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Abstrakt 
 Předmětem této diplomové práce je snaha o zachycení historie obce 

Velké Popovice v období od konce 19. století, kdy se jejím majitelem stal 

František Ringhoffer, do událostí, které následovaly těsně po Sametové 

revoluci. 

 Hlavní část práce je věnována politickým, hospodářským a obecním 

záležitostem obce. Autorka se zabývá rodinou Ringhofferů a vším, co se jim 

podařilo ve Velkých Popovicích a jejich okolí zrealizovat. Zastavuje se u 

první světové války, která se dotkla nejen mnoha civilních obyvatel, ale i 

vojáků a jejich příběh přibližuje na osudech Josefa Kabeláče – legionáře, 

který z Velkých Popovic pocházel. V práci je dále zachyceno významné 

období první republiky následované protektorátem, na jehož konci málem 

došlo v obci k velké tragédii. V následující části je zachycena doba, která 

přinesla Popovicím nejen vládu komunistického režimu a utlumení činnosti 

v mnoha odvětvích, ale i jeho následný pád a opětovný rozkvět této oblasti.  

 Dějiny obce jsou doplněny samostatnými kapitolami, které se týkají 

kostela Panny Marie Sněžné, pivovaru Velké Popovice, školství a místní 

spolkové činnosti.  



 
 

Abstract 
In diploma thesis author focuses on history of a village called Velké 

Popovice. She deals with its history from the end of the 19th century when 

František Ringhoffer became the owner of the village till the events that 

followed right after the „Velvet Revolution“. 

The main part of this work is focused on political, agricultural and 

communal matters of the village. The author deals with Ringhoffer´s family 

and the things that the family managed to realize right in Velké Popovice 

and in its surroundings. The author deals with Word War I, that violated not 

only the inhabitants of the village but also soldiers whose fates are shown 

on life of Josef Kabeláč, a legionary, who came from the village. 

In other part of the work, the author deals with the important period of 

the „First Republic“ followed by the protectorate at the end of which a big 

tragedy was about to happen. The following part of the work is focused on 

the period of communist regime that brought decline in many spheres, its 

decay and following prosperity in those spheres. 

The history of the village is extended by detached chapters about 

Church of Panna Marie Sněžná, brewery of Velké Popovice, education and 

local club activities. 
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1.  Úvod 
 

Pod tématem této práce si neznalý čtenář zajisté představí 

Velkopopovický pivovar, který zde vznikl v polovině 19. století a brzy se stal 

největším místním podnikem. Ve Velkých Popovicích jsem v posledních 

letech strávila mnoho času a chci ukázat, že o dějinách této obce se 

rozhodně nedá říci, že začínají a končí pouze u dějin týkajících se pivovaru, 

ale že jeho příběh je naopak pouze částí popovické historie. 

Pravdou zůstává, že s ním a jeho zakladateli - rodem Ringhofferů, je 

spojen největší rozkvět této oblasti, a proto tvoří důležitou, nikoliv ale 

jedinou, část mé práce. Kromě dějin pivovaru jsem se snažila postihnout i 

politické, hospodářské a obecní záležitosti Velkých Popovic od konce 

19. století až do doby, která následovala těsně po Sametové revoluci. 

Nesmírně zajímavé jsou především události, které se zde staly v květnu 

roku 1945, kdy jen díky náhodě nedošlo k povraždění poměrně velké části 

popovických obyvatel. V další části této práce jsem se věnovala kostelu 

Panny Marie Sněžné, který ve Velkých Popovicích stoji pravděpodobně již 

od konce 13. století a ve druhé polovině minulého století si prošel obdobím 

nezájmu o svůj architektonický stav. V neposlední řadě bylo do této práce 

zahrnuto téma popovických škol, neboť ty zde v průběhu let vznikaly, ale 

mnohdy i zanikaly. Poslední část textu je věnována místní spolkové 

činnosti, která se v Popovicích nejvíce rozvíjela v období první republiky, za 

minulého režimu pak byla velmi silně omezena a k jejíž částečné obnově 

pomalu docházelo až po roce 1990.  

Má práce vychází jak z archivních materiálů, tak z odborné literatury 

a informací poskytnutých Obecním úřadem Velké Popovice. Ve Státním 

oblastním archivu v Praze jsem nalezla údaje týkající se rodiny Ringhofferů 

a velkostatku Kamenice – Velké Popovice. Nápomocný mi zde byl 

především životopis Františka Ringhoffera. Ve Státním okresním archivu 

Praha – východ mi byly k dispozici záznamy z jednání místního obecního 

zastupitelstva a školní kroniky. Informace z jednání zastupitelstva jsem 

využila především při zpracovávání období týkajícího se první republiky a 

protektorátu. Ve školní kronice byl nastíněn vývoj měšťanské školy ve 



 
 

Velkých Popovicích do roku 1940. Velkým zdrojem informací se staly 

kroniky obce, jejíž jednotlivé části mi byly zpřístupněny na obecním úřadě. 

Tyto kroniky byly až do konce 40. let 20. století psány s velikou 

odpovědností a zájmem. Poskytují tak dostatek informací jak k vývoji 

v samotné obci, tak i k činnosti jednotlivých spolků. Velmi důkladně je v nich 

rovněž zachycen vývoj popovického školství. Smutné, ale zároveň 

pochopitelné je, že v kronikách bohužel zcela chybí údaje k letům 1966 – 

1973.  

Historie Velkých Popovic nebyla zatím v odborné literatuře téměř 

zpracována. Vyšla sice kniha od Jana Vinše, ta má však velmi malou 

informační hodnotu, neboť se jedná o neucelené a zpřeházené vyprávění 

místního rodáka, kterému nedělalo problém domyslet si informace, v nichž 

nebylo jasno. Jinak je tomu u dějin pivovaru, k jehož 130. výročí založení 

vyšla kniha o jeho historii, kterou jsem využila při práci na dané kapitole. 

Důležitými pomocníky mi byly i mnohé další publikace související s dějinami 

Velkých Popovic, jejichž seznam je umístěn na konci této práce. Velký vděk 

patří Ing. Janu Maťátkovi, bývalému starostovi obce, který mi v rozhovoru 

poskytl množství cenných informací. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

2. Charakteristika obce Velké Popovice 
 

Velké Popovice leží ve Středočeském kraji, v okresu Praha – východ, 

asi 25 kilometrů jihovýchodně od Prahy. Obec se rozkládá na ploše 

15,6 km2 a žije zde celkem 2554 obyvatel.1 Přímo v centru obce se nachází 

vrch Daleška (425 m.n.m.), v okolí jsou pak vrchy dva, a to Bartošky (455 

m.n.m.) a Radimovka (504 m.n.m.). Obec se skládá z celkem deseti částí: 

Brtnice, Dub, Dubiny, Klenové, Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, 

Řepčice a Velké Popovice. 

Znak obce je velice mladý, oficiálně byl schválen a ustanoven až 

v roce 1997. Jde o polcený štít, jehož pravé pole je červeno-stříbrně kosmo 

dvěma a půl hroty děleno, v levém zeleném poli je vztyčena stříbrná limpa.2 

Autorem znaku je PhDr. Michal Fiala.3  

První zmínka o Velkých Popovicích pochází z roku 1350, kde se 

dozvídáme, že Velké Popovice, jmenované v té době Adamovice, jsou farní 

vsí u Jílového u Prahy. Uprostřed vsi se nacházel kostel sv. Máří 

Magdalény, který byl později zasvěcen Panně Marii Sněžné. Název 

Adamovice byl odvozen pravděpodobně podle zakladatele či majitele obce 

a zanikl v husitských válkách, kdy se začal užívat název Popovice. Mezi lety 

1721- 1731 se objevuje název Duchovní Popovice. Ten se však užívá jen 

ve farní kronice Velkých Popovic. Příčinou tohoto názvu byl popovický 

kostel, který navštěvovali lidé z mnoha okolních vesnic.4 Současný název se 

ustálil na konci 18. století.5 

 

 

 

 

                                                             
1 Sčítání lidu, domů a bytů 2011. c 2009 – 2011, poslední revize 8. 5. 2012, [cit. 
30. 7.2012]. Dostupné z: 
<http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=vse-o-uzemi>.  
2 Limpa je prkénko na rozhrnování pivovarského sladu 
3 Informace o obci. c 2012, [cit. 30. 7. 2012]. Dostupné z: 
< http://www.velkepopovice.cz/obec/informace-o-obci.html>.  
4 Státní okresní archiv Praha – východ, Farní úřad Velké Popovice, Farní kronika, 1. díl, str. 
15. 
5 Sedlák, J. A., Farní osada Velké Popovice, Brno, 1885, str. 8. 



 
 

3. Velké Popovice do roku 1990 – politické 

dějiny obce 
 

3.1. Velké Popovice do roku 1870 
 

Jak jsem již výše uvedla, jsou Velké Popovice v pramenech poprvé 

zmiňovány v roce 1350. V té době patřily k župě Vyšehradské.6 Od roku 

1358 do roku 1378, měl ves v držení Otík z Popovic, který patřil k pánům 

z Popovic a sídlil zde se svou rodinou. Měl styky s pány z Říčan a po jeho 

smrti v roce 1380 přešly Popovice na Jimrama z Říčan.7 Dalším držitelem 

Popovic byl Jan Záhora ze Záhorovic, po jehož smrti roku 1417 spadly jeho 

statky jako odúmrť do rukou krále Václava IV. 

V době husitských válek vlastnil Popovice Mikuláš, řečený Počátek, 

notář hradu Orlického. Již od roku 1414 se zde rozšířilo přijímání pod obojí 

způsobou. V květnu roku 1420 okolo Popovic táhl Jan Žižka směrem na 

Prahu a v listopadu téhož roku pak Pražané dobyli popovickou tvrz.8 Po 

roce 1420 se Popovice spolu s okolními vesnicemi dostaly do držení 

Starého Města pražského a později Nového Města pražského. Po vzpouře 

proti králi Ferdinandovi I., byly Popovice v roce 1547 Novému Městu 

pražskému odebrány a prodány Jiříkovi Krejštanu z Krejštanu a poté rodu 

Hýzrlů z Chodů.  

Hýzrlové9 byli starý rytířský rod z Plzeňského kraje.  Albrecht Hýzrle 

zemřel v roce 1596 bezdětný a přenechal Popovice i s okolními vesnicemi 

synovci Jindřichovi Hýzrlovi a ten je prodal paní Markétě Maušauerové. Ta 

zemřela v roce 1613 a ves byla odkázána synovi Vilému Mikulášovi, který 

měl v držení i nedaleké Dobřejovice.10 Během třicetileté války nastaly 

v Popovicích těžké časy, zejména v roce 1634, kdy došlo k poničení 

                                                             
6 Tomek, V. V., Dějepis města Prahy, 1. díl, Praha: W komissí u Františka Řiwnáče, 1855, 
str. 46.  
7 Sedláček, A. Místopisný slovník historický království českého, Praha: Argo, 1998, str. 717. 
8 Tato tvrz stávala pravděpodobně na vrchu Daleška. Sedlák, J. A., Farní osada Velké 
Popovice, Brno, 1885, str. 10 – 13. 
9 V souvislosti s tímto rodem je ve Velkých Popovicích poprvé zmiňován pivovar. 
10 Sedlák, J. A., Farní osada Velké Popovice, Brno, 1885, str. 14 – 15. 



 
 

popovického statku i kostela.11 Zlepšení nastalo v polovině 17. století. V té 

době začaly Velké Popovice vzkvétat, neboť se dostaly pod ochranu 

Strahovského kláštera. Ke Strahovskému klášteru připadly v roce 1641, kdy 

byly zakoupeny místním opatem. Od roku 1671 je pak vlastnil benediktinský 

klášter sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. 

Vesnice však byla vždy malá. Po třicetileté válce se ještě zmenšila a 

v roce 1700 zde zůstalo jen 6 čísel domů.12  Roku 1726 vzniklo řeznictví, 

založené Janem Petříčkem. Mezi léty 1749- 1757 zde byly dva mlýny, jeden 

v Brtnici, která již tehdy patřila k obci, a pak Malý mlýn, který stál přímo ve 

Velkých Popovicích. Nacházel se zde také jakýsi hostinec, neboť se 

v kronikách píše o jednom hostinském. Dále ve vsi bydlel jeden učitel, 

panský myslivec a mlynář.13 K celé velkopopovické farnosti připadalo 

17 rybníků a stála zde škola, o které se budu zmiňovat později. V kostele 

bylo zapsáno celkem 455 duší.14  

V roce 1785 byl výnosem Josefa II. zrušen klášter sv. Mikuláše 

v Praze a popovický statek několikrát změnil majitele. V roce 1790 zde 

začaly vznikat nové domky.15 Roku 1842 koupil statek Velké Popovice Ervín 

hrabě z Nostitz-Rienecku za 133 tisíc zlatých. V roce 1870 je pak od něho 

odkoupil František Ringhoffer. S ním a následně s jeho syny Františkem, 

Emanuelem a Viktorem, kteří Popovice zdědili, je spojen velký rozkvět této 

oblasti.16 Byl vystavěn pivovar s lihovarem, okresní silnice a železniční 

dráha na Benešov.17 

 

3.2. Ringhofferové 
 

Dějiny obce Velké Popovice a jeho jejího okolí jsou v 19. a 20. století 

bezesporu úzce spjaty s rodem Ringhofferů. Tento rod zde během více než 

                                                             
11 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 4. 
12 Sedlák, J. A., Farní osada Velké Popovice, Brno, 1885, str. 16, 20. 
13 Burdová P., Culková D., Čáňová E., Lišková E., Raktoral F., Tereziánský katastr český, 
Svazek 3 - Dominikál, Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1970. 
14 Haasová – Jelínková, M., Berní rula 18, Kraj Kouřimský, 1. díl, Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1952. 
15 V roce 1820 zde bylo již 29 domovních čísel. 
16 Sedlák, J. A., Farní osada Velké Popovice, Brno, 1885, str. 19. 
17 V roce 1885 čítaly Velké Popovice již 29 domů, v roce 1907 45 domů a roku 1923 i 
s přidruženými Todicemi celkem 192 domů. 



 
 

sta let vytvořil tzv. Spojené dominium, rozkládající se na území od Dolní 

Lomnice přes Velké Popovice, Štiřín, Kamenici, Těptín až ke Kostelci 

u Křížků. 

Rod Ringhofferů pocházel z vesnice Müllendorf u Eisenstadtu na 

rakousko – uherském pomezí. Zde se narodil Franz Ringhoffer, dědeček 

zakladatele popovického pivovaru, který se v 2. polovině 18. století přesunul 

do Prahy, kde v roce 1771 složil mistrovskou zkoušku na kotláře. Poté si 

v Platnéřské ulici zřídil mědikoveckou dílnu. Mědikoveckému řemeslu se 

vyučil i Franzův syn Josef, který v roce 1820 koupil v Kamenici u Velkých 

Popovic horní mlýn a nechal ho přestavět na hamr.18 

Počátkem 40. let 19. století převzal rodinný podnik nejstarší Josefův 

syn František (1817 – 1873), který byl velmi technicky nadaný. Poznatky 

získané v továrnách západní Evropy zúročil v nové pražské dílně. V roce 

1845 v ní jeho firma vyrobila první zařízení parní varny, a to pro lobkovický 

pivovar na Konopišti. Brzy ale bylo zřejmé, že ani tato dílna nebude rostoucí 

poptávce stačit. František proto hledal a na nějakou dobu našel východisko 

přenesením výroby na Nové Město pražské, které se uskutečnilo v roce 

1848. O pár let později využil příležitosti a přemístil jádro svých 

podnikatelských aktivit do právě vznikající „průmyslové zóny“ na Smíchově. 

Jako první zde v roce 1852 nechal zřídit továrnu na výrobu vagonů a 

kotlárnu. Brzy k ní přibyly další provozovny. Do smíchovské strojírny byla 

z pražské dílny přenesena veškerá produkce pro pivovary a rozjela se zde 

také výroba tendrů pro parní lokomotivy.  

Výnosné podnikání umožňovalo Ringhofferovi zvětšovat rodinný 

majetek. V jeho vlastnictví se tak postupně ocitlo několik panství se zámky a 

hospodářskými dvory, které spolu s okolní krajinou začal jejich nový majitel 

a pečlivý hospodář cílevědomě vylepšovat a zvelebovat. V roce 1860 

František získal statek v Kamenici a o rok později zde byl položen základní 

kámen ke stavbě nového zámku.19 V roce 1861 byl zvolen starostou 

Smíchova. Smíchovští občané mu vděčí za vybudování plynárny, vodovodu 

                                                             
18 Vinš J., Historie Velkých Popovic a stručně Říčan, Říčany: Tisk Kalinovský, 1998, str. 34. 
19 Novogotický zámek Kamenice je dnes soukromým majetkem a je veřejnosti nepřístupný. 
Stojí v jižní části obce Kamenice u průmyslového areálu. V okolním anglickém parku se 
nachází raně gotický kostelík sv. Františka Serafínského a nápadný neogotický altánek, 
chybně považovaný za bývalou baštu vnějšího opevnění dávné tvrze. 



 
 

a dětského útulku. Významně finančně přispěl i na stavbu židovské 

synagogy. Uznání sklidil i za osobní vedení záchranných prací při povodni, 

kterou byla obec postižena. Ringhofferova angažovanost ve věcech 

veřejných vyvrcholila jeho zvolením poslancem českého sněmu v roce 

1864.20  

Roku 1870 zakoupil František panství Štiřín21 a Velké Popovice. 

Hned v následujícím roce byla v Popovicích zahájena stavba nového 

strojního pivovaru, který byl uveden do provozu o tři roky později. Dne 

14. července 1872 obdržel František Ringhoffer od císaře Řád železné 

koruny II. třídy za vynikající zásluhy v rozvoji průmyslu a za humanitární 

činnost. S řádem byla spojena možnost zažádat si o titul svobodného pána 

(barona). Listina, která opravňovala Františka Ringhoffera i jeho potomky 

užívat tento titul je datována 3. ledna 1873. Z titulu se však bohužel dlouho 

radovat nemohl, neboť zemřel v březnu téhož roku na zápal plic.22  

Rodinný majetek byl rozdělen mezi tři Františkovy syny – nejstarší 

František získal smíchovskou továrnu a zámek Štiřín, Viktor dostal do 

správy Lojovice a Emanuelovi připadl Velkopopovický pivovar s okolními 

hospodářskými dvory.23 Historii pivovaru se budu věnovat v samostatné 

kapitole, proto se na následujících řádkách zaměřuji pouze na celkový vývoj 

tzv. Spojeného dominia, jehož oficiálním vlastníkem byla firma František 

Ringhoffer, veřejná obchodní společnost.  

V roce 1891 zakoupili Ringhofferové panský dům v Olešovicích u 

Kamenice. Dům byl na počátku 20. století přestavěn na zámeček.24 

Ringhofferové si na konci 19. století nechali postavit rodinnou hrobku.25 Ta 

se nachází na Zaječím vrchu u Kamenice a byla vysvěcena roku 1893. 

                                                             
20 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, 
Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 4 – 5. 
21 Součástí tohoto panství byl i pozdně barokní zámek z poloviny 18. století, který svou 
dnešní podobu získal kolem roku 1900, kdy byl upraven podle projektu architekta Jiřího 
Stibrala. V současné době slouží zámek jako luxusní ubytovací zařízení. Z části 
zámeckého parku vzniklo v 90. letech 20. století devítijamkové golfové hřiště. 
22 Státní oblastní Archiv v Praze, Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, Karton č. 2,  
Inv.č. 11, Gesichte der Familie, str. 18. 
23 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, 
Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 6 – 7. 
24 Zámeček v Olešovicích dnes slouží jako internátní škola pro děti od 6 do 18 let.  
25 Hrobka byla postavena v letech 1887-1892 Jiřím Stibralem. Hrobka je vyzdobena sochou 
"Ukřižovaný" od Josefa Václava Myslbeka z roku 1890. Od místa se zvolna svažuje 



 
 

Roku 1910 vlastnil rod statky Kamenice, Štiřín s Kostelcem u Křížků, Velké 

Popovice a Lojovice. Statky zabíraly celkem 3225 ha půdy, z čehož bylo 

1679 ha lesů, 1122 ha orné půdy, 234 ha luk, 72 ha pastvin, 49 ha rybníků, 

22 ha zahrad, 18 ha stavební plochy a 29 ha bylo nevyužitých.26 

Pozemková reforma se po první světové válce samozřejmě týkala i 

statků firmy F. Ringhoffer. Velkostatek Kamenice – Velké Popovice se tak 

zmenšil z původních 3238 ha na 2381 ha. Celkem 664 ha půdy bylo 

rozparcelováno a 193 ha tvořilo zbytkové statky (Kostelec u Křížků, Lojovice 

a Želivec).27 

Roku 1922 odkoupila firma F. Ringhoffer cihelnu v Brtnici a o devět 

let později věnoval Felix Ringhoffer Kamenici pozemek určený k výstavbě 

nové školy. V roce 1937 byla Felixem Ringhofferem zřízena nadace pro 

sociální účely obce Velké Popovice. Bývalý baron Felix Ringhoffer daroval 

částku 10 000 Kč a z úroků byly každoročně vypláceny podpory žadatelům 

z řad bývalých zaměstnanců firmy František Ringhoffer nebo případně i 

dalším zájemcům.28 

  V roce 1938 se rodina přihlásila k německé národnosti. Nebylo to 

však z důvodů sympatií k Třetí říši. Naopak. Ringhofferové se snažili 

pomáhat, jak jen to bylo možné. Felix Ringhoffer se zasloužil o záchranu 

mnoha lidských životů. Pomohl lidem před odsunem do koncentračních 

táborů a snažil se oddalovat procesy, které měly končit popravami Čechů. 

Díky jeho kontaktům navíc nebyl nikdo z popovického pivovaru za války 

totálně nasazen. Po osvobození se však lidé zachovali tak, jakoby si nic 

z toho nepamatovali. Felix Ringhoffer skončil v intervenčním táboře ruské 

armády.29 Ringhofferové byli označeni za kolaboranty. Museli opustit 

československý stát a jejich majetek byl zkonfiskován.30 

                                                                                                                                                                          
příjemná alej, která vede k areálu neogotického zámku Kamenice. Kamenický zámek je 
dnes soukromým majetkem a je veřejnosti nepřístupný. 
26 Tittel, I., Schematismus landtäflicher Güter, grösserer Rustikalwirtschaften, Beamten und 
Pächter, Prag: J. Springer, 1910, str. 296.  
27 Lustig, R., Schematismus velkostatků v Čechách, Praha: Mars, 1933, str. 579. 
28 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 89. 
29 Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 22, 25. V kronice Velkých 
Popovic se dočteme, že Felix Ringhoffer byl panem Maňasem odvezen z tábora na korbě 
náklaďáku do Rakouska. Doprovázela ho i jeho bývalá služebná Růžena, se kterou se 
později ve Vídni oženil. Zemřel roku 1954. Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od 
založení pivovaru Velké Popovice,  
30 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 253 – 254. 



 
 

3.3. Velké Popovice v letech 1868 - 1918 
 

Od reformy v roce 1868 patřily Velké Popovice pod hejtmanství 

Královské Vinohrady a politický okres Jílové u Prahy. Nižšími politickými 

jednotkami se v roce 1868 staly místní politické obce v čele se 

zastupitelstvy. Politická obec Velké Popovice se skládala ze vsí Todice, 

Brtnice a Velké Popovice. Součástí Brtnice byla samota Černý mlýn, 

součástí Todic samoty Habří a Vanškroud. 

Katastrální obec Velké Popovice měla výměru 643 ha, z toho 323 ha 

polí, 213 ha lesů, 43 ha luk, 23 ha pastvin a 11 ha zahrad. V roce 1900 zde 

žilo 798 obyvatel. V samotných Popovicích bydlelo 376 lidí, v Brtnici 144 lidí 

a v Todicích 278 lidí. Konfesijní rozdělení bylo následující: ve Velkých 

Popovicích bydlelo 376 katolíků, v Brtnici 137 katolíků a 7 židů a v Todicích 

273 katolíků a 5 Židů.31 

Obec se v prvních letech 20. století rok od roku zvětšovala a 

obyvatelstva přibývalo. V roce 1910 zde žilo již 1147 obyvatel. Roku 1912 

byla osada Todice sloučena s osadou Velké Popovice v jednu pod názvem 

Velké Popovice.32 Po spojení těchto osad bylo provedeno jednotné 

číslování domů. 

Co se týká správy obce, mělo obecní zastupitelstvo 18 členů a 

obecní rada šest členů. Na pozici starosty se vystřídalo mnoho významných 

mužů obce. Od roku 1897 byl starostou obce Velké Popovice František 

Vojtíšek, hostinský v Todicích. Zemřel náhle na konci roku 1906 a obec mu 

na vlastní náklady vypravila pohřeb. Nejdéle zastával úřad Vojtěch Mrázek, 

majitel cihelny v Brtnici, který byl zvolen v roce 1907. Z politických stran zde 

existovala od roku 1908 zatím pouze strana sociálně demokratická.33 

V červenci roku 1914 se všeobecně očekávalo, že Srbsko podmínky 

známého rakouského ultimáta nepřijme a jinak tomu nebylo ani 

v Popovicích. K částečné mobilizaci však došlo v neděli 26. července 1914. 

Byl to krásný letní den, svátek sv. Anny, na který se v nedalekých 
                                                             
31 Z pozdějších let jsou v obci doloženi i evangelíci. Klacek, M., Velké Popovice v letech 
1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 1. 
32 Německý název pro Velké Popovice byl Gross – Popowitz. 
33 Mrázek na pozici starosty rezignoval až po skončení 1. světové války, dne 7. listopadu 
1918. Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 9 – 10. 



 
 

Stránčicích slavila pouť. Právě sem doručil úředník z hejtmanství pověstnou 

žlutou vyhlášku o mobilizaci. Vyhláška nařizovala vojákům do 37 let, aby se 

do 24 hodin dostavili ke svým plukům. Všude zavládla pochmurná nálada a 

útěchu přinášela jen myšlenka, že mobilizace ještě neznamená válku a víra 

v to, že k ní ostatní evropské státy nenechají dojít. Zakázány byly všechny 

veřejné schůze i taneční zábavy, přestaly porotní soudy a nastala ostrá 

cenzura tisku.34 

Uplynulo však pouhých pár dní a byla vyhlášena jak válka, tak i 

všeobecná mobilizace. Válka trvala dlouho a do zbraně byly povolávány 

stále starší ročníky, takže se mimo domov postupně ocitli muži od osmnácti 

do padesáti let.35 

Z Popovic odešlo do války dvě stovky mužů a 40 jich v ní položilo 

svůj život.36 Rodinám zemřelých vojáků pak byly státem vypláceny skromné 

podpory, pro které si docházely na berní úřad do Jílového. Celkem 

dvaadvacet místních mužů bojovalo za samostatnost našeho státu v legiích. 

Z toho třináct popovických mužů vstoupilo do československých legií 

v Rusku, sedm do legií v Itálii a dva do legií ve Francii. Dva muži při službě 

v zahraničí zahynuli. Domů se někteří vraceli až v průběhu roku 1920 a byli 

velice napjatě očekáváni.37 

Zpráva o vyhlášení samostatného československého státu dorazila 

do Popovic 28. října 1918 v odpoledních hodinách a hned večer byl 

zorganizován průvod obcí s lampiony, který za radostného nadšení skončil 

v místním hostinci Antonína Zahradníčka.38 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Tamtéž, str. 44 – 45. 
35 Tamtéž. 
36 Na památku těchto mužů byl v Popovicích i v Brtnici postaven památník. 
37 Kolek R., Českoslovenští legionáři: Rodáci a občané okresu Praha – východ: 1914 -
 1920, Přemyšlení, 2001, str. 33 – 34.  
38 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 48 – 49. 



 
 

3.4. Josef Kabeláč – ruský legionář z Velkých 
Popovic 

  

Josef Kabeláč se narodil 23. listopadu 189539 jako druhý syn sedláka 

Josefa Kabeláče. Nejprve navštěvoval školu obecnou a poté hospodářskou. 

Stal se členem Sokola a po ukončení školy hospodařil s otcem až do roku 

1914 na statku v části Velkých Popovic, v Řepčicích (č. p. 6), odkud rukoval 

na vojnu do Salcburku. Odtud byl poslán rovnou na frontu do Haliče, kde 

sloužil u 8. zemského pěšího pluku.40 Dne 7. července 1915 byl zajat s částí 

své „marškompanie“ u polského města Lublin,41 které dnes leží asi 100 km 

od ukrajinských hranic. Ani se tomu prý moc nebránili. 

 V ruském zajetí si užil více nepříjemných než příjemných věcí. Mezi 

ty příjemné patřilo, když čeští hoši pracovali na polích a učili tenkrát velmi 

zaostalé Rusy moderním metodám sedlačení. Velice nepříjemné bylo, že 

museli dřít až do úplného vyčerpání na stavbě silnic. Později Josefa 

Kabeláče odveleli do Finska na práci v kaolínových dolech. Tam pracoval 

po pás ve studené vodě a onemocněl tak, že ho již odložili k umírajícím. Jen 

zásluhou zajatého doktora se z vysokých revmatických horeček uzdravil. 

Z Finska byl poté přesunut do ruského Boroviči u Novgorodu. 

 Po nějakém čase se dozvěděl o československých legiích, které se 

zakládaly v Rusku. Oficiálně vstoupil do legie dne 12. srpna 1917 

v Borispolu, který se nachází na Ukrajině v provincii Kyjev. K vojsku byl 

přiřazen o čtrnáct dní později. V hodnosti vojína se stal příslušníkem 

6. střeleckého Hanáckého pluku,42 s jehož 1. rotou bojoval např. v bitvě u 

Bachmače. V této bitvě byl 11. března 1918 lehce raněn. Brzy po brest-

litevském separátním míru Rusů s Němci se však z legionářů stalo nevítané 

vojsko. Probojovali se na území, kde někdy byli pány ještě Němci, jinde 

                                                             
39 Databáze legionářů. c 2009 – 2010, [cit. 15. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DetailLegionare.aspx?soldierId=42931>.   
40 Vojenský ústřední archiv, Josef Kabeláč (os. č. 24177), č. spisu: 752014.  
41 Tato část Polska byla v letech 1805 – 1918 součástí ruského impéria. Vojenský ústřední 
archiv, Josef Kabeláč (os. č. 24177), č. spisu: 752014. 
42 Databáze legionářů. c 2009 – 2010, [cit. 15. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DetailLegionare.aspx?soldierId=42931>.   



 
 

bělogvardějci nebo zase „rudí“ a mnohde také ozbrojené bandy 

kořistnických samozvaných atamanů.  

 Po neblahém incidentu v Marianovce na Ukrajině, kde vznikla 

potyčka mezi legionáři a Maďary vracejícími se z fronty, byli legionáři 

nařčeni místním Sovětem z rebelie. V dohodě, kterou domluvil 

T. G. Masaryk se Sověty, bylo, že pojedou domů přes Rumunsko beze 

zbraní. Jelikož věděli, jak je pro ně situace nepříznivá, uschovali pro 

všechny případy ve dvojité podlaze vagónu část zbraní. V Marianovce, když 

pak byli napadeni Rudou armádou, je použili a obsadili obec. To se nelíbilo 

vrchnímu veliteli Rudé armády Trockému, který vydal rozkaz k jejich 

odzbrojení a rozehnání. Tento rozkaz zachytili čeští telegrafisté a nastala 

bojová anabáze cesty domů. Směr přes Rumunsko jim Rudá armáda, která 

se je snažila zlikvidovat, zamezila a tak nezbylo než pokračovat po železnici 

-  Transsibiřské magistrále – až do Vladivostoku. Cestou museli mnohokrát 

bojovat s různými frakcemi nekoordinovaných vojsk, mnohdy i s různými 

kořistnickými bandami. Byl tam veliký nepořádek a chaos, ve kterém se 

málokdo vyznal. 

 Při vynucených zastávkách po cestě přes Sibiř, když třeba nemuseli 

opravovat lokomotivu, setkávali se s lidmi žijícími v tak nuzných poměrech, 

že jim i legionáři, kteří nevěděli, co s nimi zítra bude, pomáhali. Když se na 

počátku roku 1920 dostavili do Vladivostoku, čekali na americkou loď, 

kterou pro ně zajišťovali tehdejší členové československé vlády. Odplouvali 

v pořadí XXIII. transportem s lodí, která nesla název „President Grant“. 

Cestou zažívali zajímavé příhody v městech, jako byl Chabarovsk, Singapur 

či v přístavech v Číně, kde na trhu prodávali psy a různé ještěrky a hady. 

Nejkrásnější ženy prý Josef Kabeláč viděl na Cejloně. 

 Dne 1. června 1920 byl povýšen na svobodníka a 20. června téhož 

roku překročil hranice Československé republiky. Josef Kabeláč byl oficiálně 

demobilizován dne 10. října 1920 v hodnosti svobodníka.43 Po návratu 

domů opět hospodařil se svým otcem, od kterého převzal statek 

v Řepčicích.44 Za své dlouholeté služby vlasti dostal od vlády 

                                                             
43 Vojenský ústřední archiv, Josef Kabeláč (os. č. 24177), č. spisu: 752014, Demobilisační 
záznam. 
44 Část obce Velké Popovice. 



 
 

Československé republiky tři vyznamenání. Josef Kabeláč zemřel v květnu 

roku 1980 a je pohřben na hřbitově ve Velkých Popovicích.45 

 

3.5. První republika 
 

Spolu se vznikem republiky vznikla ve Velkých Popovicích i druhá 

politická strana. Sociálním demokratům se stala soupeřem Česká strana 

národně socialistická. O rok později pak následovala strana agrární, v roce 

1920 strana lidová a o další dva roky později strana komunistická. 

Prvním starostou Popovic v novém Československém státě byl 

zvolen dělník František Sedláček, který byl v roce 1923 vystřídán Josefem 

Hybnerem. Celkově volby v roce 1919 vyhráli s velikou převahou sociální 

demokraté a získali tak v obecním zastupitelstvu celkem 12 mandátů, 

národní socialisté pak získali čtyři mandáty a agrárníci dva mandáty.46 

Od roku 1919 usilovaly Velké Popovice o administrativní přesunutí z 

okresu Jílové k okresu Říčany. Vyhověno jim však nebylo, protože jílovský 

okres by tím hospodářsky velice utrpěl.47 

Dne 22. května 1938 se konala poslední předválečná volba obecního 

zastupitelstva. V předchozích volbách v roce 1931 a 1935 zvítězili vždy 

komunisté. Nyní získala nejvíce hlasů strana sociálně demokratická a 

náleželo jí sedm mandátů, druhá skončila strana komunistická s pěti 

mandáty a na dalších místech se umístila strana národně socialistická, 

republikánská, živnostenská a lidová. Na ustavující schůzi byl v červnu 

zvolen starostou Josef Dvořák, odborný učitel ve Velkých Popovicích ze 

strany sociálně-demokratické. Zanedlouho však byli komunističtí členové 

zbaveni okresním úřadem mandátů a starosta Josef Dvořák na svoji funkci 

v důsledku politických poměrů rezignoval. V lednu 1939 byl novým 

starostou zvolen Karel Brodský ze strany národně-socialistické. 

                                                             
45 Informace o Josefu Kabeláčovi jsou doplněny z dopisu od jeho dcery, J. Rosenfelderové 
(rozené Kabeláčové), který poskytla v roce 1999 Obecnímu úřadu Velké Popovice.   
46 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 9 - 12, 57. 
47 Velké Popovice připadly pod okres Říčany až roku 1939 v rámci Protektorátu Čechy a 
Morava.  Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 10 – 
11. 



 
 

 Krátce po mnichovské konferenci byla tedy v roce 1938 komunistická 

strana rozpuštěna. Konferencí však byly ovlivněny i další strany a vývoj vedl 

k ustavení pouhých dvou politických stran. První se jmenovala „Národní 

jednota“ a soustředili se v ní členové všech bývalých občanských stran, 

vedení měla v rukou strana republikánská. Druhou stranou byla „Národní 

strana práce“ a soustředili se v ní většinou členové z bývalých 

socialistických stran. Ve Velkých Popovicích došlo k založení obou těchto 

stran, nebylo jim však dáno mnoho času, neboť byly hned po 

15. březnu 1939 zrušeny.48 

 

3.6. Protektorát 
 

Dne 15. března 1939 byly Čechy a Morava obsazeny německým 

vojskem a hned následující den došlo k vyhlášení „protektorátu Čechy a 

Morava“. Ve Velkých Popovicích se o těchto událostech dovídali občané 

z radiových zpráv. Německé vojsko – jeden pancéřový automobil 

s kulometem a posádkou tří mužů – projelo Velkými Popovicemi ve dvě 

hodiny odpoledne za prudké sněhové vánice. Před obchodem řezníka 

Šafránka zastavili a ptali se na cestu do Štiřína. Vojsko se pak nějaký čas 

objevovalo v Popovicích denně. Měla zde být ubytována i část vojenské 

posádky. Nakonec k tomu však nedošlo, protože ve škole, kterou chtěli pro 

svůj pobyt využít, zatím nebyl zaveden vodovod. Nejbližší posádky se tak 

nacházely v Pyšelích a ve Štiříně. 

Hned druhý den po okupaci Čech a Moravy bylo německou brannou 

mocí, pozdě večer dne 16. března 1939, zatčeno třináct členů místní 

organizace Komunistické strany. Byli soustředěni na četnické stanici ve 

Velkých Popovicích a ještě v noci odvezeni autobusem do věznice na 

Pankráci. Všem byla veliká zima, neboť byli zatčeni narychlo a nemohli se 

ani pořádně obléct a obout. Příbuzní je mohli navštívit až po 14 dnech a 

propouštěni byli postupně asi po šesti týdnech. 

První viditelný důsledek obsazení bylo umístění orientačních tabulek 

u silnic, na křižovatkách a na kraji obcí. Tabulky byly dvojjazyčné – nejprve 
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německé a až poté české. Z počátku docházelo k jejich poškozování či 

odstraňování. Na výzvu obecních starostů, kteří byli osobně zodpovědní za 

pořádek, od toho obyvatelé nakonec upustili. Dvojjazyčné nápisy se 

postupně začaly objevovat i na úřadech, v hostincích či v kině. Později vyšlo 

nařízení, aby vnější označení závodů, reklamní nápisy, ceny zboží, jména 

obcí a ulic byly vždy dvojjazyčné a s německým názvem jako prvním.49 

Po zrušení obou politických stran bylo ustaveno jednotné politické 

hnutí, které se jmenovalo „Národní souručenství“. Ve Velkých Popovicích se 

do něj přihlásilo 99,9% z těch, které k přistoupení vyzvali. Přihlášky se 

nedávaly pouze Židům. K žádným volbám však už nedocházelo, lidé byli do 

svých funkcí pouze jmenováni. Vedoucím Národního souručenství se 

v Popovicích stal odborný učitel Bedřich Studnička. Na schůzích se o 

programu nehlasovalo, vedoucí sice zavedl o projednávaném předmětu 

diskuzi, ale nakonec sám rozhodl, jak se projednávaná otázka vyřeší. 

Později bylo ustaveno i „Mladé Národní souručenství“ a jeho vedoucím 

jmenován František Váňa, úředník pivovaru. Členové se mezi sebou 

oslovovali bratře nebo sestro.50 

Na počátku roku 1941 došlo ke změně ve vedení Národního 

souručenství. Vedoucím místní skupiny byl jmenován Antonín Nocar, který 

pracoval jako bednář v pivovaru. V květnu a červnu stejného roku bylo 

v Popovicích ubytováno německé vojsko vracející se z bojiště v Srbsku a 

Řecku. Vojáci se ubytovali především v místní sokolovně a v hostinci U 

České koruny. V červnu pak pokračovali na východ proti Rusku.  

V roce 1942 začalo Národní souručenství ztrácet na svém významu a 

jak okresní tak místní vedení omezilo svoji činnost na občasné pořádání 

koncertů a divadelních představení.51  

Již od roku 1939 se v okolí Popovic začal organizovat domácí odboj. 

Skupinu partyzánů shromáždil s několika občany ze Stránčic kovář Jan 

Štich z Brtnice.52 Spolu s traťmistrem Antonínem Hniličkou a poručíkem 

pěchoty Vítězslavem Šmejkalem, který získal praporčíka četnictva Josefa 

Bajase založili pak v roce 1941 na podzim 1. Timošenkův komunistický 
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52 Jan Štich se narodil 16. května 1904. 



 
 

partyzánský prapor. Pracovalo se formou buněk, přičemž ta popovická měla 

čtyři členy.53 Organizace prováděla různé sabotážní akce, především na 

železnici. V únoru 1943 však byli tři členové zatčeni pražským Gestapem na 

základě udání provokatéra Jaroslava Fialy, který se vydával za ilegálního 

pracovníka a přespal jednu noc u praporčíka Bojase ve Stránčicích a 

druhou noc u Jana Štichy54 v Brtnici. Tím byla činnost skupiny ztížena, ne 

však zastavena. V Popovicích se ale skupina již příliš nerozvíjela, protože 

Gestapo zůstávala na pozoru.  

Nejen odboráři, ale i obyčejní lidé tehdy žili v neustálém strachu a 

bez jistoty. Mnoho lidí bylo odvedeno do koncentračního tábora či 

popraveno bez jakéhokoli provinění.55 Od roku 1944 začalo navenek loajální 

popovické obyvatelstvo věřit v brzký konec války. Neustále porážky 

německých armád nasvědčovaly, že se blíží chvíle německého pádu. I přes 

hrozbu trestu smrti poslouchalo mnoho obyvatel rádiové vysílání z Londýna, 

Moskvy či Lucemburku. Zahraniční zprávy posilovaly odpor obyvatelstva a 

dodávaly odvahu k drobným sabotážním akcím.56 

Od počátku roku 1945 bylo více než jasné, že válka skončí pro 

Němce porážkou. Všude byly vidět známky tohoto blížícího se konce. Dne 

25. března 1945 se z nebe nad Popovicemi začalo snášet ohromné 

množství malých kousků staniolu, kterým se spojenci snažili narušit signál 

německých radarů. Krátce na to pak proběhl nálet na strategická místa 

v Libni, Kbelích a Vysočanech. Některé bombardéry se kolem poledne 

otáčely právě nad Popovicemi, jejichž obyvatelé si nejprve podle zvuku 

mysleli, že se blíží silná bouřka.57   

                                                             
53 Bohuslav Fuchs, Josef Tichý, Karel Brodský, Josef Reittinger – všichni byli zaměstnáni 
v místním pivovaru. 
54 Jan Štich byl po výslechu odvezen do Terezína a poté do koncentračního tábora 
Buchenwald. Zde pobyl dva měsíce a byl převezen do Schönebecku, kde pracoval na 
letadlech u firmy Junkers. Poté byl převezen do Rottleberode, kde pracoval v podzemní 
továrně na V3. Po vyklizení továrny šel „pochod smrti“ do Oranienburgu, kam z 1640 vězňů 
došlo jen 400 lidí. Několik dní poté byli osvobozeni u města Kriwitz armádou generála 
Žukova. Češi se tu soustředili pod vedením Antonína Zápotockého, ale Štich na repatriaci 
nečekala a vydal se na vlastní pěst na kole domů. Za osm dní dojel až do Lovosic, odtud jel 
vlakem a domů se vrátil 25. května 1945. Kromě Jana Štichy byli v koncentrácích ještě 
další dva zdejší občané – Josef Temr za to, že neuctivě mluvil o obrazu Adolfa Hitlera a 
Miroslav Chrudimský, který byl při totálním nasazení udán polským spolupracovním za 
politický delikt. Oběma dvěma se v červnu 1945 podařilo vrátit domů. 
55 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 220 – 222. 
56 Tamtéž, str. 187 – 188. 
57 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 



 
 

Dne 4. května 1945, obdržela četnická jednotka ve Velkých 

Popovicích zprávu, že úřední řečí je opět pouze čeština a měly se odstranit 

všechny německé nápisy. Zpráva se ohlásila místním rozhlasem a při 

odstraňování nápisů se uplatnila hlavně mládež. Veškeré obyvatelstvo 

ozdobené trikolórami se vyhrnulo do ulic a všude zavládlo nadšení.  V okně 

bytu pana Jelínka, vedoucího Baťovy prodejny, se objevilo rádio, z něhož 

shromáždění obyvatelé vyslechli české vysílání londýnské stanice. Ve 

vysílání byly podávány směrnice pro tvoření národních výborů a pro 

okamžitá opatření. Po vysílání zazpívali obyvatelé národní hymnu a píseň 

„Hej Slované!“. Mezitím se na několika domech objevila vlajka 

Československé republiky a na některých i rudý prapor. Vlajka zavlála i na 

budově sokolovny. Obcí pak ještě odpoledne projíždělo několik německých 

vojáků na motorkách, kteří se snažili dávat německé nápisy zpět. Později 

večer se tajně sešlo několik občanů v lomu Todického vrchu a rokovali o 

utvoření a složení revolučního národního výboru. Události však měly tak 

rychlý spád, že výbor byl nakonec ustaven už v jednu hodinu po půlnoci 

v prádelně statku „Kabance“. Měl celkem 32 členů a v jeho čele stanul Josef 

Tichý.58 

V sobotu, dne 5. května začalo v Praze povstání. Asi v půl jedné 

odpoledne přestala hrát z pražského rozhlasu hudba a zaznělo volání: 

„Voláme českou policii a české četnictvo! Dostavte se ihned do budovy 

pražského rozhlasu, zadní vchod je volný, zde se střílí! Přijďte nám na 

pomoc!“ Volání zaznělo ještě třikrát a bylo dodáno, že příslušníci SS 

v budově vraždí. Později zaznívala různá nepravidelná hlášení o vývoji 

situace. Nakonec však bylo přerušeno elektrické vedení a mnoho obyvatel 

zůstalo bez zpráv. 

Na základě volání pražského rozhlasu zahájila v Popovicích činnost 

vojenská jednotka. Spojovací službu vykonávali mladí okolo dvaceti let na 

dvou motorkách, na kolech či pěšky. Aby se zpomalil postup německých 

vojsk, bylo poraženo několik stromů přes silnici na horním okraji lesa 

Bartošky, u kterých zůstala malá hlídka. Asi okolo 15. hodiny, byla spatřena 

skupina SS. Příslušníci SS došli až k barikádě ze stromů a když zjistili, že 
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není hájena větším počtem lidí, obešli ji a poslali na průzkum na kole dva 

členy SS. Hlídku začal pronásledovat pan Čermák, který měl ve Velkých 

Popovicích obchod s potravinami. Když Němce dohonil a chtěl je odzbrojit, 

byl zastřelen. Mezi tím přišla Němcům posila, s níž pak prchali směrem 

k lesu, kde potkali pana Františka Luxe a rovněž ho zastřelili.59 

Pan Jan Vinš uvádí, že 5. května 1945 byl v obci slyšet 

Československý rozhlas, který byl pouštěn z místního rozhlasu. Když se 

vracel domů, uviděl u hospody tři Němce na kolech. Ptali se ho na cestu, 

tak jim poradil. Poté zahlédl, jak z kopce běží pan Čermák a křičí „Stát!“. 

Vojáci se vydali dál a k panu Čermákovi se přidali asi další čtyři muži. 

Dohonili vojáky a snažili se jim vzít pušky, ale při potyčce byl pan Čermák 

zastřelen.60 

Po celou noc bylo slyšet silné výbuchy a dělostřelbu z Prahy, kde se 

bojovalo na barikádách, v rozhlase, na Staroměstské radnici, na Pankráci a 

jinde. Napjatou atmosféru doplňovalo i počasí, neboť celou noc silně pršelo. 

V neděli 6. května, byl ve Velkých Popovicích klid. Občas pouze přišli nějací 

uprchlíci z Prahy, aby informovali, co se děje. Rozhlas vysílal informace o 

postupu bojů a volal o pomoc v anglickém a ruském jazyce. 

Následující den byl ve Velkých Popovicích kritický. Dopoledne se 

nejprve začalo s přípravou školy pro stanici Mezinárodního červeného kříže, 

ale před 15. hodinou dorazila zpráva, že sem jedou partyzáni a vezou 

zbraně. Kolem 15. hodiny přijelo sedm mužů. Většina z nich v sobě měla 

trochu či více alkoholu. Někteří ještě navíc odešli do pivovarské hospody a 

tři z nich zůstali v pivovaře. Jednali o vydání zbraní, o kterých se domnívali, 

že se zde nachází. Popovičtí však o žádných zbraních nevěděli, neboť by je 

jinak už dávno použili. V 15:30 přijela do Velkých Popovic tři nákladní auta 

silně vyzbrojených příslušníků SS. Počet vojáků byl odhadnut asi na 200. 

Nezastavili zde a směřovali dále na Prahu. Měli zajistit železniční trať, která 

vedla z nedalekých Stránčic do Prahy. V bráně pivovaru stál však partyzán, 

který sem přijel odpoledne a vystřelil na ně. Auta tedy zastavila a Němci 

zahájily palbu na pivovar i okolní domy. Partyzán byl při této přestřelce 

zastřelen.  
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Ostatní partyzáni, začali ustupovat přes obec a opětovali palbu. 

Jeden střelil směrem od kostela, na pivovar a Němci tím směrem vystřelili 

pancéřovou pěst. Nezasáhla kostel, ale vedle stojící dům. Jednotka SS 

začala postupovat směrem do obce. Velitel vydal rozkaz, aby byli postříleni 

obyvatelé a zapáleny domy.61 

Bývalý starosta obce, pan Jan Maťátko, vzpomíná, že jeho otec 

tenkrát vlastnil obchod s tiskovinami, který stál naproti pivovaru přímo vedle 

četnické stanice. Ve chvíli, kdy se strhly tyto události, běžel rychle směrem 

k domovu, aby ochránil manželku a děti. Udělal dobře, neboť četnická 

stanice a okolí bylo místo, které bylo hodně postiženo palbou. Když pan 

Maťátko doběhl domů, začal se svým sousedem narychlo hloubit v zadní 

části zahrady jámu, přes kterou položili prkna a ukryli zde alespoň své 

děti.62    

Jedna skupina SS začala vyhánět muže, ženy i děti z domů.63 Kdo se 

pokusil o útěk, byl zastřelen. Všichni pak byli nahnáni k pivovarské 

hospodě, kde si museli lehnout obličejem k zemi. Leželo zde asi 150 lidí. 

Druhá skupina vojáků, pak vtrhla do centra obce, kde u hospody zastřelila 

osm mužů, kteří zde čekali u mlýna na obilí. Dalších 12 osob postříleli na 

náměstí. Zastřelen byl i 64letý kronikář obce, pan František Bulis.  

Tomuto řádění se snažila zabránit rodilá Němka, která žila v obci a 

byla manželka velitele místní četnické stanice. Přemluvila velitele, aby 

rozkaz změnil a nechal postřílet jen muže. Velitele se snažil přemluvit i 

major wehrmachtu, který v pivovaře dozíral na opravy vojenské techniky. 

Německý velitel poté vydal rozkaz k zastavení akce a nechal všechny muže 

shromáždit před školu. Ze všech stran byly obklopeny příslušníky SS, kteří 

na ně mířili zbraněmi. Velitel k nim pak promluvil. Hovořil o tom, že sice 

přeje Čechům svobodu, ale bylo od nich velice zákeřné, když začali střílet 

na jeho jednotky. Potom SS nasedli do svých aut a odjeli do Stránčic, odkud 

byly po celou noc slyšet výstřely a výbuchy. V Popovicích začali odnášet 

zastřelené do kostela, kde je pokládali na zem. Bylo jich 27, nejstarší měl 77 

let a nejmladší 16 let. 
                                                             
61 Zámišová T., 20 výročí historických dnů revolučních bojů na okrese Praha-východ, 
Praha: OV KSČ Praha východ, 1965. 
62 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 
63 Dům pana Maťátka stál na okraji Popovic a Němci tak daleko naštěstí nedošli. 



 
 

V úterý 8. května projížděl Popovicemi vlak obsazený příslušníky SS, 

podél kterého šli další, kteří byli připraveni ke střelbě. V popovickém 

pivovaru zastavili a nechali si zavolat lékaře a ošetřovatelky 

z Mezinárodního červeného kříže,64 neboť měli několik raněných. Kolem 

17. hodiny se pak mezi nimi a partyzány z Říčan strhla přestřelka. Dva 

partyzáni byli zabiti a Němci rychle pokračovali směrem na Plzeň 

k Američanům. V noci začaly obcí projíždět první jednotky ustupující 

německé armády. Tento ústup probíhal poklidně až do 10. května, kdy se 

začala ozývat střelba od Říčan, a německý ústup se změnil v naprostý 

chaos. Všude se válely odhozené zbraně a vojenská výstroj. Vyčerpaní 

němečtí vojáci i obyvatelé byli shromažďováni v sokolovně a na zahradě 

hostince U České koruny.65 

Dne 10. června došlo na veřejné schůzi v sále sokolovny ke zvolení 

nového Místního národního výboru (MNV), ve kterém byly všechny politické 

strany zastoupeny podle principu parity. Každá ze čtyř stran66 tak měla ve 

výboru šest zástupců. Předsedou byl zvolen Josef Papež, bednář pivovaru. 

Tyto politické poměry zůstaly zachovány až do prvních voleb v roce 1946. 

Pravomoc MNV byla daleko větší než ta, kterou mělo předválečné obecní 

zastupitelstvo. V čele obce stál od té doby předseda MNV namísto 

dřívějšího starosty a pro snazší zvládnutí práce bylo vytvořeno 14 komisí, 

které zahrnovaly oblast školství, finanční, živnostenskou, sociální, dopravní, 

hřbitovní, lesní, knihovní atd. Krátce fungovala ještě komise vyšetřovací, jež 

se zabývala zajištěním osob i majetku Němců a kolaborantů. Velké 

Popovice se po válce rozhodlo opustit celkem 50 rodin se 157 příslušníky. 

Odstěhovali se do pohraničí po odsunutých Němcích. Dne 1. listopadu 1945 

přestala platit stará protektorátní platidla a byla zavedena nová 

československá měna.67 

 

 

                                                             
64 Své prozatímní sídlo si Mezinárodní červený kříž zřídil v Popovické škole. 
65 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 226 – 231. 
66 Mnoho politických stran bylo po roce 1945 zakázáno a tak se členy MNV mohli stát 
pouze příslušníci těchto stran: komunistické, sociálně- demokratické, národně-socialistické 
a lidové.  
67 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 233 – 236. 



 
 

3.7. Velké Popovice v letech 1946 – 1990 
 

V této kapitole vycházím jak z informací v kronikách obce, tak 

především z autentického rozhovoru s panem Janem Maťátkem, který se 

narodil v roce 1938 v Praze. Již v roce 1940 se však jeho rodina 

přestěhovala do Velkých Popovic.68 V této obci pak prožil celý život a 

v letech 1990 – 2006 byl jejím starostou.69 

V neděli dne 26. května 1946 proběhly v Popovicích volby. Občané 

chodili volit do hostince U České koruny a do hostince v Brtnici. Bylo 

odevzdáno celkem 1056 hlasů. S 50 % hlasů zvítězila KSČ, druzí skončili 

národní socialisté (22 %), na třetím místě se umístila sociální demokracie 

(16 %) a čtvrté místo obsadila strana lidová (12 %). Místní národní výbor tak 

byl složen z 11 komunistů, šesti národních socialistů, čtyř sociálních 

demokratů a třech lidovců.70 

V červnu 1948 došlo ke sloučení Komunistické strany se sociálně 

demokratickou. V čele místní pobočky KSČ stál František Tureček. Strana 

lidová a národně socialistická byla rozpuštěna. Co se týká počtu členů KSČ 

ve Velkých Popovicích, žilo zde několik tradičních komunistických rodin. 

Jako například rodina Čermákova, jejíž členka zarytě věřila v ideu 

komunismu, nicméně i v Boha. Pravidelně tak po mši navštěvovala schůze 

KSČ. Lidé, kteří vstoupili do strany kvůli vlastnímu prospěchu, se pohybovali 

většinou kolem pivovaru a dost často to nebyli místní, ale ti, co dojížděli. 

Celkově bylo v Popovicích až do roku 1989 pouze několik desítek 

komunistů. 

Konec 40. let jinak proběhl v Popovicích relativně klidně. Pan 

Maťátko si nevzpomíná, že by někoho zatýkali či odváželi neznámo kam. 

Poklidné převzetí moci komunisty i další vývoj však souvisel přeci jenom 

s tím, že Popovice byly v podstatě vesnicí. Každý se s každým znal už 

                                                             
68 Tato událost pravděpodobně zachránila panu Maťátkovi život, neboť dům v Praze na 
Pankráci, kde s rodinou původně bydlel, byl v únoru 1945 zasažen při bombardování. 
69  V současné době je starostkou obce paní Martina Čermáková. 
70 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 272 – 273. 



 
 

dlouhá léta a každý věděl, co má od koho čekat. Proto si nikdo moc 

nedovolil dělat příliš velké excesy.71 

V roce 1949 došlo ke zrušení okresu Jílové a Velké Popovice byly 

přičleněny k okresu Říčany. O dva roky později žilo v Popovicích 

1600 obyvatel. Celková rozloha obce činila 643 ha a stálo zde 360 domů 

(290 v Popovicích a 70 v Brtnici). Roku 1960 došlo k 

celostátnímu přerozdělení správních celků. Místo okresu Říčany byl zřízen 

okres Praha – východ.72 

V 60. letech docházelo k uvolňování velmi pomalu. Lidé se postupně 

přestávali bát a začali více žertovat. Ve Velkých Popovicích však nějaká 

přílišná nenávist vůči místním komunistům nepanovala. Lidé se zde znají 

napříč generacemi a tak si maximálně začali dělat různé naschvály, ale 

nebylo to nic moc špatného.73  

Od roku 1964 byl pan Maťátko zaměstnán na Střední průmyslové 

škole elektrotechnické v Ječné ulici v Praze, kde vyučuje dodnes. Dne 

21. srpna 1968 měl se svými studenty odjíždět do Kněževse na chmelovou 

brigádu.  Hned ráno byl však probuzen svojí švagrovou, která mu sdělila, že 

republiku obsazují vojska Varšavské smlouvy. Vojska projížděla i 

Popovicemi a několik obyvatel74 je nadšeně vítalo. Vojáci zde nezůstali, ale 

po několika dnech uspořádali v pivovaru komunisté setkání, kam dorazili i 

sovětští důstojníci. Hostitelé již měli instrukce od vedení jak důstojníky 

správně uvítat. Některé rodiny je k sobě nejprve pozvali na oběd a setkání 

nakonec dopadlo tak, jak se dalo očekávat a z pivovaru se do noci ozývala 

velice hlasitá zábava. 

K obměně vedení v popovické obci ani příliš nedošlo. Předseda 

Místního národního výboru byl bývalý námořník Josef Barták, který příliš 

inteligence nepobral a tak ho komunisté ve vedení ponechali, protože nebyl 

                                                             
71 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. Údaje o politické 
situaci v obci od roku 1949 do roku 1989 v kronice chybí. Jsou zde pouze informace o 
neustálém pokroku, dobrém plnění jednotlivých plánů a spokojenosti všech obyvatel, kteří 
se s velkým nasazením podíleli na budování socialismu v obci. Informace v kronice jsou tak 
převážně soustředěny na statistiky o místním školství, na spolkovou činnost, úrodu a 
počasí. 
72 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 2. díl, str. 3, 6. 
73 Tamtéž. 
74 Uvítat vojska přišla např. učitelka Sehnalová, která učila ruční práce a učitelka Hrušková, 
která vzala mávátka a vojska šla vítat spolu s dětmi ze školky.  



 
 

nijak nebezpečný. Jeho pravou rukou byl pan Vavřinec, komunista s dobrou 

duší, díky kterému byl v Popovicích po roce 1968 poměrně klid, a 

nedocházelo k přílišným změnám.75 

Za normalizace si ale lidé pochopitelně opět začali dávat velký pozor 

a hlavně před těmi, kteří se znovu ztotožnili s režimem.76 Stále zde ale 

zůstávalo důležitým faktorem to, že se lidé vzájemně znali a tak přesně 

věděli, kdo má co na starosti popř. kdo za co může. 

Listopadové události roku 1989 se hned po několika dnech dotkly i 

Velkých Popovic. Zaměstnanci drobných provozoven (pan Kohout, Hůrka a 

Kopáč) projeli na nákladním autě ozdobeném českou vlajkou obcí do 

pivovaru a vyzývali spoluobčany a zaměstnance závodu k účasti na 

demonstraci v Praze. Vedení pivovaru se však postavilo proti, pohrozilo 

zákrokem milice a ani je nechtělo ze závodu pustit. Nakonec se jmenovaní 

muži demonstrace v Praze zúčastnili.77 

Poté se do situace vložili místní lidé, kteří měli o něco větší 

představu, co by bylo třeba udělat. Několik obyvatel se od 30. listopadu 

začalo scházet v místní lékárně, kde se domlouvali nad vhodnými kandidáty 

na starostu a na tom, jak budou vypadat budoucí volby. Ostatní lidé to 

nazývali Občanským fórem, oficiálně však nikde popovická pobočka 

registrována nebyla. Domluvilo se zde, že se schůze se všemi obyvateli 

budou pořádat v místní sokolovně.78 

Dne 27. listopadu došlo v průběhu generální stávky k založení 

Občanského fóra v pivovaře. Celkem ho podpořilo 97 zaměstnanců. Obě 

skupiny Občanského fóra v obci začaly velmi brzy spolupracovat. V prosinci 

roku 1989 se v sokolovně uskutečnily první dvě schůze s místními 

obyvateli.79 

Schůze v sokolovně pokračovaly pravidelně každý měsíc i 

v následujícím roce. Komunisté začali postupně opouštět své úřady. Jejich 

vliv byl však stále ještě značný. V roce 1990 se po mnoha letech uskutečnili 

                                                             
75 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 
76 Jedním z nich byl např. zatvrzelý komunista pan Šimon, který svou pozici dával ostatním 
velmi rád najevo. 
77 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 4. díl, str. 300 - 301. 
78 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 
79 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 4. díl, str. 301 – 302. 



 
 

svobodné volby. Nejprve to byly v červnu volby do České národní rady a 

v listopadu volby do obecního zastupitelstva. Ve Velkých Popovicích 

kandidovalo v červnových volbách celkem 15 politických stran. Celkově se 

voleb zúčastnilo 97, 4 % voličů. Nejvíce hlasů80 získalo Občanské fórum 

(67%), na druhém místě skončila KSČ (12 %) a na dalších místech se 

umístili Spojenectví zemědělců a venkova, Československá strana lidová a 

Sociální demokracie. 

V listopadových volbách do obecního zastupitelstva kandidovalo 

celkem 25 popovických občanů. V zastupitelstvu však bylo pouze 15 míst. 

Za občanské fórum kandidovalo 15 osob, za KSČ sedm a tři kandidáti byli 

nezávislí. Celkem 11 míst obsadili členové Občanského fóra, dvě kandidáti 

za KSČ a dva zastupitelé byli nezávislí.81 

Městský národní výbor byl tedy vystřídán nynějším Obecním úřadem. 

Dne 6. prosince 1990 došlo při tajném hlasování ke zvolení Ing. Jana 

Maťátka novým starostou Velkých Popovic. Do politiky se příliš nehrnul a 

nikdy nebyl členem žádné politické strany. Chtěl se však alespoň pokusit 

zlepšit život v obci, ve které žil celý život. Na čas musel ukončit své 

působení na Střední průmyslové škole a 15. prosince 1990 převzal funkci 

starosty.82 

                                                             
80 Podobný počet hlasů získaly strany jak do Federálního shromáždění, tak do České 
národní rady. 
81 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 4. díl, str. 301 – 302, 
349 - 355 . 
82 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 



 
 

4. Obecní záležitosti Velkých Popovic 
v letech 1900 – 1990 

 

Na počátku 20. století byla nejvýznamnější veřejnou stavbou, která 

tehdy v Popovicích stála, budova školy, o níž je blíže pojednáno v jiné části 

této práce. V roce 1909 byla v Popovicích zřízena náves a školní ulice a o 

rok později vystavěn nový klenutý můstek v Brtnici a zválcována silnice od 

Bartošek k Všechromům. V roce 1912 byl upraven potok na betonové úzké 

koryto. Došlo ke zvýšení nábřeží a potok byl nově přemostěn tak, že tudy 

mohly projíždět i těžké automobily a povozy, neboť dříve to přes dřevěný 

most nešlo.83 

V obci se nacházely poštovní úřad,84 farní úřad, kontrolní důchodkový 

úřad a četnická stanice. V Popovicích byla zřízena obecná, měšťanská a 

živnostenská pokračovací škola. Obyvatelé mohli využívat služeb spořitelny 

a záložního spolku. Svou činnost zde vykonávaly Tělocvičná jednota Sokol, 

Dělnická tělocvičná jednota, Sbor dobrovolných hasičů a stavební 

družstvo.85 

Od roku 1913 se Velké Popovice snažily, aby zde sídlil obvodní lékař, 

neboť v této poměrně veliké obci žádná ordinace nebyla. Podařilo se to až 

po deseti letech, kdy zde začal v domě č.p. 74 třikrát v týdnu ordinovat 

MUDr. Richter.86 

O průběhu 1. světové války jsem se zmiňovala výše. Zde pouze 

doplním, že na oslavu státní samostatnosti byla 10. listopadu 1918 

slavnostně zasazena lípa Svobody. Stalo se tak na náměstí před školou za 

početné účasti občanů a členů místních spolků v krojích.87 

Velké Popovice se již od roku 1919 snažily o elektrifikaci obce. Na 

zasedání zastupitelstva se o tom v průběhu let vedla dlouhá jednání. 

Provedena však byla až roku 1928 nákladem 473 152 Kč.88 Na elektrifikaci 

poskytl stát 100 000 Kč, od kampeličky bylo vypůjčeno 300 000 Kč a zbytek 
                                                             
83 Klacek, M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 4. 
84 Poštovní úřad byl otevřen v roce 1912 a prvním přednostou se stal Antonín Šejnoha. 
85 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 9 – 10. 
86 Tamtéž, str. 14. 
87 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 48 – 50. 
88 Původní odhady hovořily o částce o třetinu nižší. 



 
 

zaplatili majitelé domů.89 Velké Popovice se tak staly členem 

Elektrárenského svazu okresů středočeských v Praze.90 

Zajímavým následkem války byl ohromný nedostatek bytů. Proto 

došlo v září 1919 k založení Stavebního a bytového družstva, které 

vyvlastnilo dva velké pozemky v Popovicích (katastrální č. 177 a 179), na 

nichž postupně vyrostlo více než dvacet nových domů. Jak vyplývá 

z kronikářských záznamů, probíhala hojná stavební činnost po celé období 

první republiky. Kromě mnoha domů, které byly buď postaveny či 

zrenovovány, došlo i ke stavbě sokolovny a rozšíření pivovaru.91 

Po okupaci v roce 1939 naštěstí v Popovicích nedošlo k žádnému 

nešťastnému střetnutí mezi občany a německým vojskem nebo úřady. 

Konání schůzí a jakékoli shromažďování však bylo zakázáno. Hostince se 

zavíraly v 10 hodin večer. Rudé vyhlášky velitele okupačního vojska hrozily 

přísnými tresty i smrtí těm, kteří by se provinili proti okupačnímu vojsku. 

Kromě menších vzduchovek se museli odevzdat veškeré střelné zbraně. 

Později byly některým majitelům vráceny jejich lovecké pušky.92 

Jedna z mála prospěšných věcí v neklidné době války bylo, že 

v dubnu 1939 zahájila činnost automobilová záchranná stanice. Obvod 

působiště byl určen pro celý okres Jílové a Říčany. Sanitní vůz pořídila 

stanice za 35 000 K a k jeho využití docházelo téměř každý den. Od roku 

1943 pak vůz převzala popovická obec a ku prospěchu obyvatel se jeho 

působiště zmenšilo jen na Popovice a okolí.93 

 Dne 27. března 1940 byla ve Velkých Popovicích otevřena mateřská 

škola. Hned v prvním roce se zapsalo 40 dětí, které vyučovala Eleonora 

Balcarová. Ve stejném roce došlo k přejmenování Masarykovy třídy na 

Hlavní třídu.94 V létě tohoto roku se pak v Popovicích vyskytlo hromadné 

                                                             
89 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 86. 
90 Státní oblastní archiv Praha – východ, ObÚ Velké Popovice, Inv. č. 6, Protokoly obecního 
zastupitelstva 1923 - 1927, Zápis ze schůze obecní rady ze dne 1. června 1927. 
91 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 49, 59, 62 - 
64. 
92 Tamtéž, str. 92. 
93 Tamtéž, str. 92, 170. 
94 Státní oblastní archiv Praha – východ, ObÚ Velké Popovice, Inv. č. 3, Zápis o schůzích 
obecní rady 1922 - 1942, Zápis ze schůze obecní rady ze dne 25. července 1940.  



 
 

onemocnění zánětu slepého střeva. Celkem 58 osob podstoupilo operaci a 

jeden člověk zemřel. Za příčinu onemocnění lékař určil leptospiru ve vodě.95 

V roce 1941 byla škola měšťanská přejmenována na školu hlavní. Na 

většině popovických úřadů došlo v tomto roce k výměně vedoucích 

zaměstnanců. Týkalo se to četnické stanice, celní dozorčí služebny i 

poštovního úřadu. 

Dne 16. března 1942 začaly přípravné práce pro snesení dvou 

zvonů96 z věže popovického kostela Panny Marie Sněžné, které obec 

musela odevzdat do sbírky kovů pro válečné účely. O den později byly 

sneseny a popovičtí obyvatelé je již nikdy nespatřili. 

Po celý rok 1942 pokračovaly požární a protisabotážní hlídky, které 

byly zřízeny již o rok dříve. Ve dne konaly službu ženy a dívky, v noci 

chlapci a muži. Služba byla šestihodinová a ve zbrojnici navíc držely službu 

dva hasiči. Tyto služby začaly být velice prospěšné ve chvíli, kdy v červenci 

téhož roku došlo ke zrušení obecní policie.97 Četnická stanice zůstala 

zachována a zaměstnávala celkem čtyři osoby. 

V Popovicích žily před válkou tři židovské rodiny – Löwyova, 

Kaudersova a Raimannova. Rodina Löwyů bydlela v Popovicích pod 

Todickým vrchem u cesty směrem na Stránčice. Měla velké hospodářství 

s mnoha pozemky. Všech šest členů rodiny98 odjelo dne 12. září 1942 

transportem do Terezína. Odtud byli hned 22. září téhož roku posláni 

transportem do Malého Trostince v Bělorusku. Nikdo z této rodiny válku 

nepřežil. 

Rodina Kaudersova měla také šest členů. Stejně jako členové rodiny 

Löwyů, byli i oni posláni ve stejný den transportem do Terezína. Tam se 

však osudy členů rodiny Kaudersovy rozdělily. Josef (*1891) zahynul v 

listopadu 1942 přímo v Terezíně. Richard (*1883), Valtr (*1921) a Bedřiška 

(*1892) byli také hned několik dní po příjezdu do Terezína posláni dále do 

Malého Trostince, kde všichni zahynuli. Anna (*1894) a Jana (*1921) 

                                                             
95 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 103. 
96 O těchto zvonech se zmiňuji ještě níže v kapitole týkající se kostela. 
97 Obecní policie byla zrušena ve všech obcích, které měly méně než 10 000 obyvatel. 
Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 163 - 164. 
98 Josef (*1918), Karel (*1928), Rudolf (*1920), Anna (*1924), Hedvika (*1892), Marie 
(*1922). 



 
 

Kaudersovy putovali 22. října 1944 transportem do polské Osvětimi. Ani ony 

se domů již nikdy nevrátily. 

Poslední židovskou rodinou v obci byli Raimannovi. Ti bydleli v jižní 

části Popovic v Brtnici. Jejich patrový dům, který stál vedle rybníka, býval 

nazýván „židovna“. Ani z této rodiny se domů nikdo nevrátil. Do Terezína 

odjeli rovněž 12. září 1942. Manželé Rudolf (*1879) a Ida (*1888) odtud 

pokračovali 8. října 1942 transportem do polské Treblinky, kde oba zahynuli. 

Jejich synové, Jaroslav (*1912) a Josef (*1917), byli oba posláni do 

Osvětimi. Jaroslav jel transportem již v lednu 1943, Josef až v říjnu 

následujícího roku. Zde jejich životy neznámo kdy skončily.99 

V březnu roku 1942 byl v okolí Benešova, Neveklova a Sedlčan 

zřízen výcvikový prostor Waffen-SS Čechy. Mnoho místních obyvatel z této 

oblasti se muselo odstěhovat a asi osm rodin odtud přišlo do Velkých 

Popovic. Dvě z těchto rodin se nastěhovaly do opuštěných domů po 

rodinách Raimannů a Löwyů.100 

Od počátku roku 1945 začali Popovicemi projíždět němečtí uprchlíci 

z východních oblastí. Jezdily celé rodiny Němců a později i Maďarů. 

Stěhovaly se před frontou nejen nákladními vlaky, ale i pěšky a povozy na 

silnicích. Uprchlíků přibývalo podle toho, jak postupovala fronta na východě. 

V lednu to byly jen zámožnější rodiny ze Slezska a Polska, které jezdily 

většinou vlakem. Osobní vlaky i rychlíky byly přeplněny, všude se válelo 

plno zavazadel, kufrů, balíků a u nich seděly a stály hloučky zubožených 

uprchlíků – většinou žen, dětí a pár starců. V únoru a březnu proud 

uprchlíků zesílil – jezdili již na nákladních vagónech a to i s veškerým 

příslušenstvím svých domácností a hospodářství. Směřovali stále na západ, 

blíže k Američanům, kteří postupovali velice rychle.101 

                                                             
99 Po sametové revoluci se ve Velkých Popovicích objevil jejich příbuzný, který přežil válku 
u vzdálených příbuzných v Mladé Boleslavi a žádal zpět pozemky své rodiny. Problémem 
však bylo, že rodina Raimannova nebyla zpočátku vedena v oficiálních seznamech obětí 
holocaustu a tak se muselo rok čekat, aby mohli být prohlášeni za mrtvé. Během té doby 
však přeživší příbuzný zemřel a pozemky tak obec vrátila až jeho synovi. Databáze obětí 
holocaustu, [cit. 22. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.holocaust.cz/cz/victims>. Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké 
Popovice 22. 10. 2012. 
100 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 371 – 372. 
101 Tamtéž, str. 219. 



 
 

V dubnu proud uprchlíků nadále zesiloval. Často šlo o zámožnější 

selské rodiny, které cestovaly již několik týdnů. Povozy, na kterých se 

přemisťovaly, byly těžce naloženy a tak koně nemohli vyjet kopec na silnici 

u kostela. Uprchlíci se ubytovali ve škole, kterou již v polovině dubna opustili 

Němci. Zůstali zde přes neděli, aby si usušili mokré šaty a v pondělí ráno 

odjeli. Později v květnu pak přijeli další uprchlíci, ale v mnohem horším 

stavu. Byli to příslušníci německé armády po její kapitulaci.102 

V druhé polovině dubna soustředil poručík pěchoty Jaroslav Jeřábek 

skupinu mužů, která měla za úkol zajišťovací, strážní a obranou službu pro 

případ vypuknutí revoluce. Tato skupina byla ke konci dubna rozšířena 

z řad bývalých záložních poddůstojníků, kteří si ustavili desetičlenná 

družstva. Tato družstva navenek kryla hasičská pohotovostní služba.103  

Obyvatelé v květnu s oddychem uvítali konec války. Od 15. května do 

12. června byl v Popovicích ubytován štáb jednoho sboru Rudé armády 

v počtu asi 600 osob. Někteří byli ubytováni u místních občanů, ostatní si 

v lese postavili stanový tábor. Mezi Rudoarmějci a místním obyvatelstvem 

se časem rozvinul výměnný obchod. Vyměňovali se cigarety, tabák, maso, 

kůže atd.  

V této době měli popovičtí občané velice zkomplikovanou cestu do 

Prahy. Autobusy nejezdily vůbec a vlaky velmi nespolehlivě. Ještě horší 

byla cesta v opačném směru, neboť vlaky často končily už v Uhříněvsi nebo 

v Říčanech. Celé dva měsíce navíc z Prahy a okolí odjížděli vlaky Rudé 

armády přeplněné vojáky zpět domů, takže na nádražích nebylo k hnutí.104 

V roce 1946 byl pro lepší spojení s místními občany pořízen pouliční 

rozhlas, jehož zřízení stálo obec 60 000 Kč. Od téhož roku mohli obyvatelé 

využívat služeb lékárny. V domě čp. 28 došlo v roce 1946 k otevření 

hudební školy, ve které se vyučovalo hře na nejrůznější hudební nástroje.105 

V Popovicích byli dva poměrně zlí komunisté, kteří rádi působili 

ostatním nepříjemnosti – šlo o pana Nejedlého a Škvora. Oba dva vstoupili 

do revolučních gard a v roce 1948 přišli podnapilí v noci k Maťátkům domů 

s tím, že prý pan Maťátko měl u sebe v papírnictví schovávat 
                                                             
102 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 220. 
103 Tamtéž, str. 222. 
104 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 230 – 233. 
105 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 276 – 278. 



 
 

protikomunistické letáky. Pan Maťátko věděl, že tam žádné nemá a pokud 

ano, tak byla možnost, že mu je tam tito dva podstrčili. Zavedli ho tedy do 

jeho obchodu a celý mu ho prohledali. Naštěstí se žádné letáky nenašly a 

tak pana Maťátka propustili. 

Situaci v roce 1948 neunesl vrchní strážmistr Hubáček, který se v té 

době postřelil. Kulka mu ale jen sedřela kůži na hlavě. Poté byl načas 

umístěn do léčebny pro duševně choré a po návratu šel rovnou do důchodu. 

Nemusel už tak řešit nepříjemné události v nově nastalé situaci.106 

V roce 1950 byla v budově bývalé kampeličky zřízena oddávací síň a 

jako právoplatný byl brán pouze sňatek civilní107. V 60. letech se nejen ve 

Velkých Popovicích, ale v celém tehdejším Československu, začaly budovat 

ve velkém množství nové byty. Pro zachování co největší plochy 

zemědělské půdy, se přistoupilo především k výstavbě tzv. panelových 

domů, kde byty mohlo získat co nejvíce obyvatel na co nejmenší zastavěné 

ploše.108 

Obvodní lékař sídlil v Popovicích vždy v budově tehdejší kampeličky. 

Nějaký čas tu byla i dětská lékařka, kterou však komunistický režim donutil 

přesunout se do Říčan, kde ji navíc denně kontroloval příslušník STB.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 
107 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 2. díl, str. 3. 
108 Tamtéž. 
109 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 



 
 

5. Hospodářská situace ve Velkých 

Popovicích od konce 19. století do roku 
1990 

 

Rozkvět obce ke konci 19. Století je spojován především s existencí 

místního pivovaru a hospodářských dvorů velkostatku Kamenice. Hlavním 

zaměstnavatelem v kraji byla firma František Ringhoffer, veřejná obchodní 

společnost. Lidé pracovali zejména jako dělníci v pivovaru a zemědělští 

dělníci ve dvorech. Mnozí usedlíci měli vlastní hospodářství, další se živili 

jako živnostníci a řemeslníci.110 

Na počátku 20. století vzniklo ve Velkých Popovicích několik 

veřejných staveb. Jejich vznik financoval především stát a firma 

F. Ringhoffer, popř. také obec, která však byla zadlužená. Mezi největší 

podniky v obci patřily kromě Ringhofferova strojního pivovaru a lihovaru i 

cihelna v přidružené Brtnici a mlýn.111 

Za 1. světové války neprožívali útrapy pouze vojáci, ale samozřejmě i 

obyčejní lidé. Došlo k prudké inflaci, rostl hlad a bída. Potraviny byly 

vydávány v naprosto nedostačujícím množství na lístky a lidé kvůli nim 

museli stát dlouhé fronty.112 

V době všeobecného nedostatku bylo dne 15. prosince 1914 

v Popovicích v čp. 66 ubytováno celkem 33 uprchlíků z Haliče, kde 

probíhala fronta. Jednalo se o 32 Židů a jednu křesťanskou služku. Byli to 

bohatší lidé, obec je i přesto musela živit a platit jim palivo.113 

V Popovické kronice jsou mimo jiné uvedeny ceny potravin na 

počátku a na konci války. Vyplývá z nich, že běžné potraviny podražily 

průměrně 20krát.114 

                                                             
110 Klacek M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 2. 
111 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 9 – 10. 
112 Tamtéž, str. 45 – 46. 
113 Klacek M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 4. 
114 Zatímco kilogram hovězího masa stál v roce 1914 korunu a dvacet haléřů, vyšplhala se 
jeho cena na 25 korun v roce 1918. Podobně tomu bylo u vajec – na počátku války je lidé 
kupovali za 6 haléřů, na konci války již za celou korunu. Prudce podražila i mouka, a sice z 
35 haléřů za kilogram na 6 korun.  



 
 

Za první republiky patřil mezi největší podniky v obci stále 

Ringhofferův strojní pivovar a lihovar, cihelna a mlýn.115 Stejně jako na 

zbytku území československého státu došlo i v Popovicích počátkem 

března 1919 k okolkování starých rakousko-uherských bankovek. 

Okolkování provedl obecní úřad ve spolupráci s učitelským sborem. 

Všechny bankovky, v celkové hodnotě asi 300 000 korun, byly proti 

potvrzení vybrány, dovezeny do Jílového, kde stát polovinu zadržel a uložil 

na vkladní listy, druhou polovinu okolkoval a vrátil obyvatelstvu.116 

 Své úspory mohli obyvatelé Popovic ukládat ve dvou peněžních 

institucích. První byl Spořitelní a záložní spolek (kampelička) založený již 

roku 1910 a druhá byla od roku 1930 Občanská záložna. Za první republiky 

vkládali lidé nejvíce peněz na své účty ve dvacátých a na počátku třicátých 

let. Neklidné politické poměry v roce 1938 a 1939 měly svůj ohlas i na 

peněžním trhu. V roce 1939 bylo vyhlášeno moratorium na vyplácení 

vkladů. Z jednotlivých účtů se nesmělo vyplácet více než 500 korun týdně a 

musely se dodržovat výpovědní lhůty. Lidé se báli války, a tak dokud to bylo 

možné, snažili se vytvářet co největší zásoby. Relativní stabilita nastala u 

vkladů až na konci roku 1939.117  

Popovice měly vlastní vyhlášenou pekárnu s udírnou, kde se dalo 

posedět a pochutnat si na teplém pečivu a klobáse přímo z udírny. 

Věhlasný byl také velkopopovický mlýn, který dodával mouku do širokého 

okolí.118 

Jelikož mezinárodní situace nevypadala nejpříznivěji a hrozilo 

vypuknutí války, začalo nakupování potravin, šatů a jiných předmětů denní 

potřeby. Byla to již druhá vlna velkých nákupů, neboť poprvé se ve velkém 

nakupovalo v letních měsících roku 1938. 

Mimořádné nákupy měly za následek nedostatek některých druhů 

zboží, které se dosud prodávalo volně. Textilní obchody prodávaly omezeně 

jen určité hodiny nebo dny. V místním obchodě paní Šindelářové omezili 

prodej jen na čtyři hodiny denně. Aby se zamezilo neúměrnému stoupání 

                                                             
115 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 9 – 10. 
116 Tamtéž, str. 56. 
117 Tamtéž, str. 77 – 80. 
118 Vinš J., Historie Velkých Popovic a stručně Říčan, Říčany: Tisk Kalinovský, 1998, str. 
14. 



 
 

cen, byl zřízen nejvyšší cenový úřad, který postupně vyhlašoval ceny zboží, 

materiálu i práce, za které se mohlo prodávat. Aby bylo docíleno 

stejnoměrného rozdělení potravin, oblečení, obuvi a mýdla, byly zavedeny 

lístky119 a poukázky na odběr tohoto zboží. Díky tomu zároveň nestoupaly 

ceny tak rychle.120 Přestupky proti cenovým nebo zásobovacím vyhláškám 

byly trestány buď pokutou, vězením či uzavřením živnosti. Toto vše však 

vedlo k rozrůstání černého trhu.  

Po vyhlášení protektorátu v březnu 1939 musela být všude 

akceptována říšská měna. Byl stanoven kurs 1 říšská marka = 10 korun. 

Tento, pro německé vojsko výhodný kurs, měl za následek velké nákupy 

v místních obchodech. Kupovalo se hlavně jídlo, boty a šaty, které pak byly 

zasílány do říše.121 

Časem se přestalo dostávat uhlí a tak došlo v zimě 1939 – 1940 

k uzavření škol,122 neboť vytápění by bylo velice drahé. Na uhlí se proto 

zavedly „kmenové listy“, na kterých měla každá domácnost, živnost nebo 

podnik označené množství a druh, který může odebrat. Zásobování uhlím 

postupně začalo váznout natolik, že bylo upuštěno od poměrného 

zásobování a bylo přidělováno jen 20 kg uhlí týdně na jednu rodinu. Mnohdy 

na něj lidé čekali fronty i půl dne.123 

Mnoho občanů protektorátu nezůstalo lhostejných vůči těm, kteří 

pomoc potřebovali ještě více než oni sami. Veškerá podpůrná činnost byla 

po dohodě mezi představiteli sociální a zdravotní péče soustředěna v 

„Národní pomoci“. Všechny sbírky, které dříve pracovaly samostatně, 

přestaly. Národní pomoc uspořádala za spolupráce Českého srdce, Místní 

péče o mládež, Katolické charity, Ligy proti tuberkulóze a dalších veřejnou 

sbírku. Sbírka měla heslo „Národní pomoc strádajícím rodinám“ a chtěla 

zajistit prostředky na výživu osiřelých a opuštěných dětí a na pomoc 
                                                             
119 Lístků na potraviny bylo celkem 18 druhů. Text na nich byl dvojjazyčný a platily 4 týdny. 
Každé zásobovací období mělo jinou barvu a postupně se jednotlivé dávky snižovali. 
Potravinové lístky nedostávali tzv. samozásobitelé na ty potraviny, které sami produkovali. 
Nárok na ně měli až, když dané potraviny spotřebovali. Pokud vyprodukovali více, než na 
co měli nárok, museli přebytek prodat do sběrny potravin. 
120 I přesto se zboží v roce 1940 prodávalo asi o 90% dráže než v roce 1940.  
121 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 94. 
122 Státní okresní archiv Praha – východ, Školní rada Velké Popovice, Karton 3, Inv.č. 76 – 
81, Dopis Okresního školního výboru v Jílovém Školní radě ve Velkých Popovicích o 
nutnosti opětného zahájení vyučování ze dne 9. března 1940.   
123 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 93 – 101. 



 
 

rodinám ohroženým hladem, zimou a nemocemi. Ve Velkých Popovicích se 

ustavil místní pomocný výbor, jehož jednatelem byl učitel Peterka. Sbírku 

zde provedlo deset dvojic, z nichž každá dostala seznam osob, které měla 

navštívit. Bylo možné darovat jak finanční částky,124 tak i naturální dary. 

Celkový efekt sbírky byl však menší, než se očekávalo, neboť přesun peněz 

a darů probíhal pomalu.125 Podobných sbírek se pak do konce války konalo 

ještě několik.   

Jak jsem již zmínila, v zimě roku 1939 – 1940 byl velký nedostatek 

uhlí. Souviselo to i s tím, že mrazy v té době klesaly i k -28°C. Teploty 

zničily až třetinu veškerých ovocných stromů a na mnohých dalších později 

nedozrálo ovoce. Došlo i k poničení lesů. To však nesouviselo 

s nepříznivým počasím, ale s tím, že Čechy a Morava byly zapojeny do 

Říše. Němci si s nadměrným kácením stromů hlavu příliš nelámali a tak 

bylo během jednoho roku vykáceno stromů tolik, jako za šest předešlých let. 

Mimořádně studené a vlhké jaro i léto měly za následek celkově špatnou 

úrodu v zemědělství.126 

V roce 1941 bylo počasí podobně nepříznivé jako v roce předchozím. 

Mrazy skončily až ke konci května a sněžit opět začalo již v říjnu. Úroda 

ovoce byla díky tomu velice špatná a nárok na něj měly jen děti do šesti let. 

V červnu tohoto roku došlo u všech obyčejných spotřebitelů ke snížení 

dávky masa z 500 g na týden na 400 g a v říjnu pak ještě o dalších 120 g. 

V některých týdnech docházelo i k tomu, že bylo vydáváno pouze 100 g 

masa na osobu a na některé se nedostalo vůbec. Rozdělování a prodej 

potravin byl tedy přísně organizován a kontrolován. Nejednou se stalo, že 

v případě nedodržení došlo ke stanovení vysoké pokuty či 

několikatýdenního vězení. Přesně stanovené byly ceny u brambor a obilí. U 

obilí se navíc přesně určovalo, z kterého druhu mouky se smí vyrábět chléb 

a z kterého nikoli. Pekaři tak měli z počátku problém, neboť z některých 

povolených druhů mouky nebyl chléb příliš dobrý a určitou dobu trvalo, než 

se naučili pracovat novým způsobem.127 

                                                             
124 Celkový výnos sbírky v roce 1939 byl 5 537 K, o rok později 6 372 K. 
125 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 101 – 102.  
126 Tamtéž, str. 105 – 106. 
127 Tamtéž, str. 135 – 144. 



 
 

Co se týká dvou finančních ústavů ve Velkých Popovicích, 

kampeličky a Občanské záložny, snažili se do nich lidé peníze spíše 

ukládat, než si je půjčovat. Velký vliv na to měl hlavně úplný zákaz staveb, 

který s různými výjimkami a obměnami trval téměř po celou dobu války. 

Rok 1943 byl z hlediska úrody poměrně nepříznivý. Nejen že byla 

malá úroda ovoce i zeleniny, ale nedostávalo se i brambor. Následkem toho 

se ceny šplhaly vzhůru, rozvíjel se černý obchod a nemohly být dodržovány 

ani příděly, které úřady nahrazovaly chlebem. Černý obchod se rozvíjel ve 

všech sférách. Například cigareta „Vlasta“, která před válkou stála 

15 haléřů, se v roce 1943 prodávala na černém trhu128 již za 15 korun.129 

O rok později130 nastal velký problém se sháněním oblečení. Byl 

vydán zákaz prodeje textilního zboží, takže šaty se daly sehnat jen 

s příslušným poukazem a potvrzením od úřadu. Dávky potravin zůstaly 

v roce 1944 nezměněny. Častěji se však některé dávky nevydávaly a místo 

toho bylo určeno jiné zboží jako náhrada za nevydané dávky. Nejčastěji se 

to týkalo sádla a másla. Místo toho se vydával umělý tuk a umělý med. 

V hospodářství docházelo k mnoha omezením – nábytek se směl vyrábět 

jen na příkaz, byla zakázána výroba veškerých pohlednic, místnosti se např. 

nesměly vytápět elektrickými spotřebiči131 a omezil se i provoz výtahů.132 

Stejně jako v ostatních částech protektorátu, proběhlo v roce 1944 

v Popovicích nasazení několika ročníků mladých lidí na práci do továren 

v Čechách i v Říši. Další lidé pak byli od prosince nasazeni na kopání 

zákopů na Moravě a v Rakousku. Z Velkých Popovic povolali úřady celkem 

50 osob. Při práci byli svědky smutných průvodů zajatců a lidí 

z koncentračního tábora, kterým se snažili nepozorovaně hodit alespoň 

malý kousek jídla. Od ledna 1945 začali mladí lidé stále více utíkat domů, 

jelikož na Moravu se v tu dobu již blížila Rudá armáda. Doma na úřad práce 

                                                             
128 V roce 1945 se cena na černém trhu za 1 kg másla pohybovala mezi 800 – 1200 K. Za 
1 kg mouky zaplatil člověk kolem 100 K a za kilo vepřového masa 500 K. 
129 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 169, 177 – 
178. 
130 Informace k roku 1943 zčásti chybí, neboť kronikář František Bulis padl při květnových 
událostech v roce 1945 a mnoho informací již nestihl doplnit. Zápisy v kronice tak pokračují 
až rokem 1944, který zpětně zapisoval nový kronikář Adolf Rejsek. 
131 Tento způsob vytápění souvisel s velkým nedostatkem uhlí. 
132 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 202, 205, 
214. 



 
 

nešli a nikdo je nestíhal. Moc a vláda okupačních úřadů byla již silně 

nalomena.133 

Na jaře 1945 již na tom Němci v Popovicích byli se zásobami tak 

špatně, že chodili žebrat k místním obyvatelům pro jídlo. Lidé se vojáků báli 

a tak vždy našli alespoň něco, co jim mohli dát.134 

Poválečná hospodářská situace nebyla vůbec dobrá a svůj podíl na 

tom mělo i nepříznivé počasí, které mělo špatný vliv na úrodu. Popovické 

hospodářství bylo stejně jako všude jinde řízeno podle plánu, který se však 

nedařilo naplňovat. Vše navíc doprovázely rozkoly mezi jednotlivými 

politickými stranami, díky kterým se projednávání nejrůznějších záležitostí 

značně protahovalo.135 

Životní podmínky některých obyvatel Popovic se ještě zhoršily ve 

chvíli, kdy se na konci 40. let začalo se znárodňováním a zakládáním 

JZD.136 Například k sedlákovi Františku Hynkovi z Radimovic přišli 

komunisté a žádali, ať vstoupí do JZD. Pan Hynek odmítl, a jelikož byl 

velice silný muž, vzal nápravu od vozu a hodil jí po nich. Jednomu 

z komunistů přerazil nohu. Pan Hynek si poté odseděl asi čtrnáct dní ve 

vězení a po návratu musel zaplatit velikou pokutu. Nakonec musel stejně 

vstoupit do JZD. „Přesvědčovací kampaň“ komunistů byla velice účinná, 

stejně tak jako v zemědělství docházelo ke znárodňování i u živností a jejich 

počet tak postupně klesal. 

K založení JZD došlo v Popovicích dne 5. února 1950 a ke konci téhož 

roku mělo 50 členů. Své pozemky musel JZD poskytnout i pivovar. Moc 

dlouho však nevydrželo, neboť vůbec neprosperovalo a členové se téměř 

nemohli uživit. JZD bylo proto v roce 1964 převedeno pod Státní statek 

Říčany,137 kde se zaměstnanci měli již o trochu lépe.138  

                                                             
133 Tamtéž, str. 187 – 188, 190. 
134 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 
135 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 276 – 278. 
Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 
136 Bylo o tom rozhodnuto na IX. sjezdu KSČ v květnu 1949. Ještě hůře než v Popovicích 
nesli znárodňování v sousedních Kunicích, neboť tam bylo více sedláků s většími pozemky. 
Následkem toho odtud emigrovala rodina Žežulů, která měla příbuzné ve Francii. 
137 Státní statek Říčany zanikl k 31. prosinci 1998.  
138 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 2. díl, str. 49. 
Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 



 
 

Mnoho Popovických obyvatel pracovalo stále v pivovaru, který měl 

tehdy přes 400 zaměstnanců, z nichž bylo asi 10 % žen. Na počátku 50. let 

se v obci stále drželo několik živnostníků, ale i ti po čase svou snahu vzdali. 

Pokud si pan Maťátko pamatuje, tak z Popovic v 50. letech nikdo 

neemigroval.139 

Po roce 1968 odtud emigrovalo asi 5 lidí. Nebylo to však z důvodů 

politických, ale spíše proto, že hledali větší možnosti pro své uplatnění. 

Jedním z nich byl např. i bratr pana Maťátka, který odešel do Kanady.  

Dostupnost zboží byla za normalizace stejná jako před rokem 1968. 

Byly zde pouze dva obchody Jednota a jedno řeznictví. Vedoucí vždy 

zákazníky informoval o tom, kdy bude které zboží dostupné. Lidé si takto 

vzájemně vypomáhali, ať už se to týkalo dostupnosti masa, ryb, či ovoce. 

Obdobný princip byl uplatňován např. i při shánění zakázané literatury.140 

                                                             
139 Za první republiky existovalo v Popovicích přes 60 živností, v roce 1989 zde zbyly pouze 
dva obchody s potravinami a řeznictví. Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké 
Popovice 22. 10. 2012. 
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6. Kostel Panny Marie Sněžné 
 

6.1. Historie 
  

K založení farnosti ve Velkých Popovicích s kostelem Panny Marie 

Sněžné došlo založena již ve 13. století. Stojí v centru obce u Masarykovy 

ulice a kolem něj se rozkládá katolický hřbitov, na který se však již od 20. let 

minulého století nepohřbívá.  

Nejstarší doložená zmínka o kostelu ve Velkých Popovicích pochází 

z roku 1332, kdy měl kostel pod svou ochranou Mikuláš Rost. Kolem roku 

1350 byly Velké Popovice sídlem pánů z Popovic. V roce 1356 se stal 

patronem zdejšího kostela Otík, panoš z Popovic. Otík měl syna Milotu a 

jeho poručník, Jimran z Říčan, se staral o kostel v roce 1380. Milota si vzal 

za ženu Elišku v roce 1400 a měli spolu syna Otu, který předal patronát 

kostela v roce 1411 Janu Záhorovi ze Záhorkovic. Po Záhorově smrti, roku 

1417, připadli Popovice jako odúmrť králi Václavu IV., který je pak udělil 

Mikuláši, notáři hradu Orlíka.141 

Ani kostel ve Velkých Popovicích se nevyhnul husitským válkám a v 

roce 1420 připadl husitům. V této době byl spolu s místní tvrzí velice 

poničen. Poté kostel získalo Staré Město pražské a následně Nové Město 

pražské. Bohužel se neví, v kterém roce. Další přesné datum, které známe, 

je rok 1433, kdy patronát kostela připadl Anně Lomnické, o čtyři roky později 

Eufémii z Podviní a roku 1442 měšťanu Nového Města pražského 

Georgiusovi Albusu z Popovic. Pak získalo kostel opět Nové Město pražské. 

Po husitských válkách na zdejší faře působili utrakvističtí kněží, později 

luteránští.142  

V roce 1548, koupil Jiří Krejštan z Krejštejna Popovice od krále 

Ferdinanda I. za 750 kop českých. Po jeho smrti získal patronát Albrecht 

Hýzrle z Chodův, který zemřel v roce 1596. Poté převzala ochranu nad 

kostelem Markéta Maušauerová z Hasarova, která pro případ své smrti, 

odevzdala Popovice synovi Vilémovi Mikulášovi. Když zemřel, převzal 
                                                             
141 Sedlák, J. A., Farní osada Velké Popovice, Brno, 1885, str. 25. 
142 Tamtéž, str. 36 – 37. 



 
 

kostel vnuk Markéty, Jiří Aleš Mošauer z Valdova. Ten měl dceru, Annu 

Marii Moušerovou, která se v roce 1634 provdala za rytíře Hynka z 

Mečeradu a tomu připadl sňatkem patronát nad kostelem. Roku 1641 koupil 

Velké Popovice Krišpín Fuk z Hradiště, opat Strahovského kláštera, pro 

seminář sv. Norberta v Praze. Ještě v tomto roce byly Popovice s kostelem 

prodány benediktýnskému klášteru u sv. Mikuláše na Starém Městě 

pražském.143 Ti upravili pobořený kostel, včetně zhotovení krásného 

barokního štítu. Jeho autorství je připisováno Kiliánu Ignáci 

Dientzenhoferovi. V roce 1732 byly na cestě od kostela vysázeny lípy. 

Poslední z nich vyvrátila vichřice v roce 1974.144 

Pod správou vlády se kostel ocitl v roce 1785 po zrušení kláštera u 

sv. Mikuláše. V roce 1788 dostal Popovice Major Bedřich, svobodný pán ze 

Schmiedburgů a ten je prodal Anně Hartmanové v roce 1804. Anna zemřela 

dne 13. června 1825 a přenechala Popovice i se starostí o kostel svému 

synu Vincentu Hartmanovi. Roku 1831 darovali manželé Hartmanovi 

pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého stojící pod lipou u vchodu na 

hřbitov. Vincent Hartman žil do roku 1840 a po jeho smrti byly Popovice 

prodány ku prospěchu devíti osiřelých dětí.145 V letech 1836 – 1837 byla v 

zadní části hřbitova vystavěna rodinná hrobka Hartmanů, bohatě vyzdobená 

freskami. Na stěně proti vstupu stál do roku 1986 oltář z lidských lebek a 

kostí. Vzhledem k značnému poškození vandaly, byl oltář rozebrán a 

ostatky pietně uloženy do země.146  

V roce 1842 získal Popovice Ervín hrabě z Nostitz – Rienecku, který 

se zde také angažoval při vzniku školy. Dalším majitelem Popovic se v roce 

1870 stal František Ringhoffer. Ten zde založil pivovar a stal se 

nejvýznamnějším občanem Velkých Popovic. Ačkoliv zde vystavěl nový a 

dodnes prosperující pivovar, staral se i o kostel, okolo kterého byla 

vystavěna hřbitovní zeď, a došlo také k rozšíření hřbitova vedle kostela. Po 

jeho smrti, v roce 1873 patřily Popovice veřejné obchodní společnosti 

František Ringhoffer.147 

                                                             
143 Tamtéž, str. 14 – 17. 
144 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 3. díl, str. 296 – 297.  
145 Sedlák, J. A., Farní osada Velké Popovice, Brno, 1885, str. 18 – 19. 
146 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 4. díl, str. 273. 
147 Sedlák, J. A., Farní osada Velké Popovice, Brno, 1885, str. 19. 



 
 

Z průběhu 20. století není o kostelu příliš mnoho zpráv, v jeho druhé 

polovině sdílel osud mnoha jiných památek – nedostatek údržby, chátrání. 

Alespoň stručně jsou doloženy informace o místních kněžích.  

Za první republiky byl farářem Karel Reindl a František Koniáš. V roce 

1936 zde nastoupil páter Josef Buchtela, který vykonával pastorační činnost 

až do roku 1959, kdy byl přeložen do Středokluk na Kladensko.148 Mezi 

lidmi byl velmi oblíben, a jelikož se v kostele nacházely krásné varhany, 

začal zde páter Buchtela pořádat koncerty církevní hudby. Tyto koncerty 

lidé s oblibou navštěvovali a mezi vystupujícími se objevil i Josef Suk, který 

měl chalupu nedaleko Velkých Popovic. Konání koncertů v Popovicích 

přetrvalo až dodnes. Po Josefu Buchtelovi přišel do Popovic Václav Servus, 

který zde byl až do roku 1969. Po několika letech přesídlil z popovické fary 

na faru do Mnichovic a do Popovic už pouze dojížděl. Při svých kázáních 

působil velmi lidově a emotivně a účastnil se veřejně prospěšné činnosti při 

MNV. Poté zde krátce působil Karel Mendl a Jaroslav Šimek, který si 

předtím pobyl několik let ve vězení. Na začátku 70. let byla provedena 

alespoň částečná oprava vnější omítky kostela.  

V letech 1978 – 1980 nebyla fara obsazena a mše se konaly pouze 

jednou měsíčně, kdy dojížděl kněz z Čestlic. V roce 1980 nastoupil 

v Popovicích pater Miloslav Kněz, který měl na starosti ještě farnost 

kosteleckou a pyšelskou. Působil velice vznešeně a při zpěvu se sám 

doprovázel na kytaru. Za jeho působení byl vymalován vnitřek kostela a 

vyměněny poničené tašky na střeše. V roce 1987 byl přeložen do Zdic a 

místo něj nastoupil páter Josef Kozda, premonstrát, sídlící v Říčanech. Ten 

měl nesmírně strhující kázání a snažil se organizovat nejrůznější kulturní 

akce. Měl však na starosti mnoho dalších kostelů a tak se Popovicím 

nemohl věnovat tak, jak by si představoval. V srpnu 1969 zde nastoupil 

Milan Hanuš, mladý a velmi sympatický premonstrát, který si rychle získal 

všeobecnou oblibu. Kozda i Hanuš odešli v roce 1990 do kanonie 
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premonstrátů v Teplé u Mariánských lázní a novým popovickým knězem se 

stal Miroslav Cúth, který měl rovněž na starosti i mnohé další kostely.149 

Kostel byl až do 30. června 2009 kostelem farním. Dnes je spravován 

římskokatolickou farností v Říčanech u Prahy. 

 

6.2. Stavební vývoj 
 

Kostel je orientován na východní světovou stranu. Má jednu loď 

s plochým stropem, trojlodním presbytářem a valenou klenbou. Věž kostela, 

která se napojuje na presbytář, má čtvercový půdorys. Věž je na jižní zdi v 

rohu, kde se napojuje na zeď presbytář. V přízemí věži se nachází sakristie. 

Dříve byla v podzemí krypta, ta se však nedochovala. Hlavní vchod je asi 

uprostřed západní stěny, naproti presbytáři. Kostel má ještě jeden menší 

vchod, který vede do sakristie. Okna mají obdélníkový tvar, který je nahoře 

uzavřen obloukem. Jejich ozdobné zasklení bylo vyhotoveno v roce 1904 a 

provedla ho firma Jana Kryšpína z Prahy. Kostel má sedlovou střechu a na 

jeho štítě stojí od 2. poloviny 17. století kříž.  

Nejstarší části kostela pocházejí z doby gotické. Jde o severní stěnu, 

přízemí věže a část jižní lodi s portálem. V 17. století došlo k rozšíření 

kostela, další ho čekalo v roce 1897, kdy bylo odbouráno průčelí. Bohužel 

se při tom zničil původní barokní zdobný štít, který pocházel z dílny Kiliána 

Ignáce Dientzenhofera. Kostel byl prodloužen asi o 10 metrů a uvnitř nově 

upraven. Hlavní oltář v pseudorománském slohu zhotovil řezbář Ludvík 

Ziebland, který pocházel z Mnichova. Obraz Panny Marie byl malován žáky 

prof. Engerta z pražské malířské akademie. Ve výklencích presbytáře jsou 

barokní sochy sv. Petra a Pavla. Již v roce 1726 byla věž, která dříve 

představovala jen zvonici, zvýšena. Původní zvonice měla cibulovitou 

střechu, která se po přestavbě změnila na jehlanovou. Roku 1911 došlo 

k výměně střešních tašek.150 V roce 1980 byl kostel vymalován a na klenbě 

nad oltářem přibylo 140 pozlacených hvězd.  
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Do první světové války měla zvonice kostela tři zvony, které 

pocházely z let 1498, 1728 a 1787. Dva mladší zvony zabavily úřady během 

první světové války, nejstarší na kostele vydržel dodnes. V roce 1927 

vznikly dva nové zvony, které byly vysvěceny dne 14. srpna 1927 

Msgr. Dr. Janem Sedlákem. Tyto dva zvony měly zajímavý osud. V roce 

1942 byly sňaty a odvezeny Němci neznámo kam. Měly být roztaveny a 

použity na válečné účely. Sneseny z kostela byly dne 17. března tesařem 

Jaroslavem Kotkem. Místní rodák, pan Jan Vinš se domnívá, že zvony 

roztaveny nebyly a byly uloženy v Holešovicích, kde se ale později 

ztratily.151 

Vedle kostela stojí rodinná hrobka Hartmanů (majitelé Popovic v 

letech 1804-1840). Před kostelem je socha sv. Jana Nepomuckého, která 

byla darována rodinou Hartmanů v roce 1831 a později restaurována.152 

Okolo kostela se nachází hřbitov. Vzhledem k tomu, že se však na 

počátku 20. století přestávalo dostávat volných míst, bylo v roce 1919 

rozhodnuto153 o stavbě hřbitova nového – bezkonfesijního. Pozemek, na 

kterém byl hřbitov154 postaven, darovala zdarma firma František Ringhoffer 

a měřil 90 x 50 metrů. Stavba hřbitova stála 42 000 korun a součástí se 

stala i studna a dřevěná zvonička. Nový hřbitov byl slavnostně otevřen 

8. května 1921.155 V roce 1942 pak byl hřbitov rozšířen o pozemek, který se 

nacházel před hřbitovem směrem k okresní silnici. Rozšiřování se neobešlo 

bez komplikací, neboť se provádělo v době všeobecného zákazu staveb a 

při nedostatku stavebního materiálu i pracovních sil. O rok později zde pak 

vznikl urnový háj.156  

 

 

                                                             
151 Vinš J., Historie Velkých Popovic a stručně Říčan, Říčany: Tisk Kalinovský, 1998, str. 63 
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152 Tamtéž, str. 64. 
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154 Tento dnes již rozšířený hřbitov se nalézá u dnešní ulice Lipová.  
155 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 13 – 15, 
57. 
156 Tamtéž, str. 163. 



 
 

6.3. Restaurátorská činnost v kostele po roce 
1989 

 

Kostel byl po roce 1989 v dost ubohém stavu. Z vnější omítky 

nezbylo téměř nic a ani zevnitř nevypadal kostel příliš dobře. Obecní 

zastupitelstvo si jeho opravu dalo jako jednu z hlavních priorit hned na 

počátku 90. let. Kostel patří k reprezentačním budovám obce a je navíc 

zapsán na seznamu kulturních památek České republiky. Obec tedy 

nechala zpracovat projekt a začala shánět finance na jeho realizaci. Oprava 

probíhala ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Tehdy bylo 

zjištěno, že kostel zde stál ještě před rokem 1280. Nejprve bylo třeba 

opravit střechu, která se téměř propadala díky shnilým trámům. Vyměnily se 

všechny okapy a nechal se nově pozlatit kříž.157 Poté se přistoupilo 

k detailnějším restaurátorským činnostem.    

Při opravě kostela byl objeven portál, nad kterým se zachovaly 

fragmenty maleb. Malby v tympanonu byly uvolněny od omítky po celé 

délce. Střední část malby se nedochovala. Způsob restaurování byl 

následující: Uvolněné malby byly fixovány a sejmuty, následně rozděleny na 

tři díly a odvezeny do ateliéru v Praze, kde probíhalo jejich restaurování. Po 

dokončení byly malby znovu umístěny na tympanon. Bylo nutno vytmelit 

drobné části a sejmout vápenné nátěry okolo na kamenech. V posledním 

kroku byly fragmenty upraveny tak, aby vytvářely jednotný celek.158 Malby 

restaurovali společně Petr Bareš a Jiří Brodský, kteří jsou oba akademičtí 

malíři a restaurátoři. 

Na štítu kostela se nalézá kovový železný kříž, který je vysoký 

140 cm a široký 92 cm. Na dolní části kříže je datum 1897 a v horní části 

rok 2003, přičemž oba tyto letopočty souvisí s opravou kříže. Na něm bylo 

nalezeno pět vrstev barev (zlato, černá, okrová, zelená, bílá). Velké datum 

na kříži 1690 by mohlo být pokládáno za datum vzniku kříže. Druhé velké 
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datum je pravděpodobně rok opravy kříže. Jednotlivé špičky kříže jsou 

zhotoveny z mědi a mosazi.  

Pro restaurátorskou činnost byla zvolena původní zlatá vrstva. 

Novější vrstvy sejmuli restaurátoři pomocí odstraňovače starých nátěrů a 

trysky s horkou párou. Rez poté odstranili pomocí kartáčků a pilníku, 

přepilovali celý kříž, nanesli základní barvu a na to vrstvu Mixtionu. Na 

závěr bylo provedeno zlacení plátkovým zlatem o ryzosti 24 karátů.159 Kříž 

restaurovala Anna Bezchlebová se svými kolegy. 

Před kostelem se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, která je 

provedena z pískovce. Tvoří ji sokl, patka, sloup, bohatě zdobená hlavice a 

vlastní socha sv. Jana Nepomuckého. Časové určení památky je okolo roku 

1831. Socha byla před restaurováním v roce 1995 poničena vandalem 

takovým způsobem, že zůstal téměř jen sokl, který se začal vlivem počasí 

rozpadat.  

Vlastní restaurátorská činnost spočívala ve slepení jednotlivých dílů 

sochy. Poté byl kámen očištěn a poškozená místa, či drobnější ztráty 

materiálu byly zatmeleny. Plechová tabulka pro nápis byla vyjmuta a byl 

obnoven nápis podle nápisu původního. Pak byl sloup se sochou asi o 

60 centimetrů posunut směrem do cesty, protože lípa, která stojí vedle, 

ohrožovala sochu svými kořeny. Sloup se sochou byl postaven na 

betonovém základu, se zachováním původních kamenů. A nakonec byl 

kovový plůtek kolem památky očištěn.160 Na celou restaurátorskou činnost 

dohlížel Památkový ústav středních Čech v Praze. Restaurovali Bohumil 

Pánek a Miloslav Šonka, akademický sochař. 

                                                             
159 Bezchlebová A., Zpráva o restaurování kovového kříže ze štítu kostela Panny Marie ve 
V. Popovicích, ObÚ Velké Popovice, 2003, str. 2 – 5. 
160 Pánek B., Šonka M., Zpráva o opravě a restaurování skulptury sv. Jana Nepomuckého s 
architekturou ve Velkých Popovicích, ObÚ Velké Popovice, 1995, str. 2 - 6. 



 
 

7. Pivovar Velké Popovice 
 

Nejznámější a zároveň jednou významných budov ve Velkých 

Popovicích je Velkopopovický pivovar. K této budově se neodmyslitelně 

váže osoba barona Františka Ringhoffera, který se v roce 1870 stal 

majitelem Velkých Popovic. Měl pod svou ochranou kostel i školu a jak už 

bylo řečeno, založil zde pivovar, který funguje dodnes. Na základy, které 

položil při založení pivovaru, navázala v následujících letech jeho rodina. 

František se rozhodl, že obnoví tradici ve vaření piva, která spadala, 

jak jsem se již zmiňovala, až do 16. století, a založí zde pivovar. Přimělo ho 

k tomu i to, že zde byla velice dobrá kvalita vody. V roce 1871 zde začaly 

zemní práce. Již 10. května 1874 mohla být stavba zkolaudována a 

15. prosince téhož roku uvařena první dávka piva. Do živnostenského 

rejstříku byl pivovar zapsán, pod názvem „Pivovar ve Velkých Popovicích 

Franze, Emanuela a Viktora, svobodných pánů Ringhofferových.“161  

František Ringhoffer zemřel necelý rok před dokončením pivovaru. 

Přesto se považuje za jeho zakladatele. Své panství rozdělil mezi své 

potomky. Polovinu majetku získal nejstarší syn František, druhá polovina se 

rozdělila mezi Viktora, Emanuela a jejich sestru Emmu. Starost o pivovar 

připadla Emanuelovi.162 

Prvním správcem pivovaru se stal Josef Wünsch. Odborný dohled nad 

pivovarem byl svěřen J. E. Thausingovi, který řídil pivovar u Vídně a jednou 

za rok do Velkých Popovic dojížděl na inspekci. Všední provoz pivovaru 

spadal do kompetence prvního sládka Přemysla Růžičky. Vrátný, jehož 

domek stával u dnešní správní budovy, měl na starosti evidenci a kontrolu 

všech sudů, které pivovar opouštěly. Jednou týdně své výkazy odevzdával 

do centrální zámecké kanceláře v Kamenici.   

Na přelomu 19. a 20. století byl pivovar zmodernizován163 a v roce 

1907 se stal třetím největším v Čechách, hned po smíchovském a 

                                                             
161 Franz, Emanuel a Viktor byli synové Františka Ringhoffera. 
162 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, 
Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 4 - 6. 
163 Byly nainstalovány nové varní kotle, automatická linka na mytí sudů a chladící zařízení 
vlastní konstrukce z Ringhofferovy továrny. Rozšířen byl také ležácký sklep. 



 
 

plzeňském. O rok později vyrostla na dvoře pivovaru nová správní budova 

s ředitelstvím a nedaleko ní i dům pro nového vrchního sládka. Následné 

zřízení stáčírny přímo v centrále Ringhofferovy smíchovské továrny, v paláci 

Austria, znamenalo posílení distribuční sítě zejména v Praze.164 V této době 

vznikla v pivovaru biochemická laboratoř, která pravidelně kontrolovala 

kvalitu vzorků vody odebíraných z pivovarských studní. Těch bylo celkem 

dvanáct.165 Pivovar měl vždy vody dostatek a některé ze studen fungují 

dodnes. 

V roce 1911 se pivovar přeměnil na akciovou společnost, v jejímž čele 

byl stále Emanuel Ringhoffer. Válečné roky pak znamenaly pro pivovar 

pokles výroby. Byl nedostatek obilí a pivovar měl jen určité limity na výrobu 

piva. I počet zaměstnanců se zde musel zredukovat na polovinu. V pivovaru 

pracovalo patnáct sladovníků, šest bednářů a šest strojníků. Dva 

zaměstnanci pak měli na starost varny a čtrnáct lidí se staralo o pivo ve 

sklepích. O stáčení a expedování piva se staralo několik žen a učňů. 

V době první republiky byl pak počet zaměstnanců pětinásobný.166 

Po skončení války začal pivovar opět prosperovat. Vydělané peníze 

mohl investovat zpět do nových strojů. Do provozu tak byla uvedena nová 

stáčírna lahvového piva, v té tobě nejmodernější v Československu. V roce 

1921 začal pivovar dodávat obci svůj přebytečný proud. Denně, mimo 

neděle, tak byly některé ulice ve Velkých Popovicích osvětleny. Zasloužil se 

o to Josef Peška, sládek pivovaru, který stál zároveň v čele obce.  

V polovině dvacátých let byl do pivovaru nainstalován interní telefon a 

vjela do něj první nákladní auta. Pivovar se neustále rozvíjel, zvětšoval a 

byly instalovány stále nové a nové stroje. Ringhofferové měli vždy ve zvyku 

obklopovat se lidmi, kteří dané věci velmi dobře rozuměli. Protože bylo 

zapotřebí zviditelnit se mezi konkurencí,167 začal pivovar propagovat své 

výrobky pomocí reklamy. Nejprve se však muselo vymyslet jméno pro pivo. 

Jméno vymyslel Emanuel Ringhoffer, který vsadil na dobrou pověst silného 

                                                             
164 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, 
Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 7 – 8. 
165 Pivovar ve Velkých Popovicích firmy F. Ringhoffer, veř. obch. spol., Service des 
pays, Prague, Amsterdam, Bâle, London, Rio de Janeiro: 1938 str. 42 – 47. 
166 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, 
Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 9 – 13. 
167 Celkový počet pivovarů v Československu se za první republiky pohyboval kolem 400. 



 
 

tmavého piva, tzv. kozla,168 což je označení jako například ležák. Kozel se 

v Čechách vařil hned v několika pivovarech, nejlepší však byl ten popovický. 

A tak se v roce 1922 stal Kozel oficiální registrovanou značkou popovického 

pivovaru.169 Kozel se nejprve vařil jako dvanáctistupňový. Později se začalo 

i se čtrnáctistupňovým Kozlem, který se doporučoval chudokrevným a 

rekonvalescentům, a ve 30. letech je doplnil ještě šestnáctistupňový speciál. 

V roce 1937 se začalo vyrábět slabé černé pivo. To se však moc neuchytilo 

a tak byla jeho výroba přerušena a vrátila se k výrobě silného a proslulého 

černého piva. Výroba slabého byla obnovena až v roce 1965. Po smrti 

Emanuela Ringhoffera, převzal v roce 1923 pivovar jeho syn Felix, který se 

narodil v roce 1891. Felix Ringhoffer prý byl velice laskavý a pivovar za něj i 

přes těžké časy prosperoval.170 Ocenila ho i obec Velké Popovice. V roce 

1937171 byl jmenován čestným občanem a ulice kolem pivovaru nazvána 

Ringhofferovou.172  

Počátkem 30. let přišla hospodářská krize. Konkurenční boj přitvrdil a 

pivovar přibíral některé další skupiny odběratelů. V Československu se 

neudržely malé pivovary,173 ale Velkopopovický z toho měl velký užitek. 

Převzal vždy továrny pod sebe a získával nové odběratele. V roce 1934 

uzavřel Velkopopovický pivovar kartelovou dohodu o vzájemné podpoře 

odbytu piva s Prazdrojem. V Plzni se prodával Kozel a Felix Ringhoffer se 

zaručil, že se ve Velkých Popovicích a okolí bude prodávat Prazdroj. Jako 

jeden z mála československých pivovarů, prorazil ten popovický i do 

zahraničí – vyvážel se do Rakouska, Jugoslávie, Palestiny či USA. Přesto 

                                                             
168 S výrobou tohoto druhu piva se začalo již ve 14. století v dolnosaském městečku 
Einbeck. Časem se název zkomolil na Ein Bock, tedy kozel. Pod tímto názvem se pak 
rozšířil do mnoha zemí Evropy.  
169 Ve 20. letech vyrostl na pražském Výstavišti nedaleko Křižíkovi fontány pavilon 
velkopopovického pivovaru s pivnicí a restaurací. Populární Kozel se s oblibou točil i na 
všesokolských sletech.  
170 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, 
Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 14 – 17. 
171 Ve stejném roce zakoupil pivovar domy č.p. 2 a 27 a přeměnil je kanceláře s úřednickým 
bytem. 
172 Státní okresní archiv Praha – východ, ObÚ Velké Popovice, Inv. č. 7, Protokoly 
obecního zastupitelstva 1927 - 1937, Zápis ze schůze obecní zastupitelstva ze dne 29. 
června 1937.  
173 Zaniklo celkem 174 pivovarů. 



 
 

vše však krize způsobila, že i popovický pivovar pracoval jen asi na polovinu 

svých výrobních kapacit.174  

Pak přišla druhá světová válka. Díky nedostatku uhlí se výroba opět 

musela snížit.175 Byl také nedostatek pohonných hmot, tak byla auta 

přestavěna na dřevoplyn. Zároveň bylo oznámeno, že se v hostincích nesmí 

prodávat pivo v lahvích a úřady vydaly seznam míst, na které se smělo 

dovážet.  Od roku 1942 se mohla vyrábět pouze 4,5° piva a každým rokem 

se tato hranice snižovala.  

Velkopopovický revoluční výbor zadržel hned v květnu 1945 

prokuristu Bezuchu,176 vrchního účetního a dalších asi pět lidí z vedení 

pivovaru. Všechny je zavřeli do sklepa hospody u Hájků,177 kde byli drženi 

několik dní za velmi špatných podmínek. Jeden z hlídačů, který je měl na 

starosti, byl pan Nejedlý, který se za války vydával za fašistu prý proto, aby 

chránil komunisty. Po válce se stal velice horlivým komunistou a popovičtí 

obyvatelé nevěděli, co si o něm přesně myslet. Po několika dnech 

pivovarské úředníky propustili.178  

Po roce 1945 tedy muselo pivovar opustit mnoho zaměstnanců. 

Pivovar byl znárodněn a jeho řízení se ujali tři dosazení správci. Od 

1. ledna 1946 se stal závodem národního podniku Pivovary, sladovny a 

sodovkárny Středočeského Krajského národního výboru Praha. Pivovar 

začal upadat, ale přesto si vysloužil třetí místo v národní soutěži a padl 

návrh, že by se mohl přejmenovat na Gottwaldův velkopopovický pivovar, 

národní podnik. Tento návrh byl naštěstí zamítnut, neboť se nehodilo 

spojovat Klementa Gottwalda s pivem. 

V roce 1947179 byla ukončena pivovarská výroba sodovek, která se 

velice rozmohla za první republiky a svoji činnost ukončil i lihovar. Nebýt 

předválečných investic, ocitl by se pivovar v troskách. Poválečné investice 
                                                             
174 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, 
Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 19 – 20. 
175 Díky tomu třetina všech pivovarů zastavila výrobu. 
176 Prokurista Bezucha nebyl mezi lidmi moc oblíbený, neboť se choval velmi pokrytecky. 
Ostatní obyvatelé Popovic mu v jeho útrapách pak přirozeně moc nepomohli a Bezucha tak 
dožil ve veliké chudobě. 
177 Dnes se na místě bývalé hospody nachází fitness centrum. 
178 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 
179 Až do roku 1947 byl popovický kronikář informován o tom, co se v pivovaru děje a co 
bylo důležité zaznamenat pro budoucí generace. To však v roce 1948 skončilo s tím, že jde 
o tajné informace. 



 
 

byly totiž téměř nulové. Pivovar začal časem ničit životní prostředí, neboť se 

z komína vyvaloval kouř, který byl plný drobného popela a znečišťoval 

okolní domy. V roce 1964 dokonce vypukl požár, který naštěstí zničil pouze 

zásoby cukru, ječmene a sladu. Dne 1. července 1968 byl v nové hale 

spuštěn provoz moderní stáčírny. Dvě linky z NDR s celkovou kapacitou 

32 000 lahví za hodinu se ale neosvědčily a již v roce 1972 musely být 

vyměněny za belgickou technologii, s jejíž instalací se v lahvovně zavedl 

nepřetržitý dvousměnný provoz. V 60. letech se začalo pivo opět vyvážet do 

zahraničí, tentokrát však do Sovětského svazu a dalších spřátelených zemí. 

Protože malé soukromé pivovary byly rušeny, Velkopopovický celkem 

prosperoval.180 

Po roce 1989 se pivovar opět stal soukromým podnikem a v květnu 

roku 1992 se transformoval na akciovou společnost a byl privatizován. 

Oprava budovy se uskutečnila v průběhu 90. let. Pivovar byl opraven podle 

původního vzhledu, který mu dal Josef Stibral, architekt, který pracoval pro 

Františka Ringhoffera.181 

                                                             
180 Čižmář, Z., Velkopopovická legenda: 130 let od založení pivovaru Velké Popovice, 
Plzeňský Prazdroj a.s. a Pivovar Velké Popovice: 2004, str. 26 – 29. 
181 Tamtéž, str. 30 – 35. Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 
22. 10. 2012. 



 
 

8. Školství 
 

8.1. Popovická škola v letech 1675 – 1918 
 

 První zmínky o popovické škole pocházejí již z roku 1675. Vyučovalo 

se v budově bývalé fary, která byla opravena z církevních peněz182 v letech 

1726, 1749 a 1754. Tuto školu navštěvovaly i děti z blízkých Kunic.183 V 

roce 1784 byla tato první budova zbořena. Na témže místě, kde stála první 

budova, dal prelát od sv. Mikuláše vystavět školu novou. Budova byla 

kamenná, přízemní, kryta taškami a měla pouze jednu učebnu. Zde bylo 

vyučováno až 220 žáků, a proto krajský úřad dne 18. listopadu 1842 

oznamuje, „že stavba nové školy je nutná a nařizuje, aby ihned v obci byla 

vyhledána místnost pro druhou třídu“. Ta se našla v č.p. 7, ale z neznámých 

(resp. nedochovaných) příčin, se zde učit ani nezačalo.  

Na jaře roku 1848 byla druhá školní budova opět zbořena a do konce 

školního roku se vyučovalo v Todicích. V místě zbořené školy dal hrabě 

Nostitz (patron kostela a školy) „nákladně a bytelně za 4000 zlatých stříbra 

stavěti školu novou“, tedy již třetí. Tato budova vešla ve známost jako tzv. 

„myšárna“. Průčelí školy bylo obráceno k jihu. V přízemí byla třída a byt 

učitele (o třech pokojích a kuchyni), v patře dvě třídy s okny k jihu a za nimi 

dva pokojíky pro svobodné učitele (tzv. pomocníky). Ke škole patřil chlév, 

kůlna a stodola. Za veliké slávy byla posvěcena 6. srpna 1848 a ihned 

začala sloužit svému účelu.184 Nad vchodem byla umístěna deska 

s nápisem: „Školy dobré ozdobou jsou vlasti, blaho národů a símě slasti. 

Přejtež mládeži vyučování, s nebe se k Vám schýlí požehnání.“185 

 Roku 1855 navštěvovalo školu již celkem 304 dětí a vyučovalo se ve 

třech třídách, od roku 1882 pak ve čtyřech.186 Všichni žáci však školu zcela 

svědomitě nenavštěvovali. Například v roce 1892 očekává okresní hejtman, 

                                                             
182 V té době byly Popovice majetkem řádu Benediktinů u sv. Mikuláše na Starém Městě 
pražském. 
183 V Kunicích byla škola zřízena až roku 1900. 
184 Rais, K., Politický a školní okres Vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol, 
Praha: C. k. okresní školní rada na Král. Vinohradech, 1898, str. 427 – 428. 
185 Státní okresní archiv Praha – východ, Obecná škola – kronika (1878 – 1905), str. 9 – 13. 
186 Sedlák, J. A., Farní osada Velké Popovice, Brno, 1885, str. 42 - 43. 



 
 

„že každý učitel187 pečlivě bude vyšetřovati, proč to které dítko do školy 

nepřišlo, tak aby najisto bylo postaveno, může-li se mu zameškaný školní 

čas omluviti čili nic.“188 Náboženství bylo vyučováno farářem. Po roce 1883 

se zde začalo vyučovat ručním pracím a byla zde žákovská knihovna. Před 

školou vznikla zahrádka s včelínem. Tělocvik se prozatím nevyučoval. V 

roce 1897 bylo ve škole zapsáno již 456 žáků. Školní rok byl ukončován 

výstavou nebo procházkou po okolí Velkých Popovic. Prázdniny začínaly 

dětem v době počátku sklizně obilí a končily, když bylo na polích vše 

hotovo. Obvykle to bylo 30. září. Výjimkou byl rok 1892, vypukly mezi žáky 

plané neštovice, tak se musel rok ukončit již 16. června.189 Dětem však byly 

v průběhu sezónních prací (od 1. dubna do 1. listopadu) povolovány tzv. 

úlevy, které žáci trávili prací v zemědělství. 

 O rozpočtu a chodu školy rozhodovala místní školní rada. 

V pravomoci místní školní rady byl také dohled nad chováním dětí v době 

po vyučování. Členové rady především opakovaně upomínali hostinské, aby 

„ve svých místnostech, zábavách a schůzích školních dítek netrpěli.“190  

V květnu 1896 byla ve škole uspořádána oslava na počest ředitele 

Jana Hrubeše, který zde působil padesát let. Přišli mu poblahopřát místní 

občané, žáci i kantoři. Dostal dokonce pochvalný dekret od okresního 

školního inspektora za působení v oblasti pedagogiky. Od předsedy školní 

rady dostal diplom čestného občanství, farář nechal v kostele na jeho 

počest zahrát na varhany a daroval mu pochvalné uznání. Odpoledne, po 

tom co byla skončena bohoslužba, se ve škole konal tah tomboly. Také zde 

bylo slavnostně oznámeno, že Jan Hrubeš založil nadaci, která bude sloužit 

chudým dětem na školní pomůcky.191 

V roce 1902 se školní rada usnesla zřídit při škole tzv. polévkový 

ústav, tj. bezplatně poskytovat každý den v zimních měsících 

25 nejchudším školákům teplou polévku. Polévky vařila manželka správce 
                                                             
187 Roční příjem učitele činil před rokem 1870 400 zlatých, ze kterých musel dávat dvěma 
pomocníkům a to 50 zlatých a musel jim platit jídlo. V roce 1898 byl plat již 650 zlatých. 
188 Státní okresní archiv Praha – východ, Obecná škola – kronika (1878 – 1905), str. 24, 85. 
189 Rais, K., Politický a školní okres Vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol, 
Praha: C. k. okresní školní rada na Král. Vinohradech, 1898, str. 428. 
190 Klacek M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 13 - 
14. 
191 Rais, K., Politický a školní okres Vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol, 
Praha: C. k. okresní školní rada na Král. Vinohradech, 1898, str. 429 – 430. 



 
 

školy Anna Kovářová za pomoci žákyň páté třídy. O polévky byl velký zájem 

a časem se počet vařených porcí vyšplhal na 120 i více.192 

Vzhledem k rozvoji průmyslu a přílivu pracovních sil se postupně 

zvyšovaly nároky na kapacitu školy. Místní školní rada se dne 

19. března 1908 usnesla, že na místě, kde stála první budova školy, se 

rozšíří pozemek a bude zde postavena škola nová se sedmi třídami, dvěma 

kabinety a sborovnou. Již 1. července 1908 byla Karlem Lehovcem, 

stavitelem z Říčan, započata stavba nové budovy školy, která stála 48 000 

korun a dokončena byla velmi rychle. Její vysvěcení proběhlo 

31. října 1909, ale kolaudace až 3. ledna 1910. 

V roce 1911 proběhly v celém království manifestační akce pedagogů 

měšťanských škol a gymnázií. Učitelé poukazovali na své špatné životní 

podmínky, neboť „drahota rozmáhá se jako polyp, rdousí všechen život 

drobného lidu a všech těch, kdo odkázáni jsou na odměřené služebné.“193 

 

8.2. Vzdělávání za první republiky  
 

Roku 1920 byla v Popovicích zřízena194 škola měšťanská, a proto 

došlo o dva roky později k rozšíření budovy severním směrem – přistavěny 

byly čtyři učebny, ředitelna a kabinet. Přístavbu prováděl opět Karel 

Lehovec, takže dnes již málokdo odliší původní budovu a její přístavbu. Na 

přístavbu školy existovaly různé varianty včetně té, která počítala se 

„zvednutím“ školy o jedno patro. Do měšťanské školy bylo hned v prvním 

roce zapsáno 102 dětí, o tři roky později jich byl již dvojnásobek a vyučovalo 

se ve třech ročnících. Co se týká učitelského sboru, vyučovalo na obecné 

škole mezi léty 1913 – 1923 celkem 10 učitelů a 12 učitelek. Poklesl však 

počet žáků, a to na 283 dětí ve školním roce 1922 – 1923 z původních 487 

                                                             
192 S vařením polévek se pokračovalo po celou dobu První republiky i poté za protektorátu. 
Klacek M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 14. 
193 Klacek M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 15 
194 O jejím zřízení bylo rozhodnuto dne 19. července 1919 na schůzi obecního 
zastupitelstva. 



 
 

dětí, které školu navštěvovaly o pět let dříve.  V roce 1923 byl z bývalých 

chlévků na dvoře školy zřízen byt pro školníka.195  

Jak uvádí obecní kronika, došlo ve stejném roce ke sporu mezi 

obecním zastupitelstvem a místní školní radou. V roce 1922 si totiž 

zastupitelstvo pronajalo bývalou učebnu v přízemí staré školní budovy pro 

obecní kancelář za roční nájemné 200 korun. Mezi radou a zastupitelstvem 

však vznikl spor ohledně stavby výše zmiňovaného bytu pro školníka a tak 

se hned v roce 1923 školní rada rozhodla, že dá zastupitelstvu z pronájmu 

výpověď. Zastupitelstvo ji však nepřijalo, s odvoláním na smlouvu, dle které 

jim byla místnost pronajata na deset let. Zastupitelstvo tak v bývalé učebně 

zasedalo nadále.196 

 Za první republiky navštěvovalo obecnou školu v průměru kolem 250 

dětí ročně. Výjimkou byly jen roky 1924 – 1927 kdy počet dětí o čtvrtinu 

poklesl. Počet dětí ve třídách byl různý, pohyboval se od 20 do 64 dětí 

v jedné třídě a pedagogové to tak jistě mnohdy neměli jednoduché. 

S postupným nárůstem dětí však rostly nároky i na školu a tak byly od 

konce 20. let otevírány i dvě třídy od stejného ročníku. Co se týká prostředí 

školy, došlo k rozsáhlejším opravám v roce 1927. V přízemí však i nadále 

sídlila škola obecná, v poschodí škola měšťanská.197  

 Na silné a slabé ročníky obecné školy navazovali pochopitelně i silné 

a slabé ročníky na škole měšťanské. Velký úbytek žáků se zde dostavil na 

přelomu 20. a 30. let., pak však počet opět vzrostl a pohyboval se okolo 260 

žáků. V roce 1927 bylo rozhodnuto o zřízení čtvrtého ročníku.198 

Zajímavostí je, že roku 1936 se ředitelkou školy stala poprvé žena, a sice 

Růžena Hlaváčková.199  

Do Popovic začali od roku 1910 docházet i učňové, neboť tu byla 

zřízena živnostenská škola pokračovací. Vyučovalo se ve dvou ročnících, 

                                                             
195 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 16 – 19. 
196 Tamtéž, str. 18. 
197 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 64 – 68. 
198 Státní okresní archiv Praha – východ, ObÚ Velké Popovice, Inv. č. 6, Protokoly 
obecního zastupitelstva 1923 - 1927, Zápis ze schůze obecní rady ze dne 29. července 
1927. 
199 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 68 – 71. 



 
 

které navštěvovalo v průměru kolem 50 až 60 žáků ročně.200 Za první 

republiky se škola snažila zodbornit výuku a tak zde byl roku 1925 otevřen 

obor krejčovský a o devět let později ho následoval potravinářský a 

kovodělnický.201 Krátkou dobu se zde vyučovalo i stavařství, to se však pro 

malý zájem neudrželo. Na škole se nejprve vyučovalo po večerech a o 

nedělích, později bylo zavedeno celodenní vyučování v pracovní době. 

Počet žáků v průběhu let kolísal mezi 39 – 86 a byly otevírány dvě až tři 

třídy. Nejvíce žáků navštěvovalo školu ve školním roce 1929 – 1930.202 

V roce 1926 bylo rozhodnuto203 o zřízení Lidové školy hospodářské 

ve Velkých Popovicích a k jejímu otevření došlo o dva roky později. Na 

počátku 30. let navštěvovalo školu 24 žáků, na jejich konci se počet zvýšil 

na 70. Celkem osm učitelů vyučovalo žáky ve dvou třídách.204 

V roce 1939 byla ustavena rodičovská sdružení obecné i měšťanské 

školy, která se snažila napomáhat učitelům. Rodiče např. obstarávali 

finance na každoroční prohlídku chrupu všech žáků a na jejich popud byly 

zakoupeny nové školní lavice. Schůze rodičovských sdružení zakázaly 

úřady v roce 1942 a k jejich obnovení došlo až po skončení války.205 

 

8.3. Výuka za protektorátu 
 

Život školy byl pochopitelně silně ovlivněn druhou světovou válkou. 

Kvůli nedostatku uhlí musela být přerušena výuka v zimních měsících 

školního roku 1939 - 1940, kdy se počet dětí obecné školy stále pohyboval 

kolem 250. Učebna páté třídy byla umístěna v sokolovně. Tam se však 

1. května 1941 ubytovali říšští vojáci a tak obec přesunula třídu na hlavní 

školní budovu. Časem ale došlo k obsazení i hlavní budovy školy a tak se 

děti do konce školního roku příliš neučily a pouze si chodily pro zadání 

domácích úkolů do budovy, kde dnes sídlí lékárna. Nedostatek uhlí se 

                                                             
200 Výjimka platí pro školní rok 1914 – 1915 kdy se nevyučovalo. Obecní úřad Velké 
Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 17 – 18. 
201 Zde vyučoval druhý popovický kronikář František Bulis. 
202 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 74 – 77. 
203 Státní okresní archiv Praha – východ, ObÚ Velké Popovice, Inv. č. 3, Zápis o schůzích 
obecní rady 1922 - 1942, Zápis ze schůze obecní rady ze dne 25. srpna 1926.  
204 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 71 – 74. 
205 Tamtéž, str. 93, 238. 



 
 

dostavil i v následujícím školním roce a tak byly vánoční prázdniny 

prodlouženy od 19. prosince 1941 do 9. února 1942. V následujícím roce se 

zvýšila hodinová dotace pro výuku německého jazyka a dosavadní ředitel 

Josef Hledík odešel do důchodu. Na jeho místo nastoupil místní učitel 

Bedřich Peterka. Do školy se podařilo zavést vodovod z obecní studny a 

v jedné třídě byly položeny parkety.206 

Ve školním roce 1943 – 1944 poklesl počet žáků ve všech místních 

školách i ve školce. Někteří učitelé byli nasazeni na práci do Říše a na 

místní škole se tak dočasně objevili noví učitelé. V lednu 1945 přišla škola i 

o poslední zásoby uhlí a ke konci války ji opět obsadili Němci, neboť si zde 

zřídili lazaret určený lehce zraněným a výuka se tak zkomplikovala. Žáci si 

pouze každé ráno chodili pro zadání úkolů do budovy naproti škole, kde 

dnes sídlí lékárna. Tehdy se tam nacházela kampelička, jejíž velký zasedací 

sál sloužil během dopoledne jako místo pro výuku. Výuka byla částečně 

obnovena až v dubnu, ale pak došlo k dalšímu pozastavení vyučování. 

Během květnových událostí byl ve škole umístěn Mezinárodní červený kříž. 

K opětovnému zahájení výuky na konci května a ke cti učitelů sloužilo, že 

všichni byli uznáni za „národně spolehlivé“.207 

Počet žáků na měšťanské škole se na počátku války pohyboval 

kolem 250 a byl tedy stejný jako na škole obecné. Měla celkem čtyři ročníky 

a osm tříd a ředitelkou byla stále Růžena Hlaváčková.208 Dne 

16. dubna 1941 došlo výnosem Ministerstva školství a národní osvěty ke 

zřízení Újezdní školy měšťanské ve Velkých Popovicích. Do Popovic se 

začaly sjíždět děti z mnoha okolních vesnic209. Škola měšťanská byla 

přejmenována na školu hlavní a stala se výběrovou210 s vyučovacím 

jazykem českým. Kritériem pro přijetí byl celkový předchozí prospěch žáka, 

zvláště se pak přihlíželo ke známce z německého jazyka a matematiky. 

Počet žáků sice stoupl na 340, ale celkově mělo na školu přístup menší 
                                                             
206 Tamtéž, str. 121, 147, 166. 
207 Tamtéž, str. 190 – 191, 235 – 236. 
208 Státní oblastní archiv Praha – východ, Inv. č. 28, Školní kronika občanské školy 
chlapecké s koedukací dívek ve Velkých Popovicích 1921 – 1940, str. 244 - 251. 
209 Z okresu Jílové: Petříkov, Radimovice Štiřín, Dolní Lomnice, Mokřany, Kostelec u 
Křížků, Čenětice, Radějovice, Křížkový Újezdec, Sulice a Lojovice; z okresu Říčany: 
Předboř, Všechromy, Kunice, Popovičky, Svojšovice a Olešky.  
210 Toto omezení souviselo se snahou okupantů snížit celkový počet žáků na školách. Ti, 
kteří nemohli studovat, pak museli nastoupit do pracovního procesu. 



 
 

procento dětí, neboť se sem žáci sjížděli z více obcí než před rokem 1941. 

Počet žáků se snižoval i na této škole a tak ve školním roce 1943 – 1944 

navštěvovalo školu jen 236 žáků. V následujícím roce museli někteří další 

učitelé na práci do Říše a tak byla výuka řádně obnovena až na konci 

května 1945, se název školy změnil zpět na školu měšťanskou.211 

Živnostenská škola měla dvě třídy a tři odborná oddělení.212 

Ředitelem školy byl Josef Hledík a každý rok ji navštěvovalo kolem 75 učňů. 

Jelikož byl nedostatek uhlí, prodloužili se i zde ve školním roce 1941 – 1942 

vánoční prázdniny až do 9. března. Všichni učitelé museli v tomto roce 

předložit doklady o árijském původu a na škole byla rozšířena výuka 

německého jazyka. V následujícím roce se počet žáků snížil na 55 a 

potravinářský obor se přesunul do Říčan. V Popovicích tak zůstali jen 

kovodělníci a krejčí. Ve stejném roce byla škola přejmenována na „školu 

učňovskou“ a v srpnu 1943 nakonec zrušena, nicméně po intervenci firmy 

Ringhoffer rozhodl zemský úřad, že po dobu války škola v Popovicích ještě 

zůstane, ale po válce začnou učni docházet do Říčan.213 

Lidovou školu hospodářskou navštěvovalo asi 50 žáků. Ředitelem byl 

Karel Pazderník a na škole vyučovalo celkem 12 učitelů. Na konci každého 

školního roku bývala uspořádána výstava prací a šití a konala se besídka 

na rozloučenou. Ve školním roce 1941 – 1942 došlo k přejmenování školy 

na Lidovou školu zemědělskou a některé předměty byly omezeny.214 

Mateřská škola, založená v roce 1940, byla hodně využívána, a to 

zvláště ve chvíli, kdy většina žen musela ke konci války povinně nastoupit 

do práce. Navštěvovalo ji kolem 40 dětí, které byly jak z Popovic, tak i 

blízkého okolí. Mateřská škola nejprve sídlila v bytě učitelky Eleonory 

Balcarové a v roce 1943 se přestěhovala do budovy na školním dvoře, ve 

které předtím bydlel školník.215 

 

 

                                                             
211 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 121 – 122, 
148 – 150, 166 – 167, 192, 236 – 237.  
212 Kovodělník, krejčí a potravinář. 
213 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 122, 149, 
167 – 168, 192 – 193. 
214 Tamtéž, str. 122 – 123, 150, 168. 
215 Tamtéž, str. 123, 149, 167. 



 
 

8.4. Školství po roce 1945 
 

Ředitel obecné školy, kterou navštěvovalo kolem 200 žáků, byl zatím 

stále Bedřich Peterka. V roce 1947 si škola nechala zavést rozhlas. 

Měšťanskou školu, o průměrném počtu 300 žáků, řídila Růžena 

Hlaváčková.216 

Po roce 1948 byla zákonem o jednotné škole obecná škola 

přejmenována na školu národní (6-11 let) a měšťanská škola sloučena s 

nižšími ročníky gymnázií217 do nově utvořené školy střední (11-15 let). 

Živnostenská škola pokračovací byla k 1. únoru 1946 zrušena a učni 

přesunuti do Říčan a do Prahy.218 

 Lidová škola zemědělská byla povinná pro všechny děti, které splnily 

povinnou školní docházku (obecnou a měšťanskou školu) a nebyly 

v učebním poměru nebo nestudovaly. Jelikož počet žáků nedosahoval ani 

dvaceti, vyučovaly se oba ročníky společně. Vyučovalo se každou sobotu 

v budově obecné školy. Škola však neměla dlouhého trvání a s koncem 

školního roku 1947 – 1948 byla zrušena.219 

Dlouholetí učitelé obecné školy Josef Hledík a Bohuslav Peterka 

odešli v roce 1950 do důchodu. Krátce nato se bývalý ředitel Peterka doma 

zastřelil. Obyvatelé Popovic dodnes nevědí, proč se tak stalo. Je však 

pravděpodobné, že ředitel Peterka něco na někoho věděl nebo už přímo 

někoho udal a bylo mu vyhrožováno. Ve stejném roce byla za 50 000 Kčs 

opravena budova školy.220  

V roce 1953 byl přejat a uzákoněn sovětský model osmileté střední 

školy (6-14 let) a jedenáctileté střední školy školy (6-17 let). V Popovicích 

tak došlo ke sloučení obou typů škol do školy základní, kterou navštěvovalo 

přes 400 dětí a jejíž ředitelkou se stala Anna Malá. Každý rok byla žákům 

formou oslav připomínána jednotlivá důležitá výročí režimu. Když bylo třeba, 

                                                             
216 Tamtéž, str. 280, 281, 310. 
217 To se netýkalo Velkých Popovic, neboť zde se žádné gymnázium nenacházelo a tak 
v bývalé měšťanské škole došlo jen k mírnějším změnám. 
218 Tamtéž, str. 282. 
219 Tamtéž, str. 283, 343. 
220 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 2. díl, str. 34, 36. 
Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012.  



 
 

chodili žáci po skončení vyučování vypomáhat do JZD. Od roku 1956 mohly 

děti začít navštěvovat několik zájmových kroužků – pěvecký, údržbářský, 

fotografický, recitační, fyzikální, chemický, výtvarný a hudební. V roce 1960 

byla základní školní docházka prodloužena na devět let, avšak na začátku 

80. tet se vrátila zpět docházka osmiletá.221 

V Popovicích byla stále v provozu i škola mateřská, kde se počet dětí 

pohyboval v 50. letech kolem 30.222 Děti nezaměstnaných matek režim 

finančně znevýhodňoval – za stravu platily např. v roce 1958 denně 4 Kčs, 

zatímco děti zaměstnaných matek pouze 2 Kčs.223 

Žáci se pravidelně zúčastňovali jak místní Spartakiády, která se od 

roku 1965 konala na novém stadionu u pivovaru, tak i Spartakiády okresní 

v Říčanech a celostátní v Praze.224  

Ve školním roce 1970 - 1971 proběhla demolice třetí budovy 

(myšárny). Přístavba byla zahájena konečně v roce 1981. Otevřena byla ve 

školním roce 1983 - 1984. Přístavba byla nutná, neboť nedostatek prostoru 

nutil vedení školy k vyučování téměř v polních podmínkách např. v 

sokolovně nebo v Brtnici.225 

Po listopadových událostech roku 1989 se učitelé snažili zareagovat, 

jak nejrychleji to šlo. Učebnice pro dějepis, občanskou výchovu a literaturu 

byly ovlivněny komunistickým režimem a tak učitelé museli volit individuální 

přístup a nějaký čas se obejít bez učebnic. Hned v následujícím roce se 

začala zavádět výuka anglického a německého jazyka. Zájmové kroužky 

zůstaly zachovány, ale pionýrská organizace ukončila svoji činnost. Ve 

vedení školy došlo ke změně pouze ve funkci zástupce ředitele školy.226 

V roce 1998 byl upraven školní dvůr a nahozena nová žlutá fasáda. O 

sedm let později došlo k zatím poslednímu rozšíření prostoru školy, a sice 

přestavbou půdy na nové učebny a kabinety. S tím souvisela i kompletní 

rekonstrukce školní střechy, oken a omítky. V budově školy byla nově 
                                                             
221 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 3. díl, str. 80, 118 – 
119. 
222 V roce 1989 mateřskou školu navštěvovalo již 70 dětí. 
223 Tamtéž, str. 151. 
224 Tamtéž, str. 250. 
225 ZŠ Velké Popovice, [cit. 28. 10. 2012]. Dostupné z: 
< http://www.zsvelkepopovice.cz/Historie-skoly.html >. 
226 Ředitelkou školy zůstala Dana Maryšková. Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha 
obce Velké Popovice, 4. díl, str. 357 - 358 



 
 

zřízena školní jídelna. Dříve museli žáci chodit na obědy do poměrně 

vzdálené budovy, což bylo komplikované. Po zavedení plynu do školy 

mohla být zrušena uhelná kotelna a na jejím místě postavena nová školní 

jídelna, nad kterou vznikla moderní knihovna s víceúčelovým sálem. Škola 

byla v posledních letech vybavena moderními informačními technologiemi a 

spolu s kvalitním učitelským sborem tak má všechny předpoklady pro 

úspěšnou výuku dětí.227 

                                                             
227 V knihovně je umístěno zrestaurované piano, které bylo nalezeno v sokolovně a které 
obci daroval Václav Neumann (1920 – 1995), bývalý šéfdirigent České filharmonie. 
Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 



 
 

9. Činnost spolků a nadací do roku 1990 
 

9.1. Sbor dobrovolných hasičů 
 

Dne 5. července 1903 byl založen Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 

v části obce Velké Popovice - v Brtnici. Tehdy měl 16 činných a čtyři 

přispívající členy. Patřil k hasičské župě František Ladislav Rieger v Jílovém 

u Prahy a členové se navzájem oslovovali „příteli“. Hasičská stříkačka byla 

slavnostně vysvěcena dne 23. května 1904. Vedle stříkačky vlastnil sbor i 

jeden pár služebních koní.228 

Roku 1907 čítal sbor 13 činných a osm přispívajících členů. V tomto 

roce byl v lednu uspořádán ples, na kterém se však mladí hasiči nechovali 

podle kronikáře zrovna nejslušněji. V červenci téhož roku se pak konalo 

hasičské cvičení, po kterém následovala hudební zábava v zahradě 

U Bendlů. Dne 1. září 1907 zorganizoval sbor zahradní koncert spojený 

s veřejnou přednáškou učitele Roubíčka: „O úkolech a významu českého 

hasičstva“. Po koncertě byl uspořádán „taneční vínek“. 

Hlavním zdrojem příjmů sboru byly plesy a koncerty, členské 

příspěvky a platby za výpůjčky knih ze sborové knihovny (byla založena 

roku 1908). Sbor vyvíjel osvětovou činnost – pořádal veřejná cvičení a 

přednášky (např. v roce 1909 přednášel učitel Roubíček veřejně o Janu 

Husovi).229 

Dne 3. ledna 1914 byl založen SDH přímo v části Velké Popovice. 

Zakladatelem byl Josef Hybner a členové sboru se navzájem oslovovali 

„příteli“.230 Za 1300 K byla pořízena stříkačka a za 700 K výzbroj. 

Činnost SDH byla z větší části přerušena 1. světovou válkou, ale 

krátce po ní byla opět obnovena. V květnu roku 1923 se v Popovicích u 

budovy hostince U České koruny uskutečnilo veřejné okrskové cvičení.231 

V roce 1930 si SDH Velké Popovice pořídil novou, přívěsnou 

motorovou stříkačku za 40 000 Kč a o šest let později k ní byl pořízen 
                                                             
228 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 28. 
229 Klacek M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 8–9. 
230 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 28. 
231 Tamtéž. 



 
 

automobil, na který se dala zavěsit. Uvezla osm mužů a v případě potřeby 

byla uvnitř umístěna nosítka a auto se používalo pro přepravu nemocných. 

Motorovou stříkačku o výkonu 1400 litrů si pořídil i SDH v Brtnici, byla však 

namontována pouze na dvoukolovém vozíku na pneumatikách.232 

V roce 1938 vešla v platnost reforma zákona o hasičství a služebním 

řádu. Sbory přešly správou pod Ministerstvo národní obrany a přijaly řízení 

a organizaci po vojenském způsobu. Následná okupace Československa se 

brzy projevila i ve fungování sborů. Ještě v září 1939 přišla nařízení o 

vyloučení neárijců ze sboru, zákaz nošení odznaků se symbolikou bývalé 

republiky, symbolů červeného kříže atd. Veřejná vystoupení a cvičení mohla 

být provozována pouze s povolením dohlížecích úřadů. 

Činný však za druhé světové války zůstával SDH jak ve Velkých 

Popovicích, tak i v Brtnici. Popovický sbor měl celkem 34 členů. Starostou 

byl Jaroslav Kotek a velitelem Václav Vinš. Brtnický sbor měl 26 členů a 

díky zorganizování hasičské školy v celkovém rozsahu 75 hodin se počet 

členů ještě o něco navýšil, navíc si pořídil nové stejnokroje a ocelové přilby. 

V roce 1944 vyšlo nařízení odevzdat mosazné spojky a koncovky, které byly 

vyměněny za nové z  aluminia. V roce 1945 nebyla činnost sborů téměř 

žádná. Zúčastnily se pouze několika cvičení a uspořádaly 2 přednášky a 2 

oslavy.233 Podobná situace byla i v následujících letech. V roce 1947 se 

konalo okresní cvičení ve Velkých Popovicích. Šiky hasičů pochodovaly od 

pivovaru Masarykovou ulicí na Dalešku, kde byly položeny věnce na hroby 

padlých a vztyčeny státní vlajky. Ve cvičení zvítězilo družstvo Velkých 

Popovic. Několikrát do roka hasiči pořádali v hostinci U České koruny 

divadelní představení. Počet členů se v popovickém i brtnickém sboru 

pohyboval okolo dvaceti.234  

Bohužel po roce 1948 bylo doposud čistě apolitické hasičstvo 

zpolitizováno. Nově zřízené nechvalně známé Akční výbory NF prováděly 

politickou čistku. Všechny hasičské funkcionáře nadále schvalovala 

                                                             
232 Tamtéž, str. 88. 
233 Tamtéž, str. 198 – 199, 241. 
234 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 288 – 289, 
319 – 320, 347. 



 
 

komunistická strana. Zákonem č.35/1953235 se dokončila reorganizace 

hasičstva v Československu. Po vzoru sovětského Ruska se změnil název 

Místní jednoty Československého hasičstva na Místní jednotu 

Československého svazu požární ochrany a zavedlo nové označení 

požárník. Sbor nadále pořádal cvičení a několikrát ročně vyjížděl k okolním 

požárům. V 50. letech začal pořádat sbírky železa, textilu a barevných kovů, 

dále se pravidelně zúčastňoval všech oslav, pochodů žňových hlídek a 

brigád. Sbor se bohužel potýkal s nedostatkem aktivních členů. Jeho stav 

byl odrazem neutěšeného dění v kolektivizované vesnici.236  

Pro slabý zájem členů polevovala činnost jak v protipožární ochraně, 

tak i v kulturní oblasti. Sbor se neúčastnil požárních soutěží, přestaly být 

organizovány tradiční plesy a zábavy. Zvýšená pozornost se věnovala 

plnění různých socialistických závazků, především brigádnické výpomoci 

zdejšímu JZD. Od roku 1964 měla obec Velké Popovice na starosti kromě 

místních sborů ve Velkých Popovicích, Brtnici, Řepčicích, i sbor v Lojovicích 

a závodní sbor v pivovaře.237 

Dne 9. dubna 1991 oficiálně vzniklo Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska jako nástupnická organizace federálního svazu požární ochrany. 

Nové stanovy obnovily funkci starosty namísto předsedy. Navrátil se 

původní název Sbor dobrovolných hasičů a označení hasič. Činnost sboru 

však zůstávaly minimální238 a v druhé polovině 90. let zanikl popovický i 

brtnický sbor úplně. Funkci požární ochrany tak dnes v Popovicích plní SDH 

Lojovice. 

 

 
 

 
 

                                                             
235 Předpis č. 35/1953 Sb., Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně. c 2012, 
poslední revize 1. 8. 2012, [cit. 5. 11. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-35#f3303701>.  
236 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 3. díl, str. 380 – 383. 
237 Tamtéž, str. 384 – 385. 
238 Počet aktivních členů popovického sboru se pohyboval kolem 15 osob, brtnický sbor 
měl dokonce méně než 10 aktivních členů. 



 
 

9.2. Dělnická tělovýchovná jednota 
  

Dělnická tělovýchovná jednota239 ve Velkých Popovicích byla 

založena dne 6. října 1912. Při založení měla 18 členů, dva dorostence a 30 

žáků. Cvičilo se v sále U Hájků, tj. v pozdější školní jídelně. Mezi občany byl 

mnohem větší zájem o účast na sokolských akcích a členové jednoty tak 

měli hned od počátku se svými konkurenty spory. Největší veřejné cvičení 

jednoty bylo uspořádáno v červenci 1919 a hned poté v červnu 1920.240 

V červnu 1921 byla přetvořena na Federovanou tělocvičnou jednotu.241 

Počet členů byl však stále daleko nižší než v případě Sokola. Po roce 1948 

byla začleněna do jednotné tělovýchovy a v podstatě zanikla. Po pádu 

komunistického režimu k její obnově v Popovicích nedošlo 

 

9.3. Sokol 
 

Sokolská jednota ve Velkých Popovicích byla založena dne 

29. září 1912 při příležitosti výletu členů sokolské župy středočeské do 

Popovic. Výletu se zúčastnilo celkem 244 bratrů a 45 sester. V Popovicích 

uspořádali improvizované veřejné cvičení (závod ve vzpírání břemen, 

přetahování lanem, cvičení dvou družstev na hrazdě a bradlech aj.). 

Popovický Sokol měl při založení 66 členů. Do roku 1921 se cvičilo v sále 

hostince U České koruny a poté v nově postavené sokolovně.242 

Popovická jednota v počátcích své činnosti spadala do čtvrtého 

okrsku243 středočeské župy. Dne 3. srpna 1913 se konalo cvičení tohoto 

okrsku ve Velkých Popovicích. Ve 14 hodin byl uspořádán průvod obcí na 

cvičiště, kterého se zúčastnilo celkem 101 bratrů v krojích (18 z Popovic). 

Na jednoduchém cvičišti poblíž obce všechny přítomné uvítal proslovem 

starosta obce a jednoty bratr Mrázek. Samotného cvičení se pak zúčastnilo 

přes 200 cvičenců. Obecenstvu byly předvedeny mj. skoky do dálky a 

                                                             
239 Tyto jednoty vznikaly od roku 1897 pod vlivem sociálně demokratické strany. 
240 Klacek M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 10. 
241 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 28. 
242 Tamtéž. 
243 Slučoval jednoty v Mnichovicích, Říčanech, Popovicích, Vršovicích a Uhříněvsi 



 
 

výšky, cviky na bradlech a na hrazdě, zápas apod. Sestry předvedly cvičení 

se švihadly. Na konci byla provedena cvičení pěti mužských a dvou 

ženských cvičitelských sborů. Poté byl uspořádán koncert v hostinci U 

České koruny. 

V roce 1913 bylo členem popovické jednoty 368 mužů, 101 žen a 82 

dorostenců.244 Ve stejném roce založil Sokol fond na stavbu tělocvičny, 

pronájem hostince totiž nebyl výhodný. Podle nájemní smlouvy z roku 1914 

platili Sokolové 180 K ročního nájmu a za každé použití sálu při zábavách 

12 K. 

Mezi aktivity Sokolů patřily vedle cvičení také kulturní (osvětové) a 

politické akce. Sokolové pořádali výlety, divadelní představení a oslavy 

svátku Jana Husa.245 Kromě divadelních představení byl dalším zdrojem 

jejich příjmu například prodej knih či reprodukcí obrazů členům a pořádání 

plesů. 

Sokol ve Velkých Popovicích existoval po celou éru první republiky a 

jeho členové se v hojném počtu pravidelně zúčastňovali všesokolských 

sletů. V čele popovického Sokola stál do roku 1914 jako starosta Vojtěch 

Mrázek, náčelníkem odboru mužů byl Jindřich Myslík a ženskou náčelnicí 

E. Svobodová.246 

V roce 1928 vzniklo z iniciativy Sokolů loutkové divadlo. Jeho 

zakladatelkou byla Marie Nejedlá. V období 2. světové války spadalo pod 

Sportovní klub Velké Popovice a každý rok pořádalo několik představení247 

a koncertů. V roce 1948 převzal loutkové divadlo pan Jan Vinš,248 který ho 

vedl až do roku 2003. V letech 1951 – 1990 patřilo loutkové divadlo 

formálně pod Velkopopovický pivovar a nyní opět spadá pod Sokol.249 

V roce 1940 ještě Sokolové stihli otevřít nový, krytý, zimní kuželník 

postavený za 58 000 K. Stavba byla uhrazena z darů a půjčky. Na stavbě 
                                                             
244 Ženský odbor byl založen až dne 29. června 1913. 
245 Státní okresní archiv Praha – východ, ObÚ Velké Popovice, Inv. č. 3, Zápisy o schůzích 
obecní rady 1922 - 1942, Zápis ze schůze obecní rady ze dne 22. června 1923.  
246 Klacek M., Velké Popovice v letech 1901 – 1914, Obecní úřad Velké Popovice, str. 10 – 
11. 
247 Např. v roce 1943 byla sehrána tři představení: Děvče s hraběcí korunkou, Vyšetřuje Dr. 
Brent a Poslední muž. 
248 Jan Vinš napsal či přepracoval přes 30 pohádek a mnoho z nich je v repertoáru divadla 
dodnes. 
249 Databáze českého amatérského divadla. c 2012, [cit. 5. 11. 2012]. Dostupné z: 
< http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=geo&id=1382>.  



 
 

se dobrovolně podíleli právě členové Sokola. Poté však již přišly těžké časy, 

neboť Česká obec sokolská byla rozpuštěna výnosem říšského protektora 

ze dne 13. dubna 1941 a její majetek zabaven ve prospěch Německé říše. 

Budovu sokolovny spravoval nejprve úředník místního pivovaru a v roce 

1943 byla předána Kuratoriu pro výchovu mládeže, jehož členové začali 

v budově cvičit. Sokolovna se přejmenovala na „Dům mládeže“. V květnu 

1944 se zde konaly Smetanovy oslavy, v rámci nichž se uskutečnil velký 

koncert, kterého se za velkého ohlasu zúčastnilo celkem 80 místních 

hudebníků a zpěváků.  

Sokolská hospoda zůstávala během války v provozu. Stejně tak jako 

biograf,250 který provozoval již dříve Sokol. Investice do budovy se žádné 

neprováděly, pouze se udržovala v provozuschopném stavu.251 

V roce 1947 byla provedena přístavba druhého sálu k budově 

sokolovny. Na cvičení docházelo v průběhu týdne kolem 150 osob a ve 

druhé polovině roku 1947 se začalo s nácvikem na XI. Všesokolský slet, 

který se měl uskutečnit v následujícím roce.252 V květnu 1948 došlo ke 

sloučení Sokola se Sportovním klubem, z nichž byl utvořen Národní 

tělovýchovný výbor. V červnu téhož roku se 226 popovických obyvatel 

zúčastnilo Všesokolského sletu. Kino zůstávalo i nadále v provozu.253 Od 

roku 1951 začal na tělovýchovnou činnost dohlížet pivovar a počet jeho 

členů klesal. V roce 1953 byl název jednoty změněn na TJ Slavoj Velké 

Popovice. Roku 1954 navštívil Popovice jejich rodák a hokejový 

reprezentant Ing. Miroslav Rejman,254 který v sokolovně vyprávěl o své 

účasti na ME v hokeji.255  

                                                             
250 Filmová představení se promítala ve středu, v sobotu a v neděli, přičemž v neděli se 
hrálo odpoledne i večer. Např. v roce 1944 se promítlo 135 filmů, které zhlédlo celkem 
40 826 diváků. 
251 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 105, 182 – 
184, 197. 
252 Tento slet, který se uskutečnil v červnu roku 1948, byl velkou protikomunistickou 
manifestací. Po tomto sletu bylo ze sokolských jednot vyloučeno asi 11 000 osob, z nichž 
někteří skončili ve vězení. 
253 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 318, 345 – 
346. 
254 Miroslav Rejman (1925 – 2008) se v letech 1952 až 1955 se zúčastnil čtyř světových 
šampionátů. Z toho posledního v Německu si odvezl bronzovou medaili. Celkem vstřelil 
Rejman v 63 zápasech v národním týmu 32 branek. V nejvyšší soutěži hrál za ATK, Spartu 
a Motorlet. 
255 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 3. díl, str. 43, 75, 96. 



 
 

Na počátku 60. let došlo opět k nárůstu počtu členů tělovýchovné 

jednoty.256  S tím souvisel i rozvoj sportovních a kulturních aktivit a 

samozřejmě i účast na Spartakiádě v roce 1965257. Roku 1964 byl vedle 

popovického pivovaru vybudován zimní stadion Slavoj. K jeho zastřešení 

došlo až v roce 1984 a o další čtyři roky později byl dostavěn hotel, který je 

jeho součástí. Fotbalové hřiště stojící naproti sokolovně se v té době 

opravovalo dle potřeby.258 

Za normalizace, bohužel, došlo k velkému omezení sportovních 

činností. Vybavení tělocvičny zmizelo, a ač se v sokolovně každý rok konalo 

několik plesů, byly investice do jejího chodu téměř nulové. Sokol tak po roce 

1989 čekala spousta práce.259 Roku 1990 se náčelníkem obnoveného 

Sokola stal pan Jan Vinš, který však ve své funkci udělal mnoho chyb. 

Sokolovnu si pronajal pan Exner, jeden z majitelů agentury Metropol, který 

měl v plánu natáčet v ní reklamní upoutávky. Stavební úpravy, které 

v sokolovně provedl, byly z technického hlediska naprosto chybné a jejímu 

stavu spíše uškodily. Nakonec několikrát nezaplatil nájemné a peníze dluží 

Sokolu dodnes. Dnes se o obnovu sokolovny snaží pan Kamil Šibrava260 a 

několik dalších lidí. S pomocí různých dotací se mu už podařilo mnoho 

vnitřních úprav261 a sokolovna se opět začíná stávat místem, kde se schází i 

mladší generace. Kino se v sokolovně, bohužel, udržet nepodařilo a 

v polovině 90. let zaniklo z důvodu finanční neudržitelnosti.262 

 

9.4. Sportovní klub Velké Popovice 
  

Založení Sportovního klubu Velké Popovice připravil výbor, ve kterém 

zasedal učitel František Vlček, stavitelský asistent Eman Vohradník a 

                                                             
256 V 50. letech se počet členů pohyboval kolem 150, v 60. letech se zvýšil na 300. 
257 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 3. díl, str. 251.  
258 Tamtéž, str. 238. 
259 Na rekonstrukci budovy se s menšími či většími úspěchy pracuje dodnes. 
260 Kamil Šibrava je zároveň současným předsedou Sokola. 
261 Podařilo se např. úspěšně opravit místnosti a vybavení místního loutkového divadla. 
Divadlo však hraje pouze několikrát do roka. 
262 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 



 
 

mechanik Jaroslav Krákora. Předtím zde existoval fotbalový klub, který hrál i 

mistrovské zápasy, ale o jehož činnosti chybí záznamy.263 

 Ustavující valná hromada se konala U České koruny dne 

11. ledna 1931. Sportovní klub měl tři odbory: fotbalový, hokejový a 

tenisový. Fotbal se hrál na hřišti Dělnické tělovýchovné jednoty, která však 

brzy přístup zakázala. Bylo tedy najato hřiště na zádušních pozemcích 

vedle Dalešky. Hokej se nejprve hrál na „Pokutníku“, pak na pivovarském 

rybníce a ve 30. letech na „Kovářském rybníce“ u bývalé pošty. 

 František Vlček rezignoval na funkci předsedy v roce 1932 a nahradil 

ho Ladislav Klápa, který pracoval v pivovaru jako účetní. V roce 1934 si klub 

na vlastní náklady zřídil tenisové hřiště, které začalo být velice hojně 

využíváno. Velmi dobře si vedl hokejový odbor, který se v letech 1939 – 

1940 probojoval mezi nejlepší hokejové kluby v Čechách a na Moravě do 

hokejové ligy. V první lize však klub vydržel pouhý rok, neboť prohrál 

všechny zápasy.264 

 V průběhu druhé světové války měl Sportovní klub tyto odbory: fotbal, 

lední hokej, pozemní hokej, házenou, tenis a volejbal. Ve fotbale hrál 

mistrovství druhé třídy a v roce 1942 se umístil na 5. místě. Ve stejném roce 

pak skončil ve finále poháru říčanského okresu na 2. místě. Ani ostatní 

odbory nezůstávaly pozadu. Hokejisté vyhráli v roce 1942 I. A. třídu a hráli 

kvalifikační turnaj o postup do ligy. Tam sice nepostoupili, ale následující 

rok již hráli v divizi. Klubu však chyběly peníze na obnovu potřebného 

vybavení a tak sportovci často reprezentovali v potrhaných dresech či 

s nevyhovující výzbrojí.265 

 Po válce byl Sportovní klub činný nadále, těžiště však zůstávalo už 

pouze na hokeji, fotbale a kuželkách. Kromě sportovních utkání pořádal 

klub každý rok slavnostní karneval.266 Jak jsem se již zmínila, došlo 

v květnu 1948 ke sloučení Sportovního klubu se Sokolem a jejich činnost se 

tak překrývala. 

 V 90. letech byla obnovena samostatnost obou spolků. Sportovní 

klub si ponechal název TJ Slavoj Velké Popovice a v současné době má tři 
                                                             
263 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 86. 
264 Tamtéž, str. 87, 129. 
265 Tamtéž, str. 162, 180. 
266 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 1. díl, str. 319.  



 
 

oddíly - hokejový, fotbalový a kuželkářský. Nejlépe si vede oddíl hokejový, 

který pod názvem HC Slavoj Velké Popovice hraje Krajský hokejový přebor 

v ČR. 

  

9.5. Československý červený kříž 
  

Dne 29. května 1937 se konala ustavující valná hromada spolku 

Československého červeného kříže v budově kampeličky. Přihlásilo se 

159 členů. Předsedou byl zvolen Antonín Bezucha, dále byl zvolen 

místopředseda, jednatel a pokladník. Po zřízení protektorátu Čechy a 

Morava, byla dne 5. srpna 1940 říšsko-německými úřady činnost spolku 

zastavena jeho finanční prostředky zabaveny.267  

V roce 1945 byl spolek obnoven, nevyvíjel však téměř žádnou 

činnost. Po únoru 1948 proběhla personální výměna ve sboru funkcionářů a 

z dobrovolných sbírek byl pořízen nový sanitní vůz Škoda Tudor 1101.268 

Poslední schůze výboru se konala 22. září 1949. Poté činnost spolku 

upadala, až nakonec zcela zanikla.269 

                                                             
267 Tamtéž, str. 88. 
268 Tamtéž, str. 344. 
269 Obecní úřad Velké Popovice, Pamětní kniha obce Velké Popovice, 2. díl, str. 15. 



 
 

10. Závěr 
 

V své diplomové práci jsem se snažila podrobněji zachytit historii 

Velkých Popovic od doby kdy, se jejím majitelem stal František Ringhoffer 

až do chvíle, která znamenala konec komunistického režimu a opětný 

rozkvět obce. Největší pozornost je věnována období od vzniku samostatné 

Československé republiky do konce druhé světové války se zvláštním 

přihlédnutím ke květnovým událostem roku 1945. K období po roce 1945 

mnoho informací stále chybí, avšak věřím, že se mi alespoň částečně 

podařilo nastínit tehdejší situaci v obci. Samostatné kapitoly, které byly 

věnovány kostelu, pivovaru, školství a spolkům, dotvořily celkový obraz 

života ve Velkých Popovicích. Zbývá pouze ve stručnosti dodat, jaký byl 

vývoj v obci po roce 1990. 

Zásadní věc, která se úspěšně podařila zrealizovat, souvisela se 

životním prostředím. V pivovaru se topilo uhlím a v Popovicích tak bylo 

velmi špatné ovzduší. V 90. letech dostal pivovar příkaz z Ministerstva 

životního prostředí k  plynofikaci. V opačném případě by samozřejmě 

zaplatil pokutu, díky které by v tehdejší době pravděpodobně zkrachoval. 

Plynofikace však byla potřeba po celé obci Velké Popovice, a tak se 

zastupitelstvo dohodlo s vedením pivovaru na projektu, díky kterému došlo 

k rozvedení plynu po celé obci. Další plánem, který vznikl ve spolupráci 

s pivovarem, bylo, aby pivovar poskytl přebytečnou vodu ze studní 

z Todického vrchu obci. To se však nakonec neuskutečnilo, protože došlo 

ke změně majitele pivovaru.270 Dnes je připojen k Plzeňskému Prazdroji a 

Pivovaru Radegast a své výrobky vyváží například do Skandinávie, Velké 

Británie, Kanady či Řecka.271 Každý rok v červnu je v Popovicích již tradičně 

pořádán Den Kozla, který oslavuje tradici i modernitu místního pivovarnictví.  

V obci se podařilo vybudovat kanalizaci. Čističku vody postavil již 

předtím pivovar, ale jelikož dříve se na jeden litr piva spotřebovalo 15 l vody 

a dnes již jen 5 l, byla čistička nevyužitá. Aby však proces výroby piva 

probíhal tak jak má, potřeboval pivovar vody více. Vedení pivovaru se proto 

                                                             
270 Pivovar ve Velkých Popovicích zakoupil Plzeňský Prazdroj a.s. - skupina SABMiller. 
271 Rozhovor Jan Maťátko, Lucie Fleissigová. Velké Popovice 22. 10. 2012. 



 
 

dohodlo s obcí a čistička začala čistit i obecní vodu.272 Další, co se v obci 

podařilo, bylo opětovné zřízení lékárny a poskytnutí vyhovujících prostorů 

poště. Z bývalých prostorů pošty pak vznikla nová svatební síň. Jako 

poměrně komplikované se ukázalo navracení pozemků jejich původním 

majitelům. Některé pozemky již navrátit nešly a tak lidé dostávali náhradní, 

které sice často měly stejnou výměru jako ty původní, ale finančně byly 

ohodnoceny daleko hůře. 

Po roce 1989 se obecní zastupitelstvo začalo věnovat dlouho 

přehlíženému problému hromadné dopravy. Do Popovic tehdy jezdil 

autobus pouze třikrát denně. Dnes je situace již mnohem lepší, neboť sem 

v průběhu dne jezdí přes 30 autobusových spojů, které nejčastěji pokračují 

do Stránčic na vlakovou stanici. V obci nadále přetrvává nedostatek 

obchodů. To se ale pravděpodobně nezmění, neboť v nedalekých Čestlicích 

vyrostla velká nákupní zóna a místní obyvatelé si tam již zvykli 

nakupovat.273 

V roce 1993 bylo okolí Velkých Popovic vyhlášeno přírodním 

parkem.274 Do budoucna by však bylo třeba, aby se statut některých jeho 

částí změnil na přírodní rezervaci. Velkopopovický park spolu s pivovarem 

přispívá ke zvýšení turistického ruchu v obci, která má za sebou bohatou 

historii a v posledních dvaceti letech se jí podařilo udělat velký krok 

kupředu. 

                                                             
272 Tamtéž. 
273 Tamtéž. 
274 Přírodní park Velkopopovicko se rozkládá na ploše asi 22 km2. 
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