem na Eš byl založen 
vojenský hřbitov. Nachází se v oblasti zvané 
Ondřejovický les. Jsou zde pochováni němečtí zajatci, 
kteří byli soustředěni ve sběrném táboře. Je zde kolem 
280 hrobů a dva velké hromadné hroby. Původně byl 
každý hrob označen křížem s vyřezávanou destičkou. 

>* 9 0 
Dnes je hřbitov poškozen a velmi zanedban. 

ZÁMECKÝ PARK 

1n,í1v dcerv Maxmiliána von Zámecký park zalozily acexy 
• i ^ voku 183 5. Park byl Gudenau, který sídlil na zámku od roku 

založen vangliokém stylu. Park poskytoval intimní 
prostředí pro rekraci a zábavu. 

Rozkládá se v přirozeně členěném terénu. Dříve 
~ - v̂ r-p. 1945 byla část o měl rozlohu 7, 5 ha. Ovsem po roce y 

výměře 1, 05 ha přidělena vojenskému útvaru. Bylo zde 
vybudováno parkoviště pro vojenskou techniku. Na 
těchto místech rostly nejoennější druhy dřevin. Přesne 
záznamy o soupisu dřevin nejsou známy. Ze zprav 
pamětníků se dozvídáme, že se jednalo dokonoe o jediný 
exemplář jinanu dvoulaločného. 

Přístupové cesty byly zbudovány tak, ze 
zpřístupňovaly prostor parku ve dvou kruzích. Hranice 
parku kdysi tvořila ohradní zeď. Jsou zde vybudovane 
tři umělé vodní nádrže, které kdysi sloužily jako 
užitkové rybníky.91 

Mezi nej zajímavější strom v parku patří habr 
* v stáři obecný,který se nachází ve střední části рагки. 

90 ТЧ 
Dostupné na: http://www. mestopacov.cz. 

41 Jihočeský věstník. Ročník XIII. č.4. 
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je odhadováno asi na 200 let. Jeho rozložitá koruna 
s větvemi až k zemi má průměr okolo 30 m. Kmen má 
v průměru 110 cm a jeho celková výška je asi 15 m. 
V roce 1996 ho Městský úřad v Pacově vyhlásil jako 
památný strom.92 

42 Z mého kraje. Ročník. 1. č. 14. 
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7. PAMÁTNÉ STROMY PACOVSKA 

V předchozí kapitole je zmínka o památném stromu, 
který se nachází v zámeckém parku. V okolí Pacova se 
památných stromů nachází velké množství. Svým stářím a 
vzrůstem si jistě zaslouží pozornost, a proto jsem se 
v této kapitole zaměřila alespoň na několik 
nej starších z nich. 

„Tis v Proséci" 

Tento strom se nachází v parku před zámkem 
v Proséci u Pošné. Jedná se o srostlici čtyř kmenu, 
které se dále větví hned nad zemí. Strom tak svým 
vzhledem připomíná keř. Jeho stáří se odhaduje na 200 
- 250 let. Jako památný strom jej vyhlásil Městský 
úřad v Pacově v roce 1997. 

„Rerychův buk" 

V lese poblíž Proseče u Pošné se nachází 
pozůstatek po úctyhodně vzrostlém buku. Jméno dostal 
na počest obyvatele místní hájenky, Osvalda Rerycha, 
který ukrýval sovětské uprchlíky z německého zajetí. 
Jako památný strom byl vyhlášen Městským úřadem 
v Pacově v roce 1996. Obvod kmene byl 445 cm. Výška 
celého stromu byla 32 m. Ovšem dne 26. října 2002 mu 
srazila vichřice korunu a zbylo jen torzo (2 m). I tak 
zůstal památným stromem. 
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„Kámenský cypřišek" 

Vzácný cypřišek je v zahradě státního hradu 
Kámen. Na popud místního kastelána byl v roce 2001 
zapsán jako další památný strom. Jeho stáří je 
odhadováno na 200 let. Strom se skládá z dvou kmenů, 
které dosahují výšky 15 m. Obvod jednoho kmene je 96 
cm, druhého 107 cm. Šířka koruny byla změřena 3 m. 

„Hradní buk" 

Zahrada státního hradu Kámen obsahuje i další 
památný strom. Jedná se o buk lesní, červenolisté 
formy. Byl zapsán městským úřadem v Pacově jako 
památný strom v roce 2001. Obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí je 3 07 cm. Výška celého stromu je 2 0 m. Jeho 
stáří se odhaduje na 200 let.93 
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8. VÝZNAMNE OSOBNOSTI 

K městu Pacov patři i jeho významné osobnosti, na 
které jsem se zaměřila v této kapitole. Jeho 
nejvýznamnějšími osobnostmi jsou beze sporu Antonín 
Sova a Jan Autengruber, proto se nacházejí na začátku 
kapitoly. Ostatní významné osobnosti jsem pro lepší 
přehled řadila podle data narození. 

ANTONÍN SOVA 
(1864, Pacov - 1928, Pacov) 

„Jsem prostoupen domovem, 
vším bývalým, přítomným, 
Má úponka visí každá 
národa na životu, každým 
jsem otřesen do základů, 
za jedno jsem. 

jeho nářky a radostmi, 
budoucím,jeho žádostmi. 

otřesem 
s ním dýcháním, s ním 

V něm žiji a v něm chci žít i dále a jeho život 
neb vražda,neb jeho živoření, jen žití mé, smrt 
mou neb pád by znamenal. Věřím-li silnou domovem 
věrou a věřím-li v sebe, čeho bych se měl 
bát?"94 

Toto je vyznání jednoho z největších českých 
básníků. 

Z mého kraje. Ročník. 1. č. 12, 13, 14, 15, 16. 
Sova, A.: Zpěvy domova. 
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Narodil se v Pacově dne 24. února 1864 do velice 
skromných poměrů učitelské rodiny. Pacov a Lukavec 
byla místa jeho chlapeckých her a snů. V roce 1878 
začal studovat na gymnáziu v Pelhřimově, pak v Tábore 
a Písku. Po maturitě odešel do Prahy, kde studoval na 
právnické fakultě. Studia pro nedostatek financi 
nedokončil. 

S jeho dětstvím se pojilo zrození básníka, 
milostného lyrika a krajináře. Druhá stránka Sovovy 
poezie souvisela s jeho dlouhodobým pobytem v Praze. 
Jeho pobyt v Praze, zpočátku existenčně velice 
nejistý, byl nakonec dovršen místem ředitele Městské 
knihovny pražské. Bylo to také období jeho aktivní 
účasti na všech důležitých uměleckých a literárních 
počinech té doby. Roku 1895 vyšel jeden 
z nej základnějších uměleckých dokumentů generace 
devadesátých let Manifest české moderny. Mezi dvanáct 
autorů manifestu patřil i Antonín Sova. 

Svou básnickou tvorbu z konce osmdesátých vydal 
pod názvem - Realistické sloky. Byla prvním rozběhem 
senzitiva, citlivě reagujícího na sociální jevy doby. 
V druhé knize - Květy intimních nálad - se vřele 
vyznával z lásky к přírodě i člověku. Třetí sbírku 
věnoval svému rodnému městu pod názvem Z mého kraje. 
Pak následovala slavná čtveřice knížek - Soucit a 
vzdor, Vybouřené smutky, Zlomená duše a Údolí nového 
království. V nich a ještě na ně navazujících básní 
2 počátku 20. století dosáhl nejen vrcholu své tvorby, 
ale zároveň se v nich nejvíce projevil jeho 
radikalismus. Vedle této společensky angažované lyriky 
zanechal ve sbírkách Ještě jednou se vrátím a Lyrice 
lásky a života nejkrásnější milostné, přírodní a 
krajinářské verše. Koncem prvního desetiletí nastala 
v Sovově vývoji vnitřní změna. Z jeho básní zmizely 
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obrazy revolučních sil. Obzvláště ve verších sbirky 
Žně hledá básnik nové východisko v sepěti osobnosti 
s vesmírným řádem. V posledních válečných dnech vyšla 
sbirka upřímné a burcuj ici vlastenecké lyriky - Zpěvy 
domova. Vnitřni neuspokojenost a neustálé hledáni 
nových cest byly pro Sovu charakteristické i 
v posledním údobi jeho života. Od rétorických básni se 
opět vracel к prostému melodickému verši, kterým 
opěvoval přírodu, svůj rodný kraj i pozemské dary 
života.95 

„Chci být neuzavřen, neskončen, 
být stále nad dílem, jít stále v dlouhé pouti. 
A stále začínat jak noc a den. 

- , . 9 6 Byt vlnou na moři a stále plouti, plouti. 

Verše Básníkova jara byly uměleckým vítězstvím i 
vítězstvím nemocného člověka nad nepřízní osudu. Jimi 
Antonín Sova otevřel poslední kapitolu svého 
básnického i lidského života. Ochrnutý básník se 
alespoň v letních měsících vracel do rodného Pacova. 
Ke své lásce к rodnému městu se vyznával í v dopisech. 
Na sklonku života se mu právě zde dostávalo 
nejupřímnějšího přivítání. Začal tu psát i svoji 
poslední sbírku - Drsnou lásku. Jsou to prosté verše 
Plné kouzla jihočeské krajiny a vřelého soucítění 
s lidmi z tohoto kraje. 

Antonín Sova zemřel dne 16. srpna 1928. Jeho syn 
Jan předal v roce 1934 městu urnu s jeho popelem. Byl 
vybudován pomník v Sadech, kde je za kovovou deskou 
uložena urna s básníkovým popelem. V těchto letech byl 
vybudován i další pomník Antonína Sovy před pacovským 
14 

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově.: Stálá expozice básníka Antonína Sovy. 
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zámkem. Jeho autorem je Jan Vítězslav Dušek. V roce 
1958 na počest významného pacovského rodáka byla 
odhalena pamětní deska na jeho rodném domě č.p. 406. 

97 Autorem reliéfu je Jan Vítězslav Dušek. 
Zatím poslední kulturní událostí byl recitacni 

večer Radovana Lukavského v roce 1994, kdy jsme si 
připomínali sto třicáté výroči básníkova narozeni. 
Samozřejmý úspěch v Pacově, ale stejně nadšený ohlas 
reprízy tohoto večera v pražské Viole jen potvrdil, ze 

i 9 8 

básníkovo poselství je dodnes žive. 
(viz. příloha č. 15, 16, 17) 

JAN AUTENGRUBER 
(25. 4. 1887, Pacov - 15. 7. 1920, Praha) 

Malíř Jan Autengruber se narodil v Pacově dne 25. 
dubna 1887. V osmi letech mu zemřel otec a jeho matka 
se svýma dvěma syny přestěhovala do Českých Budějovic. 
Tady se mu poprvé dostalo odborného výtvarného školení 
u sochaře Richarda Kristina, který vedl modelovnu a 
kreslirnu při budějovickém muzeu. Cesta jeho rodiny 
Pak dále vedla do Prahy, kde vstoupil na 
uměleckoprůmyslovou školu, která tehdy byla zaměřena 
spíše na malířství a sochařství. Tříleté všeobecné 
studium absolvoval u prof. Ditěte a zřejmě na jeho 
rady šel studovat Akademii do Mnichova. Do tohoto 
období patřily z jeho díla velmi úspěšné figurální 
malby Lázeň II a III a další obrazy s námětem koupání, 
°bě vlastní podobizny, portrét houslisty Hartmanna 
Trepky a další. Tyto práce sklízely zasloužené úspěchy 
na výstavách v Německu i v Rakousku. 

96 o • 

t r ^ k a l o v á , E.: A. Sova v korespondenci s osobnostmi naší literatury. Č. Krumlov 1988, s 

98 ^ ë s t s k é muzeum Antonína Sovy v Pacově.: Stála expozice básníka Antonína Sovy. 
Dostupné na: http.//www.mestopacov.cz 
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Po mnichovských studiích si podal žádost o 
stipendium z nadace Dr. Aloise Klaara na studijní 
cestu do Itálie. Odjel koncem roku 1913. Hluboké dojmy 
z vlastních prožitků, italské krajiny, to vše se 
odrazilo v jeho obrazech. Vstupem Itálie do války 
musel Jan Autengruber svůj studijní pobyt kvapne 
ukončit. Nelze určit, které obrazy a kolik jich v jeho 
posledním ateliéru zůstalo. Z válečných zážitků 
zanechal malířský záznam. Studenými barvami jsou 
namalovány dvě lepenky - Padlý voj in a Vrhání ručního 
granátu. 

V roce 1919 se oženil se svou kolegyní, jemnou a 
kultivovanou malířkou, Hanou Jedličkovou. Po narození 
své dcery připravoval velkou výstavu, na níž chtěl 
ukázat především své nové práce.Především figurální 
kompozice - Matka a dítě, Adam a Eva a Kristus na hoře 
Olivetské. К výstavě už však bohužel nedošlo. Jan 
Autengruber zemřel náhle dne 15. července 1920 na 
zápal plic. Na jeho počest mu byla v roce 1941 
slavnostně odhalena pamětní deska na rodném domě č. p. 
167. Autorem reliéfu je Rudolf Hameršmíd." 
(víz. příloha č. 18) 

JOSEF HAMERNÍK 
(18. 8. 1810, Pacov -22. 5. 1882, Praha) 

Na svého rodáka může být město Pacov právem hrdé. 
Nesmazatelně se zapsal do historie medicíny. Učinil 
velký přínos v diagnostice srdečních a plicních 
chorob, stal se jedním z nejpopulárnějších lékařů své 
doby. 

_ 3 ^ l r n b a u m o v á , A.: Malíř Jan Autengruber. Krajské nakladatelství. Havlíčkův Brod 1960, str. 9 
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V roce 1830 studoval v Praze , kde také promoval. 
Poté studoval i ve Vídni, kde zavedl nový druh 
lékařské disciplíny - pathologická anatomie. Jako 
první provedl pathologicko-anatomickou pitvu. Ovšem 
jako vědec a velký novátor měl také své nepřátele. 
Nemohl pokračovat ve své vědecké práci. Působil tedy 
jako praktický lékař v Táboře a Českých Budějovicích. 

Zabýval se nemocemi plic a jako první lékař se 
zabýval nemocemi srdce. Bojoval proti přežitkům 
v lékařské praxi - nadměrnému pouštění žilou, 
používání pijavic... . 

V roce 1845 byl docentem a primářem ve Všeobecné 
nemocnici v Praze. A v roce 1849 se stal profesorem 
II. interní kliniky. Pro své pokrokové myšlenky byl 
zvolen roku 1848 do říšského sněmu ve Vídni. Svým 
působením velmi přispěl к založení slávy pražské 
fakulty. Diky svému úspěchu se opět objevili i 
nepřátelé, kteří svými intrikami zasáhli do jeho 
života, v roce 1853 byl bez udání důvodu zbaven 
profesury, stal se znovu praktickým lékařem a věnoval 
se i politické a vědecké kariéře. V této době sepsal 
také vědecké práce - Nauka o srdci a jeho pohybu, 
Nauka o choleře a tyfu. Roku 1869 se stal předsedou 
Spolku českých lékařů.100 

Zemřel dne 22. května 1882 po delši nemoci. Při 
sjezdu rodáků a přátel Pacova ve dnech 19.- 21. 
července 1905 mu byla slavnostně odhalena pamětni 
deska na rodném domě č.p. 169. Autorem reliéfu je 
Rudolf Hameršmíd.101 

100 
102 S 5 a V ě t í n S k ý ' M " V ý z n a m n í l é k a ř i Sovova kraje. Vnitřní lékařství. 18, 1972. č.10, str. 1024 
loi у ' 

л m e h o kraje. Ročník. XXVIll . č. 7. 
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FRANTIŠEK ŠOHAJ 
(25. 10. 1816, Pacov - 31. 5. 1878, Praha) 

František Šohaj byl předni klasický český 
filolog. Studoval v Jindřichově Hradci, Českých 
Budějovicích i Písku. V roce 1834 začal studovat 
filosofii v Praze. Po skončení studoval ještě práva. 
Nejprve se chtěl věnovat profesorství, ale přijal však 
místo vychovatele v šlechtické rodině. V roce 1848 
suploval jako profesor na pražské universitě, vyučoval 
filosofii a estetiku. O dva roky později se stal 
profesorem na akademickém gymnáziu, kde působil třicet 
let. Zemřel v Praze a je pochován na Vyšehradě. 

Napsal také několik básni, které publikoval v 
mnoha časopisech - České muzeum, Česká včela, 
Chmelenského „kytky". Mimo jiné i překládal, 
nejvýznamnější jsou jeho Sophoklovy překlady 
„Antigona" a „Oidipus a král". V roce 1852 sepsal 
„Malou mluvnici latinskou", jednalo se o vůbec první 
dílo tohoto druhu u nás. 

Při oslavách zasvěcení nové školní budovy ve 
dnech 3., 4. září 1881 mu byla na jeho počest 
slavnostně odhalena pamětní deska na rodném domě č.p. 

BOHUSLAV ČERMÁK 
(31. 10. 1846, Pacov - 9 . 2 . 1899, Praha) 

nňqnbil v almanach Jako student pražské univerzity pusoon 
, Пд [ O Ruch. Publikoval zde své básnické prvotiny. 

T umí Г Květy, publikoval v časopisech Světozor, ьитх , 

Almanach českého studentstva, v Časopis ceskeho 

102 Archiv městského muzea Antonína Sova v Pacově , Fond Osobností: František šoha j . 



uveřejňoval přehledy o soudobé české básnické tvorbe, 
v Národních listech pak literární kritiky., londýnský 
Athene ... 

Působil také jako knihovník v Univerzitní 
knihovně v Praze. Psal také odborné práce a již v roce 
18 93 vyšlo tiskem jeho Základové knihovnictví. 

Pro Pacov je nej zajímavější jeho povídková 
tvorba. V roce 1885 byla vydána povídková sbírka pod 
názvem Z naší dědiny. Zde přímo čerpal z pacovského 
prostředí. Dnes mají historicko-regionální význam, je 
v nich popsáno město, jeho okolí, lidové zvyky a 
obyčeje.103 

V roce 1903 byla na rodném domě č.p. 306 
v Malovcově ulici odhalena pamětní deska. Byla však 
sejmuta a dosud nezasazena zpátky.104 

VÁCLAV PLAČEK - TRNAVSKÝ 
(26. 11. 1868, Pacov - 2 5 . 9. 1925, Mladá Vožice) 

Václav Plaček se narodil v Pacově dne 26. 
listopadu 1868. Vystudoval gymnázium a lékařství 
v Praze. Věnoval se lékařství, spisovatelství i 
malířství. V roce 18 97 byl povýšen na doktora 
veškerého lékařství. O rok později začal svoji 
působnost všeobecného lékaře v Lukavci nedaleko 
Pacova. 0 roku 1908 působil v Mladé Vožici. 

Mezi jeho první literární práce patřily básně, 
humoresky, povídky, frašky a folkloristika. Publikoval 
De v časopisech Zlatá Praha, Světozor, Švanda Dudák, 
Niva a Nové proudy. Jako básník poprvé vystoupil na 
veřejnost v časopise Zlatá Praha v roce 1886. Ještě 

104 J'hočeský Věstník. Ročník XIV. č. 30. 
Dostupné na: http://www.mestopacov.ez 
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jako medik psal v roce 1890 svůj prvni román Evin 
hřích, který byl vydán v Praze roku 1894. Inspiroval 
se krásami Pacova. Svoje humoresky, povídky a frašky 
vydal v roce 18 95 ve sbírkách V nebi a Poslední 
gratulace. V roce 1896 byl vydán v Táboře jeho další 
román pod pseudonymem V. P. Trnavský s názvem Sestry. 
Román pojednává o velkoměstském životě. Vycházel ze 
svého pobytu v Praze. V Táboře mu byl vydán i 
humoristický román, který pojednává o cestě do Paříže, 
pod názvem V Babylóně nad Sekvanou. Charakterem 
rodného kraje se V. P. Trnavský zabýval v povídce 
Pláňata. Dále napsal v roce 1910 operetu o jednom 
jednání a veselohru Atropa belladona. Jedná se o 
humoresky lidí z rodného kraje. O rok později sepsal 
povídky z lékařské praxe - O životě a smrti, 
Společnice, Palácová revoluce. V roce 1917 byly vydány 
sbírky básní Polibky domova, které napsal ve válce.105 

Zemřel dne 25. září 1925 v Mladé Vožici. 

RUDOLF HAMERŠMÍD 
(10. 2. 1878, Pacov - 19. 3. 1966, Pacov) 

Rudolf Hameršmíd byl vynikajícím sochařem, který 
Působil zejména v době secese. Na doporučeni učitelů 
v Pacově odešel do Bechyně studovat keramickou školu. 
°ále pokračoval ve studiu na Uměleckoprůmyslové škole 
v Praze, v téže době se podílel na restaurátorských 
Pracích na štukových výzdobách klášterního kostela sv. 
Václava v Pacově. Po ukončení studií pracoval pro 
Stanislava Suchardu na výzdobě hlavního nádraží 
v Praze. Pro Pacov vytvořil v roce 1905 pamětní desku 
Prof. MuDr. Josefa Hamerníka a o rok později pak 

Vlastivědný sborník Pelhřimovska 8/1997. Okresní muzeum Pelhřimov, str. 79. 
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vytvořil plaketu k prvnim mezinárodním závodům na 
pacovském okruhu.106 

V roce 1908 se oženil, vrátil se zpět do Pacova a 
založil tu uměleckou keramickou dilnu. Choroba a 
rodinné starosti ho po první světové válce na dlouhou 
dobu vzdálily od umělecké činnosti. V roce 1930 se 
s rodinou odstěhoval do Prahy. Tady se snažil navázat 
přerušené spojeni s uměleckými kruhy z mládí, ale to 
se mu už nepodařilo. Zemřel téměř neznámý a zapomenutý 
v roce 1966.107 

FERDINAND PAKOSTA 
(21. 9. 1884, Pacov - 31. 5. 1914, Halič) 

Pro svůj kraj byl významným historikem a 
zakladatelem muzea. Byl významnou osobností kulturního 
života města na začátku 20. století. Historie mu byla 
celoživotní láskou. Po vystudování historie a 
archeologie na Karlově univerzitě se stal profesorem 
na gymnáziu v Berouně. Zabýval se studiem dějin a 
slovanského národopisu a starožitností. Byl také 
navržen na redaktora „Časopisu spolku přátel a 
starožitností v Praze. Působil zde 4 roky. Zároveň 
přispíval svojí publikací v redakci Jihočeského kraje. 
Své práce zde vydával v Jihlavským listech, Čase, Naší 
době, Jiskře, Českém jihu a Listech Českomoravské 
vysočiny.108 

Přednášel o histor ii, psal do novin místopisne i 
umělecké historické zprávy. Snažil se přiblížit českou 
historii. Jeho zásluhou byla v bývalé radnici založena 
mestská čítárna. V Pacově se také staral o školství -

io7 Jihočeský věstník. Ročník.XVlI. č. 14. 

los Г Г e k t l v a u torů. : Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 65. 
'astivědný sborník Pelhřimovska 8/1997. Okresní muzeum Pelhřimov, str. 81. 
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přednášel např. o opatrovnách. Na jeho podnět bylo 
založeno v roce 1908 pacovské muzeum.109 

Jeho práci přerušila válka. Nestačil bohužel 
dopracovat historickou studii města Pacova. Po zranění 
v boji umírá ve vojenské nemocnici v pevnosti Přemyšlu 
dne 31. října 1914. Na jeho počest mu byla odhalena 
pamětní deska v roce 1924 na rodném domě č. p. 75. 
Jejím autorem je Jan Vítězslav Dušek. 110 

- Vr-antišek Maťha) SAŠA MACHOV (vlastním ;jmenem Franci 
(16. 7. 1903, Zhoř - 23. 6. 1951, Praha) 

narodil v početné rodině František Maťha se narodil ť 
' v-я ve zhoři nedaleko domkáře a zednického pomocníka ve ,,„ , 
я 1 р ieho lákalo З^2 o d Pacova. Měl se stát chemikem, aie j 
я•' v Praze statoval mládí divadlo. Již během studii 

! učil v baletní škole v Národním divadle a soukromé U C H 
lil také drune Jelizavety Nikolské. V této době si zvoi 

jméno a stal se z něj•v divadelním světě Saša Mac ov 
v Národním divadle Působil také v angazma V JN«*J. 
Poté byl v Praze Moravskoslezském v Ostrave. ť U L C 

,;„ajip Pracoval 
v Burianově „Déčku" a Osvobozenem divaai • ^ 
také s významnými osobnostmi své doby. Spolecne 

-, • F F Burian, Jiri v Osvobozeném divadle působili ь. = • 
Frejka, Voskovec a Werich. Po zániku ^ ^ ^ 
divadla odjel do Athén, kde přijal místo šéfa ba e u 
v Královské opeře. 

Po napadení Řecka fašistickou Itálií vstoupil 
ř-pciicoslovenské 

Saša Machov jako dobrovolník do cesKo^ 
zahraniční armády. Bojoval také v Libyi a Syni. 
onemocnění malárií odjel do Londýna, kde zůstal. 
Působil zde jako tanečník, choreograf a operní 
1 0 9 

110 Plaček, V.: Ferdinand Pakosta. c.d., str. 33. 
Dostupné na: http.//www.mestopacov.čz 
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režisér. Pod jeho vedením bylo i provedení tancu 
v Prodané nevěstě v Sadeler's Wells Oper. Po skončeni 
války se vrátil zpátky domů. 

Rokem 194 6 začalo slavné Machovo obdobi 
v Národním divadle. Zformoval kolektiv, přitáhl 
nebývalou pozornost obecenstva i kritiky a slavil 
časté úspěchy. Ovšem výjimečným talentům nepřála doba. 
Byl na něj vyvíjen psychický nátlak, který senzitivní 
umělec nemohl vydržet. Bylo mu záviděno a také často 
vyčítána příslušnost za druhé světové války k tzv. 
západní frontě. Po představení Labutího jezera odešel 
domů a dne 19. června se v těžké depresi otrávil. 
Zemřel o 4 dny později v nemocnici.111 

K jeho poctě bylo v nedávné době nastudováno 
Labutí jezero v jeho choreografii Vlastimilem 
Harapesem. 

DALŠÍ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI112 

111 Vašut, v . : Saša Machov. Praha 1986. 
112 DALŠÍ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PAC0VSKA 
Jan Vojna - maliř 
9. 12. 1861, Pacov -8.4. 1894, Pacov 
Rudolf Hameršmíd - keramik a maliř 
10. 2. 1878, Pacov - 19. 3. 1966, Pacov 
František Šteidler - historik 
12. 12. 1887, Pacov - 6. 11. 1976, Praha 
Jan Vondráček - divadelní historik 
25. 1. 1882, Pacov - 28. 9. 1953, VŠenory 

r. ^ b v x Teyrovský) - spisovatel Xaver Tejřov (vl. jménem FrantiseK a. 
6. 12. 1866, Pacov - 7 . 7 . 1937, Pardubice 
Robert Flieder - diplomat, právní historik 
28. 5. 1883, Pacov -16. 8. 1957, Praha 
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9. LIDOVÁ KULTURA V PACOVĚ 

Lidová kultura má v životě člověka nezastupitelné 
místo. Bohužel, v poslední době jsou oslavy lidových 
tradic a obyčejů někde skoro zapomenuté. Snažila jsem 
se zachytit tradice a zvyky v Pacově a jeho blízkém 
okolí od zimy do podzimu. Lidové zvyky a tradice se 
výrazně neliši od celorepublikového měřítka, proto 
jsem mohla použít literaturu, která se neváže přímo 
k Pacovu. Přesto se malé odlišnosti najdou a právě na 
ty jsem se snažila vždy poukázat. V závěru kapitoly 
jsem se zaměřila na novodobé zvyky - festivaly, 
společenské akce a sportovní soutěže, jejichž pořádáni 
Přináší městu nejen kulturní zážitek, ale i jeho 
propagaci v širším okoli. Různé společenské akce se 
spíše váží ke kalendářnímu roku, a proto jsem jejich 
výčet započala lednem. 

ADVENT 

• - - čtvř týdnů před Advent zahrnuje období približne у 
h"li která je Štědrým dnem a začíná vždy v neaei , 

30. listopadu - svátku sv. Ondřeje. 
V tuto dobu mají věříoí dodržovat pu , 

střídmost v piux pravidelně do kostela, zachovavat ^ z á b avy. 
jídle, dodržovat zákaz tance, zpěvu 

nřioravovana preaev* 
Konzumovala se strava prxpj. , , 

n • „ Zcela zapovězene bylo 
z obilovin, ovoce a zeleniny. 

* Ä-4- Nárokům na P 
maso z teplokrevných zvirau. x h V n v, ňPhož používám z těchto odpovídalo pouze maso z ryb, jenu* f 

n- .to se postní pravidla 
důvodů vždy podporovala. Presto 
během adventu často porušovala. 
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Dnešní advent je pro všechny časem příprav na 
Vánoce a vymýšlení dárků. Zahajují se vánoční trhy, 
prodávají stromky a vánoční zboží. 

Někteří lidé si zdobí vstupní dveře věncem nebo 
si ho pokládají na stůl. Věnec má mit čtyři svíčky, 
které se postupně zapalují. Každá symbolizuje jeden 
adventní týden. Prvni neděli se zapálí jedna a nechá 
se jen chvilku hořet. Druhou se zapaluje vždy o jednu 
svíčku víc, až nakonec hoří všechny čtyři. 
Symbolizují, že je advent u konce.113 

V rámci adventu se slaví několik svátků svatých, 
které se staly významnými okamžiky zimních dnů a kolem 
nichž se soustředila řada obyčejů a pověr. Těmito 
svátky je například: 

Svátek sv. Barbory - 4. p r o s i n c e 

, ť r e sv Barbory byl spojen Den zasvěceny pamaroe řezání 
' " ' x í rn cg StâlO -1-

s řadou lidových zvyků. Nejznamejs,m r o z k v e t l y , 
větviček, nazývaných „barborky • т ..... s i nebo vdavky. Jestliže znamenaly pro dívky stesti neo ořivábit 

- - „„-.řvu mohla ť-1--1-dívka ukryla kvítek za snerovacxu, 
chlapce, kterého si vybrala. ,,0xpr 

' Šinou deti. vectíi U nás už tento svátek slaví většino 
, _ ráno Z3 isti» 

4. prosince si daj i za oKno n e z l o b i l y , 
jestli byly hodné nebo ' b u d e p u n 5 o c h a 

dostanou sladkosti, v opačném p ^ f 
plná brambor nebo uhlí.114 

из 
114 . 

TamřeÍTtrTóQ Ud°Vé ZVyky' L V5'dání- Praha 2004. str. 2 7 3 - 2 7 9 . 
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Svátek sv. Mikuláše - 6. prosinec 

V podvečer svátku svatého Mikuláše chodí v Pacove 
i každé vesnici skupinky v maskách, které představuj 
Mikuláše, čerta a anděla. Děti mají za ukol 
zarecitovat nějakou básničku, nebo zazpívat pisen. 
Mnohým se při pohledu na čerta zadrhává hlas, ale 
nakonec to všechny děti přece jen zvládnou. Mikuláš se 
zeptá rodičů, zda byly děti celý rok hodné a podle 
toho jim nadělí dárky. Pro jistotu většinou čert prida 
i malou metličku, kterou rodiče schovávají pro 
výstrahu po celý další rok. 

Svátek sv. Lucie - 13. prosince 

se škraboškami a Bilé zahalené ne.luvne K d y s i 

, ^ Ki iřp-ie uz dnes " cj j s děsivým zobákem místo obličej velkými 
+- dětem hrozily vex^y trestaly ženy za neposlusnost, u 

. m u ž e pronásledovaly 
dřevěnými noži, dokonce i ví-pré 

to Lucie, masky, které píchaly do nich vařečkami. Byly ^ _ 

obcházely domy v předvečer svátku svate 

Štědrý den - 24. prosince 

.tP-mě jako dnes, že do V minulosti platilo, steine j 
• - klizený a cisty. 

štědrého dne musí být dům pečlive uKi 
ь ч a přípravna 

Stůl hospodyně prostřela sváteční u ru 
^ vánoční výzdoby byl slavnostní nádobí. Hlavním bodem vanocni 

+- vánoční strom. Betlém a později ho začal nahrazovat va 
.но neiedl, mohl podle Přes den se dodržoval půst. Kdo ne3ed 

Štědrovečerní pověry večer uvidět zlate prasau 



večeři byl bramborový salát a smažený kapr. Nekteri 
lidé kapra nahrazuji jiným masem. Po večeři bylo 
zvykem rozkrojit jablko podélným řezem. Hvězdička 
uprostřed znamenala štěstí a zdrávi po celý další rok. 
Děvčata házela dřevákem přes hlavu. Pokud špička 
směřovala ke dveřím, děvčata do roka opustila dům. 

Po těchto zvycích následovalo rozbalování dárků. 
0 půlnoci se celá rodina účastnila půlnoční mše 

v kostele. ,. _ 
1, r Hndržuie každá rodina V dnešní době tyto zvyky dodržuj , 
, , . letech vzrůstá 

jiným způsobem. V poslednicn 
návštěvnost půlnoční mše v kostele. 

Nový rok 

Nový rok je důležitým dnem, v němž vetsrna 
obyvatel očekává, co jim n á s l e d u j í c í rok ^ ^ ^ 
se s odchodem • a příchodem Nového roku sc aze3 

-vol i 0 půlnoci si pripiDi V rodinném kruhu nebo s prateii. ^ к 
a přejí vše nej lepší do Nového roku. 

Tři králové - 6.leden 

, v.. f t k o n či Vánoční období a ve Svátkem Tří kralu konci bývalo 
• ip stromeček. Drive j 

většině rodin se o d s t r o j e d e n ráno 
zvykem, že se jeho dřevem zatopí o ^ ^ s y m b o l i c k y 

v kamnech a uvařila se kava, 
zakončila Vánoce. tradicí stala 

V posledních letech 3 6 j j ^ c h o d í po městě, 
„tříkrálová sbírka", kdy zvolene a ^ vybírají 
do obchodů а především do všech domácnosti ^ ^ ^ ^ 
115 Langhamerová, ].: Lidové zvyky. c. d., str. 306. 
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penize, které jsou později předány potřebným lidem. 0 
rozdělení peněz se stará Charitní ošetřovatelská 

služba. 

Masopust - únor 

Pod tímto názvem se skrývá celé období Tří králů 
až do začátku postní doby. Odehrává se před Popeleční 
středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. 

Ve městě i na venkově se pořádaly taneční zábavy 
a průvody masek. Masopust se slavil tři dny. Původně 
mezi maskami nesměl chybět m e d v ě d a s ním medvědář, 

žid s pytlem, bába s nůši, „strakoši" ověšení 
barevnými papír ky, „lauftři" s vysokými čepicemi a3 • 
Přípravou byl „tučný" čtvrtek před m a s o p u s t n í nedělí 

s pestrým jídelníčkem včetně masa. Jedlo se jehneci, 
zvěřina a hovězí. Hlavní zábava začínala v neděli. Po 
vydatném obědě se všichni chystali na taneční zábavu, 
která se často protáhla až do ranních hodin. 
Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy se pořádaly 

, не 
Průvody masek nebo hrály žákovské divadelní hry. 

Masopust se dnes slaví v mnoha vesnicích 
v okolích Pacova. Průvod masek prochází vždy celou 
vesnicí a zastaví se v každém domě pro malé pohoštěni. 
C e lÝ průvod doprovází kapela. К jídlu se podávají 
často „masopustní koblihy" plněné švestkovými povidly. 

45 V°4
n

8
d r U Š k 0 v á ' A " Skopová, K.: České zvyky a obyčeje. 1. Vydání. Praha. Albatros 2004, str. 
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Smrtná neděle 

, - . velikonocemi. Sám název vede Začíná 14 dni Pred ^ ^ ^ ^ ^ 
ke zvyku obecně známemu - ^ ^ s t f e t ž i v o t a a 
představuje v symbolických proti 
smrti s cílem očisty. ňodnomu 

,k který řadíme к jednomu. Vynášení smrti je zvyk, který 
z nej starších u nás. Smrt představovala 

ь.п a těšili se na цаго. Proto 31 lidé chtěli mít za sebou a tesu 
odnášeli a zbavovali se j 1 • 

Svobodná děvčata zhotovila sy^olickou f ^ -
představující « t . - ý v a l a se 

7áklad tvoril kríz с mořena, nořena a morana. s e d Q o | k l i v ý c h 
který se převázal slamou a 
šatů bez výrazných barev. Nikde byla figurm 

, . HVOŤice - smrtka a smrtak. rodu, někde se vynasela i ovoj 
kde je zapalilr a Potom lidé smrtky zanesly za ve 

^ ,. , t 4-ová ie odnesla З^ко vhodili do vody, která 3 e 

překonání zimy. ~ , n< 
smrti se zpívalo, po vhozeni do vody se P ed ni 

ještě utíkalo. Kdo byl poslední, ten měl p n . i 
vlastní smrti, aie zemřít. V obřadu nešlo jen o symbol vlast 

o skončení celého zimního období. 
tento zvyk zachoval diky V dnešní době se tento у 

členové souboru utvorí 
tanečnímu souboru Strazistan. 
Průvod, který tančí a zpívá: 

»Smrt nesem ze vsi, 
ma dlouhý fousy, 
nedáme jí zvoniti, 
až nás bude honiti: 
Húúúú..." 
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Velikonoce 

Čas Velikonoc postavuje jeden с » W » » « ^ 
ůseků roku. Patři к vrcholům ^ 
křesťany byly vždy nejdůležite^simi " * а " У 

• t- DO ieho ukrižovaní, oslavou zmrtvýchvstání Krista P v l r a, 
V Českých zemich, kde dosud převazuje katoli 

'et-n s Vánocemi, maji Velikonoce své vyrovnane místo ^ 
zvyky spojené s Velikonocemi začína y 

, .„ ti velkých svazku vetvi kočiček nebo „kostat , l-j. v-^^^^n 
zdobených stuhami. Tyto vétve a kočičky byly ochranou 

t' " i i se iimi lide i proti blesku a dalším neštěstím. Lecii 
i ' Hn noli, а ЬУ b y dobytek, hospodáři je zapichovali oo p 

zabezpečena úroda. . 
velikonoční obchůzka s řehtačkami a klapačkami 

, я kolovrátky" byla malými i většími „trakan a ^ ^ 
v honění Jidáše záležitostí chlapců stejně jako zvyk „n 

, , ь oálil Jidáš", tj. drevo Na Bílou sobotu se u kostela „pau-J- _ _ 
, • • Ah,rkv se používaly stehne se zbytky svatých oleju, oharKy 

,, -̂ „r-i-va do Bíle jako kočičky. S obdobím od Zeleneho ctvrtxa 
nvěr které mely soboty byla spojena řada zvyklosti apov , 

, ; , qněhem nebo vodou ochránit zdraví lidí (omývam snenem ^ 
„ a V, m i požívání sladké z potoka, položení nohy na sekyru, ť - r o d u 

kaše nebo obřadního pečiva s medem), ci za3is 
« \ v mnoha vesnicích se ovoce (třesení větvemi stromu) . V mnou* 

označovala místa, kde lze nalézt na Velký pate 
poklad. 

v. uA 7 Pi a obchůzka S Velikonočním pondělím pricnazeia ^ 
chlapců „pomlázka" a barvení velikonočních vajec. 

Pálení Jidáše se ještě dnes dodržuje v nedaleke 
vesnici Jetřichovec. Počínaje Zeleným čtvrtkem obchází 
místní děti vesnicí a vydávají zvuky pomoci 

Kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, c. d., str. 56. 
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, • к Viděni i staré, zachované 
„řehtaček". Mnohdy D sou k vioeni 
„trakaře". Na VeikÝ pátek chodi vesnicí třikrát denne. 

Í -, ř-ÍVa-ií básničku, Navečer se zastaví v každém staveni a rika3i 
za kterou dostanou vždy výslužku. 
„Nevěrný Jidáši, 
co jsi to učinil, 
že jsi svého pána židům prozradil. 
Kopali jámu, Ježíši Pánu, 
aby ho jali, ukřižovali, 
Na Velký pátek, 
do hrobu dali, 
na Bílou sobotu, 
z hrobu ho vzali." 

Večer se celá ves sejde u velkého ohně, který 

symbolizuje upálení Jidáše. 

Pálení čarodějnic - 30. dubna 

Pálení, čarodějnic patři к těm zvykům, které se 
v řadě míst České republiky udržely dodnes v původní 
podobě. Například pálení domácího „haraburdí" 
společné hranici, připalování košťat, jejich metaní a 
nošení ohořelých kousků domů pro ochranu obydli. 

Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy 
mají zlé síly větší moc než jindy. Jedním z nich byl 
poslední dubnový den a hlavně noc. Tehdy mohly nejvíce 
škodit čarodějnice, které v myslích lidí představovaly 
ďábelské zlo seslané na zem. 

Ochranné ohně, které působí proti zlým 
nadpřirozeným mocnostem, pocházely z předkřesťanských 
dob. Dříve se zapalovaly i v j iné dny a byly spojene 
s oslavou letního slunovratu. Tento zvyk souvisel 
s uctíváním ohně a s vírou v jeho ochrannou moc. 
Postupem času se páler\i ohňů soustředilo na přelom 
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dubna a května. V každé vesnici bylo místo к pálení 

dobře viditelné. 
V Pacově i ve všech okolních vesnicích se zvyk 

- , , - • 118 
páleni čarodějnic každoročne dodržuje. 

1. květen 

Tento den je dnem lásky, ale také Svátkem práce. 
V lidové tradici bývá počátek května spojen ^ se 
stavěním máji. Stromy vybrané na máje musely být silne 
a rovné. Kmen se vždy dokonale zbavil kůry. Zelený 

vršek koruny dívky ozdobily barevnými stuhami a šatky, 
květinami a fábory z p e s t r o b a r e v n é h o papíru. Pod 
ozdobeným vrškem visel věnec ze zeleného chvoji. 

Máje stavěli chlapci před domem své dívky a dokud 
se nepokácely, musely se hlídat, protože ukrást maj 
sousedům bylo prestižní záležitostí. 

Se stavěním májek se pořádaly i taneční zábavy. 
Předcházela jim obchůzka s hudbou po domech, před 
kterými stály májky. Průvod narůstal a když došel na 
náves, tančilo se před ústřední máji. 

Tento zvyk se zachoval ve všech okolních 
vesnících. Většinou se staví jen jedna máj a to přímo 
na návsi. V již zmiňovaném Jetřichovci se staví maj 
každé dívce. Pokud je ve stavení více dívek, přidá se 
věnec pod zelený vršek.119 

118 
119 
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Dušičky 

Pod názvem Dušičky se dnes skrývají hned dva 
svátky, jimž patří první listopadové dny - svátek 

Všech svatých a Památka všech zemřelých. 
Tento svátek se slaví dne 2. listopadu, kdy lidé 

navštěvují hroby svých blízkých, zdobi je a zapaluji 
svíčky, uctívají tak jejich památku. Někteří lidé 

' 120 
zapalují svíčky i za okny svých obydli. 

9. 1. TRADIČNÍ AKCE MĚSTA 

V Pacově se koná mnoho zajímavých akcí, ktere 
, „ _ mxnf2 i širokého D sou hojně navštěvované občany z mesrd. 

okolí. Mnohé z nich již patří neodmyslitelně ke 

každoročnímu dění ve městě. 
V lednu začiná plesová sezóna v místním kulturním 

sále. Mezi plesy, které udržují dlouhodobou tradici 
řadíme: Myslivecký, Hasičský, Sportovní a v posledních 
letech i Maturitní zdejšího gymnázia. Sezóna konci 
obvykle v březnu. 

Od roku 2001 se v Pacově každoročně koná hudební 
festival Pacovský poledník. Název festivalu se odvíjí 
od 15. poledníku, který Pacovem prochází. Festival se 
koná v letních měsících a trvá několik dnů. Účastni se 
ho různí umělci a jejich díla se stávají součásti 
města Pacova. V posledním roce tak byl dřevěnými 
sochami ozdoben zámecký park. Po celý víkend se take 
konaj í hudební vystoupení významných hudebníků i 
začínajících kapel. Pacovský poledník se těší velké 
návštěvnosti. 
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V srpnu se každoročně koná Kozimberské posvícení. 
Jedná se o tradici, jejíž počátek sahá do roku 1924. 
V tomto roce patřil Kozimberský vrch mezi nejchudší 
části v Pacově. Žili zde drobní řemeslníci a 
chalupáři, kteří pro vlastní pobavení pořádali 
Kozimberské posvícení. Jedná se o folklorní tradici, 
která byla prováděna na počest nej základněj ši plodiny 
Vrchoviny - brambor. Datum konání posvícení je tedy 
spojen s první „kopanici" této plodiny, tedy okolo 11. 
srpna. Hlavni děni se odehrává v hostinci Na 
Maštálkách, kde se volí kozimberský starosta. Jakmile 
De zvolen, musí odsouhlasit požadavky občanů a 
odtančit tanec v dřevákách, které se dědí. Celý tento 
proces je doprovázen zpěvem, průvodem masek a 
celovečerní taneční zábavou. 

Na poslední neděli v září připadá pouť sv. 
Václava. Jedná se především o zábavnou pouť, na kterou 
Přijíždí do Pacova velké množství zábavných atrakcí a 
stánkových prodejců. Při této příležitosti se koná i 
taneční zábava. 

Vánoce v Pacově jsou již po několik let spojené 
s Pěveckým sborem Slavik, který pořádá v kostele sv. 
M i c h a e l a vánoční koncert, který se těší hojné účasti 
obyvatel. Před kostelem se konají vánoční trhy, kde je 
možné zakoupit ruční výrobky. Slavnostně se opéká 
menší tele. Panuje zde velmi příjemná atmosféra, která 
naladí návštěvníky na blížící se vánoční svátky. 

120 
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10. KULTURA 

Přestože Pacov nepatří к vyhlášeným kulturním 
centrům, na společenský život se ani zde nezapomíná. 
Město má kino, které bylo v roce 1995 připojeno ke 
kulturnímu středisku. Jsou zde pořádány různé akce pro 
děti i pro dospělé. Přijíždí sem umělci z různých 
částí republiky, aby zde představili své uměni a 
vystoupení. 

Dalším oblíbeným místem, kde se v Pacově konají 
zejména taneční plesy a zábavy je sokolovna. Její 
budova je v současné době v poměrně špatném stavu a 
nutně by potřebovala zrekonstruovat. Dosud se však 
nenašly prostředky na její rekonstrukci. V sokolovně 
ma-jí prostory i místní sportovci. Hraje se zde 
například fotbal, cvičí se zde jóga apod. 

Pacov má svou městskou knihovnu, ve které jsou 
v současné době dvě odděleni. Jedno pro dospělé a 
druhé pro děti. Od ledna 2001 je zde pro obyvatele 
zpřístupněn i internet. Dlouholetou tradici má 
v Pacově pěvecký sbor Slavík a soubor lidových písní a 
tanců Stražišťan. 

10. 1. S L A V Í K 

Pěvecký soubor Slavik byl založen v roce 1874. 
Název dostal podle jména slavného houslisty Josefa 
Slavíka 

Nový spolek zpestřoval svým účinkováním různé 
zábavy ve městě, pořádal hudební večery pro rodinné 
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příslušníky zpěváků, měl vlastní koncerty a 
vystoupení. 

К narušení činnosti pěveckého tělesa došlo 
v období první světové války. Po jejím skončení 
nastaly velké starosti s doplněním chybějících 
zpěváků, kteří ztratili své životy na frontách ve 
válce. 

Ve třicátých letech se Slavík zúčastnil festivalu 
pěvců v Táboře, spolupracoval s Klubem českých 
turistů, pořádal výchovné koncerty pro žactvo škol. 
Poslední koncert, který zahájil dlouhou odmlku 
pěveckého tělesa byl věnován významné osobnosti našeho 
národa Antonínu Dvořákovi a konal se dne 4. května 
1941. 

Dějiny Slavíka se začaly psát až po dlouhé době, 
neboť po skončení okupace se nepodařilo obnovit sbor, 
který by mohl trvale pracovat. Významnou postavou se 
stal pan Karel Zamrazil, který byl v té době ředitelem 
Základní umělecké školy (ZUŠ). S ním se- začaly psát 
nové dějiny pacovských slavíků. Z počátku se ujal 
skupiny asi 20 žen, které se občas scházely a později 
s® k nim připojili i muži. V roce 1973 již Slavik 
předstoupil veřejně před posluchače. Sbor vystupoval 
Pod hlavičkou Městského kulturního střediska. Brzy se 
stal členem Unie českých pěveckých sborů a po několika 
letech byl znám na mnoha místech tehdejší 
Československé republiky. 

V polovině osmdesátých let došlo к významnému 
Posílení mladšími zpěváky a úroveň sboru po umělecké 
stránce výrazně vzrostla. Došlo také к vyrovnání počtu 
mužských a ženských hlasů. 

Od roku 1987 šíří Slavík krásu zpěvu, reprezentuje 
mesto, region i stát v zahraničí. Několikrát hostoval 
v Německu, Holandsku, byl. vyzván zastupitelstvem města 



doprovázet jejich výpravu do Švýcarska a naši 
republiku zastupoval i na Mezinárodním festivalu v 
Itálii. Sbor nezapomíná ani na domáci posluchače. Jeho 
vánoční koncerty se staly již tradicí. Jeho repertoár 
je široký, počínaje hudbou starých mistrů, přes hudbu 
klasiků až к současným skladatelům. V roce 1998 zemřel 
dlouholetý dirigent Slavíku pan Karel Zamrazil a jeho 
funkci převzal pan Stanislav Pešička. Od roku 1996 je 
samostatným právním subjektem. V současné době čítá 50 
aktivních členů. 121 (viz. příloha č. 19) 

10. 2. STRAŽIŠŤAN 

Podnětem ke vzniku souboru byla stará pacovská 
tradice, svým obsahem a zaměřením zcela ojedinělá snad 
v celých Čechách. Bylo to Kozimberské posvícení, které 
se s různými přestávkami koná až dodnes. Posvícení se 
slaví vždy v neděli po svátku sv. Vavřince, tj. druhou 
neděli v srpnu, jako oslava sklizně raných brambor. 
Vrcholí vždy volbou nového starosty pro pacovskou 
čtvrť, která má název Kozimberk. V roce 1968 byl 
organizátory Kozimberského posvícení požádán o 
vystoupení pacovský dudák F. Zajíc. O rok později 
zpívala za doprovodu dud hrstka mladých zpěváků píseň 
o životě a práci kozimberských občanů. Později se 
podařilo utvořit skupinu zpěváků a zpěvaček, kteří 
chtěli zpivat lidové písně. Tito nadšenci dali základ 
folklórnímu sboru v Pacově. 

Nejprve se začínalo v souboru s lidovými pisněmi 
a postupně se zařazovaly i lidové tance. V roce 1977 
se Stražišťan zúčastnil na pozvání Krajského 

1 2 1 K r o n i k a p ě v e c k é h o s b o r u S l a v í k . 
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kulturního střediska v Českých Budějovicích setkání 
jihočeských souborů v Chlumu u Třeboně, odkud si 
odvezl velmi cenné připomínky poroty. Souboru se 
postupně podařilo obnovit kroj, který se zde nosil. 
Jeho kráse vyniká především v bohaté výšivce na bílé 
sukni. Mužské kroje jsou obohaceny především koženými 
opasky. 

Koncem roku 1994 oslavil soubor Stražišťan 25. 
výročí svého založení. Soubor mnohokrát vystupoval pro 
občany našeho města, pro důchodce na mnoha místech 
republiky, na různých přehlídkách a slavnostech 
v Čechách i na Slovensku. Také reprezentoval svůj kraj 
v roce 1982 a 1984 na Mezinárodním festivalu ve 
Strážnici. V roce 1987 se zúčastnil 7. mezinárodního 
festivalu ve Schmalkaldenu v kraji Sühl. V roce 1990 
koncertoval na několika místech v okolí německého 
Zindorfu a Erlangenu. Švédské Malmö přivítalo náš 
soubor v roce 1994. V roce 1995 uspořádal Ústav lidové 
kultury ve Strážnici natáčení tanců do programu Lidové 
tance z Čech, Moravy a Slezska. Tato ojedinělá akce se 
uskutečnila v krásném prostřed! Národopisného muzea 
v Přerově nad Labem. Stražišťan zde předváděl šest 
vybraných tanců z Pacovska, které tak zůstanou navždy 
zaznamenány jako klenoty pro příští generace. 

Soubor se každoročně účastní dění v Pacově. 
Pořádá různá vystoupení. Mezi ně například patří nově 
obnovená tradice Otvírání studánek.122 

(příloha č. 20) 

122 Kronika souboru lidových písní a tanců Stražišťan. 
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11. ŠKOLSTVÍ 

V této kapitole jsem se zaměřila na školství 
v Pacově. Snažila jsem se zachytit celou jeho historii 
i současný stav. 

Kdy byla v Pacově založena škola, přesně nevime. 
Nezachovaly se o tom žádné přimé zprávy. Předpokládá 
se, že v Pacově existovala škola již koncem 14. 
století. Z Pacova pocházela také řada vzdělaných lidi, 
především kněží, kteří jistě získali základní vzdělání 
ve svém rodném městě. Jedním z nich byl i Jakub 
Pacovský, učený profesor a kněz, řečený „Žíž", 
narozený v Pacově v roce 1430.123 

Na počátku 15. století spravoval pravděpodobně 
školu místní farář s vrchností. Vyučovalo se česky a 
žáci získávali pouze základni vědomosti. Dosazovat 
učitele nemohla však ani vrchnost, ani město. Po 
založení Karlovy univerzity byly totiž všechny školy 
podřízeny univerzitnímu senátu, který za učitele 
dosazoval jen své příslušníky. Učitel, který řídil 
školu, se jmenoval správce nebo rektor a vyučoval 
v nejvyšší třídě. Succentor byl kantorův pomocník při 
chóru a ve škole. Kantor, ředitel či správce hudby a 
kostelního zpěvu, vypomáhal také ve škole, ale učil 
jen zpěv. Za protireformace nastává i v Pacově úpadek 
školství. Mizí i zprávy o škole. Další poznámka o 
škole se objevuje až v roce 1972. V témže roce vyhořel 
při velkém požáru kostel i škola. Tehdejší škola byla 
na místě dnešní budovy Základní školy Na náměstí. Měla 
dvě třídy a světnici pro učitele.124 

123 Vondráček, J.: Dějiny města Pacova. Díl 3. c. d., str. 4. 
124 Tamtéž, str. 7 - 8. 
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Roku 1802 byl ukončen spor mezi vrchností a 
městem o patronát nad školou vítězstvím vrchnosti. 
Hned poté byla při nižší české obecné škole zřízena 
jedna třída vyšší - německá. Místnost pro ni byla 
vystavěna vedle vchodu do ostatních tříd. 

Počet žáků ve třídách pacovské školy neustále 
rostl, takže v roce 1865 bylo nutné otevřít paralelku 
první třídy, tzv. „půlklásek". Místní školní rada byla 
nucena uvažovat o výstavbě nové školní budovy. V roce 
1875 byla tato stavba přislíbena. Výstavba byla 
dokončena v roce 1881. Vysvěcena byla v roce 1882 při 
slavnosti konané u příležitosti odhaleni pamětní desky 
na domě prof. Fr. Šohaje. 

Vyšší vzdělání, než jaké dávala obecná škola, 
poskytovaly měšťanské školy. V roce 1886 byla zřízena 
měšťanská škola i v Pacově.125 

Počet žáků na obecné škole stále stoupal. Proto 
byla v roce 1894 škola rozdělena na chlapeckou a 
dívčí, obě po pěti třídách. Vznikají dvě samostatné 
školy. Od roku 1900 byla postupně otevřena dívčí 
měšťanská škola pod společnou správou s měšťanskou 
školou chlapeckou. Rozšíření školy o dívčí měšťanskou 
školu se projevilo nedostatkem prostoru ve stávající 
budově na náměstí. Provizorní místnosti byly zajištěny 
v obecním domě „U Šohajů" (dům č.p. 273 - dnešní 
budova Městského muzea). 

První světová válka měla své důsledky i pro 
pacovské školy. V budově dívčí měšťanské školy byla 
zřízena nemocnice o 60 lůžkách. Rozkazem byla zabrána 
později i školní budova na náměstí. 

V roce 1917 byla ve městě zřízena jednotřídní 
polská škola pro děti uprchlíků z Haliče. Bylo zapsáno 

125 Chaloupková, A.: Pacovské školství v letech 1881-1986. Městský úřad. Pacov 1996, str. 30-
32. 
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celkem 75 žáků. V poválečném období bylo schváleno 
zavedení jednoročního učebního kursu. Měl usnadňovat 
přechod žáků do odborných středních škol.126 

V prosinci 1935 vyšel zákon o újezdních 
měšťanských školách. Ke škole byly přiškoleny obce 
Roučkovice, Samšín, Důl u Pošné, Pošná, Zahrádka u 
Pošné, Bedřichov, Cetoraz, Jetřichovec, Šimpach, Nová 
Ves a Zhořec. 

V době protektorátu bylo systematicky oklešťováno 
vše, co připomínalo samostatnost českého národa. 
V únoru 194 5 byla školní budova vyklizena pro 
příslušníky německé branné moci. Žactvo docházelo 
dvakrát týdně pro úkoly do sálu hostince pana Klause 
v Nádražní ulici. Inventář školy byl uložen ve dvou 
kabinetech na pudě a nábytek přestěhován do bývalého 
kláštera v zámku. 

Teprve po osvobození v roce 1945 se vytvořily 
reálnější podmínky pro výstavbu nové školní budovy. 
V roce 195 9 byla zahájena první- etapa výstavby 
Základní školy Za Branou. Druhá etapa započala v roce 
1969 a výstavba byla dokončena v roce 1972.127 

V současné době jsou v Pacově dvě základní školy -
Základní škola Za Branou a Základni škola Na Náměstí. 
V roce 1996 byla zahájena výstavba nové budovy pro 
Gymnázium. Dále je zde Základní umělecká škola, která 
vznikla v roce 1952. V budově ZUŠ se nachází i 
Zvláštní škola, která byla dislokována do Pacova 
z lukaveckého zámku. Je určena pro mentálně opožděné 
děti. 

126 Chaloupková, A.: Pacovské školství v letech 1881 - 1986. c. d., str. 35. 
127 Z mého kraje. Ročník 1. Číslo 12. 
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12. SPORT 

Tuto kapitolu jsem začala historií tělovýchovné 
jednoty v Pacově, která položila základy pro další 
sportovní odvětví, která kapitolu uzavírají. 
Samostatnou podkapitolu jsem věnovala atletice, ke 
které mám osobní velmi vřelý vztah. 

12. 1. Tělovýchova 

V roce 1871 vznikla v Pacově Hasičsko - tělocvičná 
jednota Sokol. Sokolská činnost neměla dlouhého trvání 
a činnost vykazovalo především hasičstvo. Až za pomoci 
okolních tělocvičných jednot byl uspořádán výlet, 
který činnost Tělovýchovné jednoty (TJ)Sokol v Pacově 
obnovil.128 

Pro první společenskou místnost byla vyhlédnuta 
místnost v hostinci na „Semerinku" v ulici Třebízských 
(dnes Pošenská). Koncem roku bylo usneseno změnit 
dosavadní sídlo a přejit do hostince „Na panské", kde 
se cvičilo až do postavení sokolovny. Cvičily jen 
mužské složky. Podle finančních možností se postupně 
zřizovalo tělocvičné nářadí. Již v roce 1895 se čtyři 
cvičenci zúčastnili II. Všesokolského sletu. Činnost 
Sokola v této době spočívala především v pravidelném 
cvičení, v pořádání výletů do okoli a v pořádání 
veřejných cvičení. Byl ustaven i zábavní výbor, který 
zajišťoval pořádání koncertů, recitačních večírků, 
tanečních zábav apod. 

128 Kolektiv autorů.: Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, c. d., str. 98. 
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V roce 1908 byl ustanoven ženský odbor Sokola a do 
výboru TJ byly jmenovány 3 členky. Ženy poprvé 

• v . v 1 2 9 

vystoupily verejne v roce 1910. 
Ve válečném období v letech 1914 - 1918 bylo 

povoláno к vojenské službě 34 členů Sokola, další je 
brzy následovali. Členky TJ pomáhaly vařit v lazaretě, 
členové zase při sklizňových pracích. V roce 1916 byla 
Česká obec sokolská (ČOS) rozpuštěna a v roce 1917 
ustalo i cvičení v Pacově. 

První slavnostní schůze v samostatném 
Československu se konala v roce 1918. V další letech 
byla řešena převážně otázka nové tělocvičny. Po 
dlouhých jednáních byla v roce 1927 stavba sokolovny 
ukončena. Činnost TJ ukončil až příchod německé armády 
a zřízení protektorátu Čechy a Morava. Jeho činnost 
byla obnovena až po osvobození v roce 1945. Sokolovna 
byla však velmi poškozená a inventář z velké části 
chyběl. Přesto bylo cvičení zahájeno. V roce 1947 
začaly také přípravy na XI. Všesokolský slet. Pacovský 
Sokol byl vždy na sletech silně zastoupen. Aktivní 
byly oddíly volejbalu, české házené, začínalo se i 
šermovat a boxovat. Byly také učiněny pokusy založit 
oddíly cyklistiky a lyžování.130 

TJ Slavoj Pacov je v současné době rozdělen do 
oddílů podle druhu sportovní činnosti. Každý oddíl je 
samostatný, má svůj výbor, plán činnosti i své 
finanční zajištění. Společný je jen název a 
účetnictví. Po roce 1989 došlo к obnovení České obce 
sokolské. Hlasováním však členstvo rozhodlo 
nevstupovat do ČOS. V současné době je sportovcům 
к dispozici nový fotbalový stadión a atletický 
stadión. 
129 Jihočeský věstník. Ročník XIII. Číslo 43. 
130 Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Městský úřad 1997, str. 45 - 50. 
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12. 2. Atletika 

První zmínky o pacovské atletice najdeme 
v časopise Sport ze dne 22. května 1925, kde na 3. 
místě v kvalifikačním závodě juniorek figuruje SK 
Pacov. V městském muzeu jsou uchovány diplomy K. 
Hájka, které získal v roce 1931 na běžeckých závodech 
v Německu. V letech před druhou světovou válkou 
dokázal na závodech v Pacově skočit tenista Kodada o 
tyči 360 cm. V prvních poválečných letech se členové 
pacovského Sokola zapojili do soutěží Jihlavského 
kraje. Se zánikem Sokola zaniká i organizovaná 
atletika v Pacově. 

Počátkem padesátých let se zavedením nového 
územně správního uspořádání se Pacov stává sídlem 
okresu, a tím i místem pro nové pracovní příležitosti. 
Do města přicházej! nové pracovni sily a jsou mezi 
nimi .i sportovci. V roce 1954 byl z. iniciativy 
Blahomila Zajice ustaven při TJ Slavoj atletický 
oddíl. První velkou akcí nového oddílu bylo atletické 
„Setkání mládeže okresů Kamenice nad Lipou - Pelhřimov 
- Pacov". 

V roce 1974 uzavírá s oddílem tehdejší závod 
Stroj obal Pacov patronátni smlouvu a závodníci oddílu 
nesou na všech soutěžích název TJ Slavoj Strojobal 
Pacov. Ten se v roce 1993 měni na TJ Slavoj PS Pacov, 
zahrnující iniciály hlavního sponzora oddílu 
Pacovských strojíren akciová společnost Pacov. Členové 
oddilu získali již 551 titulů přeborníků kraje, 26 
medaili na mistrovstvích Československa a 39 medailí 
na mistrovstvích České republiky. Zapsali se dvakrát 
do rekordních listin Československa, třikrát do 
českých a 84x do krajských. 
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V roce 1968 pořádá oddíl, vůbec poprvé v Pacově, 
mezinárodní utkání. V roce 1997 Přijíždí i světová 
rekordmanka Helena Fibingerová, aby zde startovala 
v rámci tradiční Ceny města Pacova. Tento závod pořádá 
oddíl již od roku 1957. Mezi účastníky těchto závodů 
patří například i Robert Změlík a Imrich Bugár. V roce 
1979 je tento závod, který byl rozšířen i o Cenu 
Stroj obalu v hodu kladivem, též dějištěm 
Československého poháru v této disciplíně.131 

12. 3. Dalši sportovní odvětví 

Nejmladším sportem je v Pacově silový trojboj, 
který funguje od roku 1985. Jedná se o dřep, bench 
press a mrtvý tah, což jsou způsoby zvedáni činek. 
Jeho zakladatelem je Josef Mička, který se stal 
dvakrát mistrem ČSSR v tomto sportu a velmi tak město 
Pacov proslavil. 

V posledních letech se v Pacově rozvíjí činnost 
kopané . Tradice kopané Pacova se datuje již od roku 
1960, kdy tento nový sport přivezli místní rodáci 
studující v Praze. V roce 1996 se splnil dlouholetý 
sen několika pacovských fotbalových generací tím, že 
byl postaven nový fotbalový stadión. Tím jsou 
vytvořeny vyhovující podmínky pro místní fotbalisty, 
kteří opět dosahují úspěchů na fotbalových utkáních. 

Počátkem roku 1923 založilo několik nadšenců 
tenisový kroužek. Vlastními finančními prostředky 
postavili i tenisový kurt. S různými úspěchy fungoval 
kroužek do roku 1970, kdy začal zájem o tenis upadat a 
provozují ho pouze jednotlivci. V současné době došlo 

131 Z mého k raje.Ročník XXXI. č. 15. 
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к obnoveni tenisových kurtů a zájem o tento sport je 
vysoký. 

Jiným sportovním oddílem, který však nespadá pod 
TJ Slavoj Pacov, je Turistický oddíl mládeže(TOM), 
který funguje v Pacově od roku 1976. Kromě základní 
pěší turistiky se klub věnuje turistice vysokohorské a 
cyklistické. Pacovský TOM dosahuje výrazných úspěchů 
v turistických závodech, v soutěžích oblastních, 
republikových i mezinárodních. Úspěšná činnost turistů 
přispívá к dobré propagaci a reprezentaci města. Roku 
1984 byla vybudována turistická základna a ubytovna se 
43 lůžky. Je zde к dispozici i sauna, která funguje od 
roku 1986. 

Po roce 1989 začíná v Pacově fungovat činnost 
pacovského Junáka. Jeho začátky byly těžké, ale 
v současnosti má Junák poměrně dobrou materiální 
základnu. Město Pacov pronajalo Junákovi dům, ve 
kterém se pacovští junáci scházejí. Mají dostatek 
stanů na táboření, vlastní knihovnu a každým rokem 
pořádají letní tábor pro děti. Účastní se také 
junáckých závodů (například Svoj sikův závod - v roce 
1996 se družstvo světlušek probojovalo až do 
celostátního kola, kde se umístnilo na čtvrtém místě). 
Děti se zde mohou vyžít v přírodě, mohou zde uplatnit 
své znalosti a dovednosti. 
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13.ZEMEDELSTVI 

Zemědělství bylo v minulosti zdrojem obživy 
většiny obyvatel. Zemědělský charakter města 
přetrvával i po druhé světové válce, kdy v Pacově 
hospodařilo kolem 220 drobných zemědělců. 

Velkostatek Dr. Weisse v rozsahu cca 90 ha byl 
včetně lesů a dalšího majetku po válce zkonfiskován a 
půda rozparcelována. Na značné části katastru města 
byl v létě 1945 zřízen zajatecký tábor, který 
prakticky zdevastoval veškeré pozemky i les od silnice 
směrem na Tábor, od mlékárny až к železniční trati 
směrem na obec Eš. Část těchto pozemků začala být 
obhospodařována až v roce 1966, zbytek charakter 
zemědělské půdy nadobro ztratil. Značnou část 
zemědělské půdy představoval zabavený židovský 
majetek, přidělený к obhospodařování menším 
zemědělcům. Spolu s odchodem části obyvatel do 
pohraničí přibylo neobdělaných polí a došlo zcela 
zákonitě к neplnění, v té době předepisovaných dodávek 
zemědělských produktů. 

Východiskem z této situace bylo vytvořeni 
Státního statku, který převzal pozemky bývalého statku 
Starý dvůr a přilehlá neobdělaná pole. Další pozemky 
obdělávali zemědělci a nově založené jednotné 
zemědělské družstvo (JZD). 

Začátky hospodaření na pacovském statku, 
spadající pod Státní statek Pelhřimov, byl velmi 
těžké. Chyběla mechanizace, pracovníci, potahy i byty 
pro zaměstnance. Postupně byla zahájena výstavba 
nového prasečníku, kravína a dvou dvojdomků (1954). 
Rozšiřovala se také půdní držba, a to přebíráním 
pozemků od soukromých zemědělců. V roce 1962 se statek 
v Pacově stal součástí šlechtitelského a semenářského 
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podniku v Táboře. Šlechtitelská stanice převzala 
místni JZD a také veškerou zemědělskou půdu v Pacově. 
Nově vzniklá Šlechtitelská stanice se zaměřila na 
produkci osiv obilovin a na udržování a rozmnožování 
sadby brambor. V roce 1964 byla uvedena do provozu 
Nová farma, kam byl sveden veškerý dobytek ze stájí 
statku a ze stájí JZD.132 

Začátkem sedmdesátých let byla ke Stanici Pacov 
přičleněna Šlechtitelská stanice Hrádek, která 
prováděla převážně novošlechtění brambor. Nový celek 
zahrnoval 1000 ha pozemků. 

Prakticky od počátku pacovského statku stál 
Mojmír Jelínek, který jeho provoz zajišťoval až do 
roku 1989, kdy odešel do důchodu. 

Po listopadu 1989 bylo z půdní držby vydáno 58 ha 
soukromým zemědělcům. V roce 1992 byl privatizován 
Šlechtitelský ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě, 
kam patřila i Šlechtitelská stanice v Pacově. V říjnu 
1992 vznikla akciová společnost Selekta Pacov. 

132 Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 24 - 30. 
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14. PRŮMYSL A REMESLA 

Průmysl a řemesla jsou nedílnou součástí Pacova a 
jeho okolí. Od svého počátku řemesla poskytovala zdroj 
obživy pro velkou část obyvatel. V současné době hraje 
průmysl významnou roli v tržní ekonomice města. Pacov 
si také svými výrobky získává prestiž a uznání v celé 
republice i zahraničí. Jednotlivé části kapitoly jsou 
řazeny počátečních odvětví, která postupně zanikala, 
až po průmyslová odvětví, která prosperují dodnes. 

Těžba stříbra v Pacově 

Počátek těžby stříbra v Pacově je datován do roku 
1751. Pacovští měšťané museli svádět boj o povoleni 
к důlnímu podnikáni především se správcem 
karmelitánského panství, který mu nebyl nakloněn a 
udal je Krajskému úřadu pro dolování bez příslušného 
podnikání. Následovaly byrokratické administrativní 
průtahy včetně věznění dvou pacovských měšťanů, ale 
pokračovalo pravděpodobně i dolování přes uvedený 
zákaz. Dolování je v Pacově zmiňováno ještě v roce 
1803, kdy na základě rozhodnutí с. k. distrikčního 
soudu v Kutné Hoře ze dne 30. srpna 1803 obnovili 
pacovští opět těžbu stříbra. Ta však musela být brzy 
omezena a zrušena pro nedostatek potřebných investic. 

Trpké zkušenosti s úřady a nenaplněná očekávání 
rychlého a snadného zbohatnutí vedly к odeznění 
pacovského dolování. Ještě na konci 19. století byla 
ve hrázi za „Zavadilkou" objevena štola směřující 
к hřbitovnímu kostelíku sv. Barbory.133 

133 Řemesla a řemeslníci na Pelhřimovsku od středověku do poloviny 20. Století. Státní okresní 
archiv Pelhřimov 1999. 
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Skláři 

I když v samotném Pacově nebyla skelná huť, 
v jeho okoli se sklářská výroba úspěšně rozvíjela a 
poskytovala obživu značné části obyvatelstva. Vhodný 
křemen a dostatek dřeva, pro které se při nedostatku 
dopravních prostředků těžko sháněl odbyt, byly 
přirozenými podmínkami pro rozvoj četných sklářských 
hutí. Ty se začaly poměrně rychle budovat na přelomu 
17. a 18. století. V roce I960 je zmiňována huť u 
osady Bezděkov (zrušena roku 1754), další huť stála 
v blízkosti Lukavce. Huť v Těchobuzi založená roku 
1721 skelmistrem Františkem Antonínem Adlerem byla 
zrušena v roce 1737 v důsledku vyčerpání dříví. Asi po 
roce 1876 se v hutich přestalo pracovat.134 

Pacovský pivovar 

I když v současné době není pivovar v Pacově již 
téměř třicet let v provozu, patří neodmyslitelně 
k jeho historii. 

První zpráva o vaření piva v Pacově pochází 
z roku 1544, kdy se výsadou Zikmunda Robmhápa ze Suché 
a na Pacově „dostalo měšťanům, majitelům krčem 
poplatních, práva vařiti pivo".135 Za panování 
vrchnosti Zikmunda Robmhápa a Španovských z Lisova 
docházelo к určité dělbě várky piva s pacovskou obcí. 
Následné spory o právo byly ukončeny „Smlouvou mezi 
Ladislavem Vitou ze Rzavé a na Pacově a obcí pacovskou 
o várku piva slib poddanský, o lesy a mlýny" ze dne 4. 
ledna 1618. Touto smlouvou zůstává v Pacově jediný 

134 Chaloupková, A.: 150 let skláren pod Stražištěm. Nástup 30/86. 
135 Matouš, В.: Dějiny města Pacova. c. d., nestránkováno. 
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pivovar, a to panský. Jeho možnosti přípravy sladu, 
vařeni a skladování piva dokazují ještě dnes zachované 
prostory lednic a sklepů, jejichž kapacita nemohla být 
ani v posledních letech zcela využita.136 

К podstatné rekonstrukci pivovaru došlo v letech 
1902 - 1908, kdy byl instalován výkonný parní stroj, 
který sloužil i v době lepších technických možností 
elektrického pohonu až do roku 1950. Pivovar byl 
v držení pacovského panství, jeho posledními majiteli 
byli členové rodiny JUDr. Aloise Weise do roku 1945, 
kdy byl pivovar s celým jeho dalším majetkem 
konfiskován. V době před druhou světovou válkou i po 
ni zaměstnával pivovar 13 - 15 pracovníků. V roce 
nastoupil do znárodněného pivovaru Jan Kňákal, za 
jehož vedeni se postupně zlepšovalo strojní zařízení a 
technické vybavení. Postupné začleňování pacovského 
pivovaru do národního podniku Horácké pivovary 
v Jihlavě (1951), do Havličkobrodských pivovarů 
(1953), zpět do Horáckých pivovarů a konečně do 
Jihočeských pivovarů (1960) nijak samotnou výrobu piva 
neovlivnilo. 

V roce 1969 byl pacovský pivovar jako poměrně 
malý provoz zrušen. Po rozsáhlé přestavbě se objekty 
pivovaru staly provozem Jihočeskch mlékáren jako 
prostory к uskladňování a zrání sýrů.137 

Soukenictví 

V 18. století patřilo právě soukenictví 
k nej rozšířenějším pacovským živnostem. Výrobky 

136 Pakosta, F.: Vařeni piva a prodej vína v Pacově. Zprávy městského muzea v Pacově 1910. 
137 Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 44. 
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pacovských soukeníků se úspěšně prodávaly na trzích 
v Linci. 

Státem vydávané plátenické a předlácké řády 
z roku 1755 dávaly cechovním mistrům možnost téměř 
neomezeně podnikat. Protože bylo zapotřebí i mýdla, 
rozvíjelo se v Pacově i mydlářství a výroba svíček. 

Počátkem 19. století dochází ke krizi soukenictví 
v celé zemi. Mezi její příčiny patřily celní sazby 
sousedních států, náhlý obrat v obchodě s vlnou a 
finanční situace Rakouska po roce 1811. Neméně 
významnou příčinou bylo také zanedbávání potřebného 
technického vzdělání a zastaralost výroby. Pacovští 
soukeníci se nedovedli včas přeorientovat na nový 
způsob výroby a na nutnou specializaci. Proto podlehli 
stálé sílící konkurenci a kdysi tak slavné soukenictví 
postupně zcela zaniklo.138 

Truhlářství 

Počátky rozvoje pacovského truhlářství spadají do 
sedmdesátých let 19. stoleti. Průkopníkem moderněji 
chápané truhlářské práce byl Petr Hájek, který založil 
v Pacově v roce 1868 malou truhlářskou dilnu. Dalši 
dílnu založil v roce 1881 Václav Dvořák. Ten, jako 
první v Pacově, vybavil svoji dílnu potřebnými stroji. 

Do vypuknutí první světové války vyváželi 
pacovští nábytek do jihočeských měst, Prahy, Plzně, 
Pardubic, Oloumouce, ale i do Vídně, Krakova, Uher a 
Slavonie. Válka sice výrobu utlumila, ale hned po 
jejim skončeni se truhlářství začalo znovu rozvíjet. 
V roce 1952 to bylo již 121 truhlářů a 12 natěračů 
s čalouníky. Kromě továrny Karla Hájka, která ukončila 
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činnost v roce 1934, se stav pacovského truhlářství 
neměnil ani za druhé světové války.139 

Po roce 1948 a následném znárodnění je pacovská 
výroba nábytku s počtem asi 100 zaměstnanců začleněna 
do nově vzniklého závodu v Brně. V roce 1958 přechází 
pacovský závod pod firmu Interier Třešť a od roku 1963 
je součástí Jitony Soběslav. Výroba se orientuje na 
borovicové provedení dětských stěn a vývoz směřuje do 
Anglie a zemí Beneluxu. 

Restitucí byl závod vrácen potomkům původního 
majitele Dvořáka a v roce 1993 se měni na soukromou 
firmu Helier nábytek, která pokračuje v zaměření 
výroby a navazuje na tradici truhlářské výroby 

v 14 0 v Pacove. 

Koťlářsťví a mědikovectví 

K nej významněj Šímu průmyslovému odvětví patří 
kotlářstvi a mědikovectví představované firmou Josef 
Hradecký. Kotlářská živnost byla založená v roce 1876 
Josefem Hradeckým v malé dílně, kterou postupně 
přestavil na skutečný průmyslový závod. Na svou dobu 
měl Josef Hradecký mimořádné sociální cítění, kdy jeho 
zaměstnanci měly placenou nemocenskou pokladnu a učni 
pobírali kapesné. Po jeho smrti se jeho nástupcem stal 
jeho synovec Ing. Josef Hradecký. Odbyt výrobků 
směřoval především do oblastí Českomoravské vysočiny, 
kde se úspěšně rozvíjelo zemědělské lihovarnictví 
nutně potřebující právě kotlářské a mědikovecké 
řemeslo. O kvalitě výrobků svědčí i to, že v mnoha 

138 Plaček, P.: Počátky a konce pacovského soukenictví. VSČJ - V/150. 
139 Dvořák, F.: O pacovském truhlářství. VSČJ - IV/25. 
140 Z mého kraje. Ročník. XXIX. č. 5. 
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lihovarech funguji ještě dnes zařízení instalovaná 
právě firmou Hradecký.141 

Začátek války znamenal omezení výroby z barevných 
kovů a přechod na výrobu náhradních dílů, popelníků, 
měničů a ohřívačů vody především pro výrobu lokomotiv 
v plzeňské Škodovce. Po skončeni války se výroba 
vrátila к původnímu výrobnímu programu. Znárodnění 
v roce 194 8 neumožnilo J. Hradeckému realizovat další 
výrobní záměry. Bylo současně počátkem výrazných změn 
v orientaci výroby na zařízení pro jiné typy provozů 
potravinářského průmyslu. 

V roce 1922 byl původní tovární objekt firmy 
Hradecký restituován a potomci majitele v něm obnovili 
výrobu. 

V roce 1954 byl pacovský provoz začleněn do 
Strojíren potravinářského průmyslu se sídlem v Praze. 
Pacov se stal jedním z jeho pěti závodů. Výroba se 
soustředila především na výrobu kávovinového a 
chmelového extraktu, zařízení na výrobu vanilinu a na 
výrobu acetolu a butanolu kvasnou cestou. 

Závod získával postupně dobré jméno u zákazníku 
po celé republice, což se projevilo stálým zvyšováním 
požadavků potravinářských závodů. Současně se však 
začal projevovat nedostatek výrobních kapacit. Proto 
byla v roce 1957 zahájena výstavba nového závodu 
v Pacově. Závod byl dobudován v roce 1963. Zvýšené 
výrobní požadavky měly za následek založení učňovského 
zařízení v Oblajovicích, kde byli učni připravování 
nejen pro vlastní závod, ale i potravinářské závody 
v celé republice. 

Sloučením Strojíren potravinářského průmyslu a 
podniku Obal vzniká v roce 197 0 nový organizační celek 
Stroj obal se sídlem V Hradci Králové. Závod v Pacově 

141 Jihočeský věstník. Ročník. XIX. č. 11. 
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se stal jedním z jeho deseti závodů. Byly provedeny 
výstavby dalšich výrobních hal a pomocných provozů, 
rozšířena výroba chladícího zařízení na mléko, 
modernizováno technické vybavení závodu a výrobní 
program. V této době se počet pracovníků závodu 
pohyboval v rozmezí 500 - 600.142 

Poslední změnu majitele i jména přinesl rok 1991. 
Vznikla akciová společnost Pacovské strojírny, 
v jejichž čele je ředitel Rudolf Kromp. Ve spolupráci 
s akciovou společností INPRO Praha, která je 
majoritním vlastníkem akcií, mohou Pacovské strojírny 
nabízet i komplexní technologické celky - mlékárny, 
malé a střední pivovary, lihovary a škrobárny, výroby 
nealkoholických nápojů, úpravy minerálních vod. 
Pacovské strojírny se podílejí významně i na 
modernizaci a výstavbě nových provozů jak v tuzemsku, 
tak i zahraničí, provádějí i nadále samostatné 
montážní a opravárenské práce a pro ekologické 
programy výrobní zařízení na odvodňování kalů 
v čistírnách odpadních vod.143 

Kožedělná výroba 

Kožedělná výroba zakládající dlouholetou tradici 
řemeslné dovednosti patří ke specifice Pacova. Vznik 
tohoto řemesla spadá do konce 19. století. 

První zmínky o výrobě koženého zboží pocházejí 
z roku 1895. Později byla založena firma „Roubíček, 
Arnstein, Backer", která úspěšně využívala pracovních 
sil a opírala se o výrobní technologii vídeňského 

142 Strojobal Pacov. Pacov 1973. 
143 Dostupné na: http:/www.mestopacov.cz 
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ozdobnictví. V době první světové války ochromil 
nedostatek pracovních sil i potřebného materiálu 
kožedělnou výrobu natolik, že téměř zanikla. Na 
obnovení její činnosti se podílel Viktor Weiner, 
zástupce a dílovedoucí B. Roubíčka. Ke dni 1. ledna 
1920 zakládá „První jihočeskou továrnu na jemné kožené 
zboží Viktor Werner - Pacov - Č. S. R. Jeho výroba se 
rychle rozvíjí a proniká na zahraniční trhy. Dobré 
odbytové podmínky i pracovní síly vedou к zakládání 
dílen. Jedná se například o dílny Leopolda Pachnera, 
Bedřicha Válka nebo Jana Trpáka. Leopold Pachner si 
brzy vytvořil širokou výrobní základnu a v roce 1925 
měl již ve městě několik provozoven. Zaměřil se na 
výrobu jemného koženého zboži (peněženky, kožená 
pouzdra na cigarety, nákupní tašky apod.). Firma 
Weiner se naopak specializovala na větší kožené zboží 
(brašny, aktovky, kufry apod.). 

V roce 1925 svůj podnik zakládá Bedřich Válek, 
který získal- potřebné zkušenosti u firmy Weiner.- Dva 
největší pacovské kožedělné závody V. Weinera a L. 
Pachnera byly v roce 1939 sloučeny a předány do 
německé správy. V roce 1941 v nich byl ustaven komisař 
a v roce 1943 se stal závod soukromým majetkem 
německého válečného invalidy F. Schoppera. V roce 1945 
pak přešel pod národní správu.144 

Vývoj kožedělné výroby po roce 1948 neumožňoval 
existenci menších výrobních podniků, které také 
postihl znárodňovací proces. 

Kožedělné závody bývalých firem Weiner a Pachner 
byly začleněny pod samostatný podnik Kozák Klatovy. 
Postupně byly začleněny i firmy B. Válka a Jana 
Trpáka. Nový velký závod „Kozák Pacov" se stal 
monopolním průmyslovým výrobcem kožené galanterie 
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v Pacově. Protože dosavadní provozní prostory 
nevyhovovaly rozšiřující se výrobě, nárokům na 
strojové vybavení a odpovídajícím pracovním podmínkám, 
byla postavena nová výrobní budova, která byla dána do 
provozu dne 26. října 1973. Postupně pak došlo 
к dalším dostavbám a adaptacím. Byly vytvořeny 
podmínky potřebné pro vlastní učňovské zařízení, byla 
vybudována mateřská škola, postaven jeslový pavilon a 
nová ubytovna pro svobodné zaměstnance podniku. 
Privatizací národního podniku Kozák v roce 1992 vzniká 
nová firma Uniko Pacov. Rozsahem své výroby cca 600 
tisíc výrobků ročně a 350 zaměstnanci se řadí mezi 
největší evropské výrobce uznávaných značek koženého 
zboží.145 

Nové možnosti podnikání po roce 1989 vedly 
v Pacově к ustavení menších kožedělných firem. Patři 
mezi ně firma Rendl - výroba kožené galanterie, firma 
Veleta - sdružení pro výrobu kožené galanterie, firma 
O. Kratochvíl a spol... 

144 Vohlídal, A.: 100 let výroby kožené galanterie na pacovsku. Městské muzeum v Pacově. 
145 Kolektiv autorů.: Pacov od historie к současnosti. Pacov 1997, str. 56. 
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15. POVESTI 

K Pacovskému kraji se váže mnoho pověstí. Jedná 
se o pověsti historické, o zvonech, o studánkách а 
jiných. Vybrala jsem ty nej zajímavější a zároveň 
nej známěj ši. 

ČEŘENOVA BRANKA 

К městu samotnému se váže řada pověsti známých i 
zapomenutých. Nej známější je pověst o Čeřenově.brance. 

Dnes nám ji připomíná ulice, zvaná Čeřenova. Je 
to jedna z nejužších ulic v Pacově, spojující náměstí 
se Spálenou ulicí. Při jejím začátku, kde dnes stojí 
hotel Panská, stával kdysi dům, který vlastnil zámožný 
pacovský pán Čeřen. 

Byl to významný měšťan, který během svého života 
rozšiřoval ' svůj majetek. Dařilo se mu velmi dobře. 
Ovšem s postupujícím časem mu ubývalo stále více a 
více sil. Cítil, že přichází stáří. Věřilo se, že 
každý občan má za svého života aspoň jednou vykonat 
cestu do Jeruzaléma. A protože Čeřen patřil mezi 
spořádané občany, chtěl i on tuto cestu podniknout. 
Byla to velmi dlouhá cesta a bylo potřeba se na ni 
řádně připravit, aby se zamezilo možným 
nebezpečenstvím. Vydal se tedy na městský úřad, kde 
sepsal úředně potvrzené poslední pořízení, kdyby ho 
přeci jen cestou něco zlého potkalo. Přál si, aby 
v případě, že se do roka a do dne nevrátí, městská 
rada prodala celý jeho majetek, založila z utržených 
peněz nadací pro chudé a koupila velký zvon. Když to 

sepsal, vydal se na cesty. 



Čas pomalu plynul a Čeřen se stále nevracel. Když 
minul rok a den, pomysleli si měšťané, že se mu něco 
zlého přihodilo a možná už neni ani mezi živými. Proto 
se zařídili podle jeho posledního pořízení a vykonali 
vše přesně tak, jak si sám Čeřen přál. 

Jednou se stalo něco neočekávaného. Zvon se 
rozezněl sám a to právě ve chvíli, kdy čeřen, 
vracející se ze své dlouhé cesty, vstoupil do Pacova. 
Když se dozvěděl, co se stalo s jeho majetkem, 
zkroušený se otočil a navždy opustil své rodné město. 
Zvon utichl teprve, když vyšel z katastru Pacova.146 

NA PROPADE 

Zámecká paní sídlicí na Pacově se velmi ráda 
projížděla po svých pozemcích. Při tom neustále 
kontrolovala, jak pilně poddaní pracují. Běda, když 
zjistila,' že není všechno v naprostém pořádku. -Vždycky 
si pak přivolala svého správce, který měl na starosti 
všechna její pole, louky, lesy i rybníky a činila ho 
zodpovědným. Poddaní neměli správce rádi a zámeckou 
paní přímo nenáviděli. 

Jednou se paní vydala na svojí pravidelnou 
projížďku. Poddaní pracovali na poli pod bedlivým 
dohledem správce. Zámecká paní dala pokyn kočímu a 
kočár zastavil přímo u pracujících mužů. Nikdo z nich 
ji ani nepozdravil. Neučinili tak ani na správcův 
pokyn, aby svou paní pozdravili, jak se sluší. Paní se 
velmi rozzlobila a přikázala kočimu, ať se vydá 
к zámku cestou ze všech nej kratší. Kočí vše splnil 
podle jejiho příkazu a vyjel přímou cestou a nedbal na 
rozbahněné louky a bažiny. Koně se začali pomalu bořit 
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a zapadali do bažin stále víc. To už se zámecká paní 
začala bát o svůj život a volala na poddané o pomoc. 
Nikdo z nich jí pomoci nepřišel. A správce ten se za 
svou paní bál jít a tak stál před bažinou a volal o 
pomoc s ní. Paní volala, prosila a nakonec i slíbila, 
že zruší i robotu, jen ať jí pomůžou. Muži ji vytáhly 
z kočáru na poslední chvíli. 

Zámecká paní dostála svému slibu a robotu opravdu 
zrušila. Uvědomila si, jak moc musela být zlá na své 
poddané, když ji ani od smrti nechtěli pomoci. Brzy na 
to se stala ve svém kraji velmi oblíbenou a přátelskou 
paní. Od té doby se na tom místě říká Na propadě.147 

BOLZANOVA STUDÁNKA 

Nedaleko Pacova je vesnice jménem Těchobuz. Je 
v krásném, romantickém okoli, plném rybníků a 
hlubokých lesů. Uprostřed vesnice je neveliký zámek, 
který se mezi malými vesnickými domky náramně vyjímá. 
Zámecký pán Hoffmann, který na něm sídlil, pozval к 
sobě v roce 1830 Bernarda Bolzana. Byl to německy 
píšící osvícenský vědec, filosof a matematik. 
V zámeckém údolí byla řada krásných, košatých lip, 
které lemovaly cestu až do bujného lesa, kde byla 
kamením roubená studánka, která nese Bolzanovo jméno. 

Zámecký pán měl malou dceru jménem Karolínka, ta 
si často hrála venku. Jednou se však při hře zatoulala 
dále od zámku a dlouho ji nikdo nemohl najít. Hledali 
ji všichni ze zámku, až ji konečně našel Bolzano, jak 
spí u studánky. Spala tvrdým spánkem a zřejmě měla 
hezké sny, protože se ze spaní usmívala. Bolzano ji 

146 Cvek,V.: Lidé kraje mezi třemi vrchy. Nástup. Pelhřimov 1960, str. 32 - 38. 
147Tamtéž, str. 4 0 - 4 3 . 
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tedy neprobudil a jen ji pozoroval. Když se sama 
vzbudila, vyprávěla mu sen o krásné paní, která ji 
hlídala, když spala. Pak ji teprve odvedl v pořádku 
domů. 

Často se Bolzano vracel к té studánce a to 
především v době, kdy už dospělá Karolína těžce 
onemocněla a brzy na to předčasně umřela. Přiměl její 
rodiče, aby za její věno nechali postavit školu a tím 
jí zachovali věčnou památku. Učinili tak. Zámek dlouhá 
léta poskytoval zázemí sirotkům z širokého okolí, 
kteří navštěvovali i školu.143 

V dnešní době zámek slouží jako ústav pro 
postižené. 

SVĚTÝLKA V JETŘICHOVCI 

V těsné blízkosti Pacova je malá vesnice 
Jetřichovec. Kolem ní teče říčka Trnávka, u- které byl 
dříve Blažkův mlýn. К němu se váže pověst, že se 
každou noc kolem něj pohybuje lucerna, pohybuje se po 
lukách, zastaví u každého stromu, oběhne jej a běží 
к dalšímu. Kdo a nebo co to je, nikdo neví. 

Kdysi dávno žil v Jetřichovci svobodník Bydlas. 
Byl nesmírně bohatý, ale bylo mu to stále málo a 
toužil po ještě větším bohatství. Z každého groše, 
který mu přibyl se velmi radoval a dával do velké 
truhly, kterou pečlivě zamykal na dva západy. Vždycky, 
když ostatní už spali, zatemnil všechna okna a 
přepočítával svoje penize a plánoval, jak by jich mohl 
mít ještě více. Lidé ze vsi se jeho lakotě smáli. 
Nikdo ho neměl rád a nikdo za nim pro nic nepřišel. 

148 Cvek, V.: Lidé kraje mezi třemi vrchy. Nástup. Pelhřimov 1967, str. 43 - 46. 
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Jednou přišla zpráva, že všichni vojáci musí 
druhý den narukovat. To byla pro Bydlase velká rána. 
Zaplatil by cokoliv, jen aby na vojnu nemusel. Ale ze 
služby se vykoupit nedá a tak začal Bydlas raději 
přemýšlet, co udělá se svými penězi. Byl tak lakomý, 
že je ani svojí rodině svěřit nechtěl. Rozhodl se, že 
nej lepší je bude někde zakopat. Nemohl ale vymyslet 
místo, které by bylo nebezpečnější a kde by peníze 
nikdo nenašel. Nakonec ho napadl Blažkův mlýn. V noci, 
když všichni usnuli, vzal krompáč a lopatu a šel 
peníze zakopat. Jámu vykopal pod olší. 

Čas plynul, vojna skončila a Bydlas ji ve zdraví 
přečkal. Po návratu se chvatně přivítal s rodinou, 
nemohi se dočkat, až si vykope svoje peníze. Hned jak 
všichni usnuli, běžel k Blažkov mlýnu a začal kopat. 
Když vykopal první jámu a nic nenašel, pomyslel si, že 
jen zapomněl a kopal kousek vedle. Tak se to ale 
opakovalo celou noc až do svítání, kdy se musel vrátit 
domů. • Ráno šel pracovat na pole a v noci se opět 
vrátil kopat. Nenašel nic, a tak kopal každou noc 
celých čtrnáct dní. Jednou si vzal s sebou i provaz a 
ráno ho našli oběšeného. Podle rozkopané louky 
poznali, proč dobrovolně ukončil svůj život. Od té 
doby je tam v noci prý vidět svítící lucernu.149 

148 Cvek, V.: Lidé kraje mezi třemi vrchy. Nástup. Pelhřimov 1967, str. 43 - 46. 
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HRAD KÁMEN 

Vesnicí Kámen prochází státní silnice od Tábora 
do Pelhřimova. Stejnojmenný hrad je postaven na 
mohutné skále, která má jednu ze svých strmých stěn 
obrácenou k Pacovu. Na konci středověku zde sídlil 
majitel panství, který měl tři dcery. Velmi dobře se 
staral o hrad, pole, louky, lesy i hospodářské 
zvířectvo. Ale k jeho zármutku vždycky všechny výnosy 
pohltily výdaje na opravy budov. Věřil, že každý 
příští rok už bude snad konečně lépe a on bude moci 
ušetřit věno pro své dcery. Trápil se tím natolik, že 
předčasně umřel a všechny tři dcery zůstaly bez věna. 

Dcery dlouho truchlily pro svého otce. I ony se 
velmi dobře staraly o svůj majetek. Přicházely často 
mezi pracuj ici lid a přátelsky rozmlouvaly. Byly potom 
na svém hradě obveselovány písněmi, tancem a 
vyprávěním od obyčejných lidí. Pomalu začínaly 
přemýšlet í o svojí budoucnosti. Když -by majetek 
rozdělily na tři díly, živořily by všechny. Dohodly se 
tedy, že se výhodně provdá jen jedna z nich a ostatní 
pak u ní budou mít výměnek. Která z nich by to ale 
měla být? Každá z nich ulomila lipovou větvičku, 
kterou na 1. máje zasadila do země a zalévala. Které 
z nich se větvička zazelená, ta se jako jediná vdá. Za 
měsíc byly ale zelené všechny tři. Nejmenší radost 
z toho měla nejmladší ze sester, protože se jí už 
nějaký čas líbil rytíř. Ten si ji chtěl vžit a žádal 
tedy sestry o souhlas к svatbě. Ty se ale postavily 
proti a nepřály své sestře žádného štěstí. Drželi ji 
doma a hlídaly. Příštího jara se ale nejmladší sestře 
narodila mrtvá dceruška. To vzbudilo velké pohoršení. 
Sestry nechaly mrtvé dítě pochovat v blízkosti 
větviček a vynesly hrozný rozsudek nad svou nejmladši 
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sestrou. Za živa j i nechaly zazdít ve výklenku 
v severovýchodním rohu zámku. Prosila je velmi o 
milost, ale marně.150 

Dlouho však klid neměly. Přestalo se jim vše 
dařit, hospodářství šlo do zániku, štěstí je nadobro 
opustilo. Nedlouho na to odešly a už se nikdy na svůj 
rodný hrad nevrátily. Pozdě litovaly svého krutého 
činu. Na hrobě mrtvého dítěte zatím rostla tráva ve 
tvaru věnce. 

Když se stal novým majitelem Jan Kryštof Malovec 
z Malovic, vystavěl mezi třemi lipami nad hrobem 
novorozeněte kapli. 

148 Cvek, V.: Lidé kraje mezi třemi vrchy. Nástup. Pelhřimov 1967, str. 43 - 46. 
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16. ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat 
vlastivědný popis města Pacova. 

К vytvoření této práce bylo potřeba shromáždit 
velké množství odborné literatury a udělat si na 
základě jejího prostudování představu o samotném 
vývoji města a dalších důležitých souvislostech. Proto 
jsem pravidelně navštěvovala Městské muzeum Antonína 
Sovy v Pacově, kde mi umožnili přístup к regionální 
literatuře. Také jsem navštívila Městskou knihovnu 
v Pacově, kde jsem sháněla potřebné informace týkající 
se lidových zvyků a pověstí. 

Získané informace jsem seřadila do kapitol a 
podkapitol. Těžiště mé práce bylo v části historické, 
proto se pro mě základní literaturou staly kroniky 
města Pacova a Dějiny města Pacova od různých autorů, 
zabývajících se historií Pacova. 

Velmi nápomocné mi byly informace od paní Marie 
Tušilové, která již několik let píše pacovskou kroniku 
a o historii města se intenzivně zajímá. Další 
potřebné informace jsem nalezla ve Sborníku к 550. 
výročí získání prvních privilegií a 400. výročí 
povýšení na město panské - Pacov od historie 
к současnosti. S mnoha autory příspěvků do sborníku 
jsem často konzultovala své poznatky týkající se 
Pacova a jeho historie. Fotografie, použité v příloze, 
pocházejí z různých knih i z vlastních zdrojů. 

Spoustu zajímavých informací jsem nalezla 
v časopisech Z mého kraje a Jihočeský věstník. Všechna 
jeho čísla mi byla poskytnuta v Městském muzeu 
Antonína Sovy v Pacově. Zde jsem našla velké množství 
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zajímavých článků o historii, kulturních památkách, 
osobnostech i přírodě. 

Tyto a mnoho dalších titulů uvedených v seznamu 
použité literatury velmi obohatily mé znalosti o 
vývoji města a velkou měrou přispěly ke vzniku této 
práce. 

Doufám, že práci využijí nejen pedagogové, ale i 
širší veřejnost, která se zajímá o město Pacov. 

Pacovsko je můj rodný kraj a žiji zde velmi ráda. 
Ve své školní praxi jistě svoji práci často využiji. 
Snažím se v dětech budovat kladný vztah ke svému 
městu. Zejména na nich bude jednou záležet, zda město 
Pacov zůstane stále pěkným mistem pro obyvatele i 
návštěvníky. 
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Mapa České republiky 
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Přiloha č. 2 
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Správní obvod města Pacov jako obce s rozšířenou 
působností, (fialově označená část) 
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Přiloha č. 4 

Městský znak 
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Přiloha č. 5 

Městský prapor 
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Příloha č. 6 

Městská korouhev 
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Příloha č. 10 

Městská pečeť 

127 



Přiloha č. 8 

Náhrobek Hrona z Pacova z přelomu U. -14. století - nejstarší hmotný dokument v dějinách města 
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Příloha č. 9 

Městská radnice 
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Příloha č. 10 

Pacovský zámek 

Nádvoří zámku. V pozadí kostel sv. Václava. 
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Příloha č. 10 

Kostel sv. Václava 
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Příloha č. 10 

Kostel sv. Michaela 

(v pozadi kostel sv. Václava) 
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Příloha č. 10 

Hřbitovní kostel sv. Barbory 
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Příloha č. 10 

Kaple sv. Anny 
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Příloha č. 10 

Židovský hřbitov 
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Příloha č. 10 

Portrét Antonína Sovy 
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Příloha č. 10 

Pomník Antonína Sovy 

Autorem je Jan Vítězslav Dušek a zhotoven byl v letech 
1934 - 1935. 
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Příloha č. 10 

Pomník A. Sovy 

(Pomník se nachází V Sadech. Za kovovou deskou je 
uložena urna s básníkovým popelem. Jeho autorem je Jan 
Vítězslav Dušek a slavnostně odhalen byl v roce 1934.) 
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Příloha č. 10 

Malíř Jan Autengruber 

Vlastní podobizna - olej, plátno -1910 

Studie k Odpočinku - olej. plátno - 19 i 
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Přiloha č. 20 

Pěvecký sbor Slavík 
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Příloha č. 10 

Soubor lidových tanců a písní Stražišťan 
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