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Anotace: 
 V roce 2004 jsme vzpomínali 400. výročí úmrtí významného  jihočeského rybníkáře a 
rožmberského regenta Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Jeho geniální dílo své doby se uchází 
o zapsání do seznamu kulturního dědictví UNESCO. 
 
 
 
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan – ukončil před 400. lety svoji pozemskou pouť a 
opustil i  místa spjatá s jihočeskou historii. 
 
Chudý rytířský synek z Kolína, kde se 
narodil a docházel do školy, později stu-
doval na Vysokém učení pražském. Za-
čínal jako správce klášterních statků 
v Borovanech. V jednadvaceti letech pů-
sobil na panství pana Trčky z Lípy, kde 
měl „ bedlivě opatrovati panské lesy, za-
braňovati nedovolenému provozování 
myslivosti, dohlížeti k rybníkům, aby se 
při nich žádná škoda, buďto vodní 
nápadní anebo od lidí tarasů pálením, 
nedála, i těm lidi poddané ve vesnicích 
pilně spravovati, vše podle rozkazů 
úředníka panství“. Důležitým mezníkem 
v jeho životě se stal rok 1561 kdy 



vstoupil do služeb rožmberských pánů a stal se podpurkrabím. Významnou skutečností v jeho 
úspěšné životní dráze bylo i to, že byl vrstevníkem Viléma z Rožmberka; ve třicetičtyřech 
letech se stal posléze krumlovským regentem. Jeho pevná ruka a cílevědomé působení zasáhlo 
celý dědičný majetek  Pánů z Růže.   

                                        
                       Krumlovský zámek – portrét a znak Viléma z Rožmberka 
                                      
Krčínovo dvacetileté hospodaření dosáhlo nejlepších výsledků především v rybníkářství. 
Zakládal řadu nových rybníků jako vynikající Svět, dříve zvaný Nevděk, ale hlavně Rožm- 
berk, na jehož zbudování pracovalo plných 6 let 800 lidí. Krčín neměl jinou technickou 
výzbroj: jenom krokvici, vodováhu a kompas. Materiál svážely potahy z 19 okolních vesnic. 
Když byl rybník konečně napuštěn, neodolala hráz ohromnému tlaku vody a hnula se 
v základech. Hráz tohoto giganta mezi rybníky, 1060 ha, je dlouhá 2430 m, dole je široká 51 a 
nahoře 11 m. Krčín okamžitě nahnal 1600 dělníků, kteří zabránili v katastrofě. Regent Jakub 
nevděčné stavbě rybníku Svět obětovat na 200 ha  půdy a bezedného bahna, navíc celé 
Svijanské předměstí. Mezi lety 1571 až 73 tu bylo zbořeno 26 dvorců, 8 špitálních domů a 
kaple. Krčín byl tvrdý pán. Nerozpakoval se zvýšit poddaným robotu o další všemožné 
povinnosti, ale robotníci pracující na stavbě rybníkářského veledíla dostávali plat a příděly 
chleba navíc. Také pytláci chyceni při lesním, polním nebo vodním pychu byly nemilosrdně 
pověšeni na prvním dubu pro výstrahu. 
Krčín nedbal překáže, nebezpečí ani nenávisti. O stavbě rybníka Nevděk, později zvaném 
Svět sám napsal: 

 „Sedmdesátého léta  úplněk 1570 
vyměřil nový rybník u samé Třeboně, 
jistě s nemalou újmou svého zdraví, 

což i jeho nepřátelé vůbec praví, 
že se ne o malou věc pokusil, 

o málo kdo z lidí dobře jest  mu tušil; 
nebo skoro nebylo k podobné víře, 

aby ta hráz mohla na tom bahně dodělati se k té míře, 
tak jakž mnozí zlí lidé chtěli to míti, 

chtěvše tomu dílu překaziti, 
nepřejíce pánu svému užitku takového. 



 
Dalším 
geniálním 
projektem 
vládnoucího 
regenta byla 
Nová řeka, 
zvaná 
Zlatá stoka, 
která 
přirozeným 
spádem     
odvádí 
přebytečnou 
vodu 
z Lužnice  
do         
Nežárky. 
Tady 
pokračoval v díle Štěpánka Netolického. Krčín velmi dobře rozuměl krajině a snažil se 
dokonale využít přirozených podmínek, které poskytovala. Je nasnadě, že toto mimořádné 
dílo jihočeského kataraktu, zasazené v neopakovatelném prostředí zadumané dějinné krajiny 
se uchází o zapsání do Seznamu památek UNESCA v České Republice. 
Panu Vilémovi vybudoval krumlovský regent i řadu výnosných pivovarů a mlýnů.  
Pan Vilém věnoval Krčínovi dvůr Leptáč u Netolic, ale ten jej jako sporné vlastnictví vyměnil 
za sedlčanské zboží. 
U Netolic leží zámek zvaný Kratochvíle. Býval na tom místě dvorec Leptáč, který si pořídil 
proslulý rybníkář pan Jakub Krčín z Jelčan. Začal jej zvelebovat podle vkusu svého, a že byl 
lovec bujarý, založil kolem rozsáhlou oboru, jaké nebylo široko daleko. Sem se uchyloval, 
když se nepohodl se svým pánem, či lépe řečeno s panskými úředníky, kteří „nevždy  mu 
v notu trefovali“. A sem také přicházel, když jeho vlastní jazyk zlolajný, který nikoho nešetřil, 
mu nadělal nové nepřítele. Zde prý se paktoval s čerty a samým peklem, aby mu pomohlo 
vybudovat s nespolehlivou rybníkářskou chasou mohutné stavby rybniční, a zde si tu a tam 
zhluboka popil ze vzteku na všechny  a zvláště při vzpomínce na svou již postarší paní.  
 Josef Kopta: Kratochvilné děje z naší vlasti. 

 



Zámek Kratochvíle – letní sídlo pánů z Rožmberka. 
 
V roce 1580 dostal Jakub Krčín od Viléma z Rožmberka Sedlčany do vlastnictví. Se sedl-
čanskými vedl spory, které setrvaly i po  jeho smrti. Novodobý pán ze Sedlčan začal od kupců 
vybírat vysoké mýtné a ti se začali městu vyhýbat. Měšťané se dostali s Krčínem do vážného 
sporu. Ten si nechal předložit královské listiny, při jednání pak městské radní opil a dokumenty 
zničil. Spory to ovšem nevyřešilo, pokračovaly s Rožmberky i po Krčínově smrti. Regent svým 
sedlčanským poddaným zakázal hlavní zdroj jejich příjmů – várku piva. 

Byl snad mladý Krčín zadlužen po častém hýření co ho přimělo k sňatku s velmi obstarožní 
vdovou Dorotou Slepičkovou, s níž vyženil kromě plných truhlic i výstavný sgrafitový dům 
v Krumlově blízko zdobné Latránské brány. O této své zištné ženitbě píše Jakub velmi 
naříkavě ve vlastním veršovaném životopise a to s nerozpačitou upřímností: 
Toho léta také staw swůj změnil,           
neb jest se w Krumlowě oženil. 
Pojal sobě bábu za ženu; 
za své služby nebohý jmá tu odměnu; 
musí w tom trwati do vůle Boží,  
dokud Pán Bůh 
s něho toho břemena nesloží. 
 
Jak dodržoval manželskou věrnost po 21 let  
tohoto  nerovného  soužití, krumlovský kronikář 
Václav    Břežan zachoval svědectví Krčínovy 
„nehody „ pro podezření z manželské nevěry: 
Když pan regent Jakub jel od pana Bohuslava 
ze Dřítně po bujném hodokvasu, byl prý na ces- 
tě proboden od Vilíma Čejkovského svým 
vlastním tulichem. Kajícně potom napsal svému 
panu vladaři psaní velmi zkroušené: 
… Nebo v tom  Vaší milosti musím poznati, že jsem tak velmi vopilý byl, že jsem  
nic nevěděl, když mi ten tulich dobyl. Ani tady jsem cítil, když mě bodl. A hned se  



Vaší milosti tímto psaním zavazuji, že žádnému kvůli pití ani viceji k takovému 
zhovadilému vopilství se namluviti nedopustím… 
Zemřela Dorota Slepičková a když „Pán Bůh z něho 
toto břímě složil“ hledá 53 letý vdovec novou 
manželku. Tentokrát už nehledí na bohatství a během 
roku si vyhlédne mladičkou a krásnou Kateřinu 
Zelendarovou z Prošovic. Její otec byl hejtmanem na 
hradeckém panství a znal se s Krčínem, byl téměř 
jeho současník. Jeho mladá žena mu neporodila syna, 
nástupce, ale šest dcer jejichž pozdější osud nebyl 
z nejšťastnějších. 

                                                                                                      Dům Doroty Slepičkové  
                                                                                                          v Krumlově čp. 66. 
Po dostavění Rožmberka vybudoval Krčín pro sebe renesanční sídlo vodní tvrz Krčínov u 
Křepenic, skrovnou repliku rožmberské Kratochvíle. Je to pevnostní stavba s ústřední palá-
covou budovou, se sgrafitovým průčelím a obklopenou hradbou s nárožními baštami. Přístup 
do tvrze zpřístupňoval kamenný most. V interiéru se nacházely malované stropy a malby na 
stěnách. Obrovitá freska muže ve frigické čapce snad znázorňuje symbol zasvěcenců do nej-



hlubších tajemství.  
 
Nad vchodem do křepenické tvrze se zachoval nápis: „FESTINA-SPĚCHEJ“, bez druhé části 
antického přísloví „FESTINA LENTE“ „SPĚCHEJ POMALU“. Krčín heslo zkrátil snad u 
vědomí toho, co chtěl za krátký život zvládnout. Celý nápis nad vchodem zní:  

FESTINA. GAKUB KREZIN z GELECZAN 
A NA SEDLECZIANECH A KRZEPENICYCH 1584. 

 

 
Přelom 16. a 17. století díky císaři Rudolfovi II.  jako příznivci tajných nauk můžeme nazvat 
věkem alchymistů. Po vzoru císaře pěstovali i někteří čeští šlechtici tajné nauky, především 
alchymii,  od níž si slibovali recept na vý-
robu zlata. Ani Vilém z Rožmberka nebyl 
výjimkou. Lákalo jej její praktické využití 
při těžbě drahých kovů a hlavně elixíru 
věčného mládí. A tak se Krumlov stal 
význačným centrem všech alchymistických 
„hvězd“, které přijíždějí do Čech a ke 
dvoru, jako Angličan Edward Kelly a John 
Dee. Stejně jako jeho pán Vilém z Rožm-
berka projevoval i Jakub Krčín zájem o 
alchymii. Své pokusy provozoval u krbu 
v černé kuchyni na křepenické tvrzi a to 
hlavně v  noci. Snažil se vyrobil zlato, 
svařoval všelijaké lektvary pro elixír života. 
Černý kouř nad tvrzí způsobil, že se začaly 
vypravoval zvěsti o jeho spojení s ďáblem. 
Tady také vznikla pověst o její rychlé 
výstavbě. Pekelníci měli postavit tvrz za 
pouhé dvě noci, aby získali Krčínovu duši. 
Ten, aby ďábla ošidil, použil cvičeného 
kohouta, aby zakokrhal když tvrz byla 
hotová a zbývalo pouze opevnění. Čerti tím 
pádem nesplnili to, co slíbili a sázka 
propadla. Krčín dal dostavět kolem roku 
1584  to, co zbývalo a žil zde až do smrti. 
V lidské paměti zůstaly málo sympatické 
pověsti na tuto postavu velkého stavebníka a hospodáře, která žila vnitřním životem plným 
rozporů a překvapení. Jeho přízeň projevovaná „černému umění“spojila lidová obrazotvornost 



s podpisem  smlouvy se samotným ďáblem, jak jinak si vysvětlit tolik úspěchů. Obecná spra-
vedlnost přisoudila mrtvému Krčínovi nesmírné tresty. Musí alespoň v  pověsti táhnout 
hlubokou strouhu pod Obděnickou tvrzí za hlasitého práskání čertova biče, musí za mlhavých 
sychravých nocí jezdívat o půlnoci na vozíku taženém černými kocoury, v úžlabí mezi 
rybníky Rožmberkem a Kaňovem za hrozného lkání a hořekování. V jiné pověsti jej rohatý 
nemilosrdně bičuje při orání Zlaté stoky v lese Hrádečku, a když vzpínající se Krčín vylomí 
článek řetězu, vyroste z něho Dub, nazvaný podnes Dračí. Poetičtější vzpomínka přivede na 
Krčínův pohřeb všechny hastrmany, jimž vybudoval  tolik domovů. 
 
         Edward Kelly                    John Dee 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
Na sklonku života si Jakub oblíbil tvrz 
v Obděnicích u Petrovic, kterou přikoupil a 
kterou nákladně opravil. Renovoval zdejší 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, na jehož 
klenbě je vyznačeno jeho jméno i letopočet 
a pod kostelem se také údajně nachází zlatý 
Krčínův poklad. 
V celé krajině se nalézají stopy Krčínovy 
stavební činnosti. Nebyl jenom skrblíkem a 
přísným hospodářem, ale i okázalým 
mecenášem Nechal mezi jiným pořídit 
nádherně iluminovaný Český kancionál. 
Při rekonstrukci kostela nechal Krčín do 
pravé zdi presbytáře zasadit svůj vlastní 
náhrobek, který opatřil nápisem. 
 

Latinský nápis v češtině: 
Léta Páně……. zemřel urozený a statečný muž Jakub Krčín z J. a S., města 
Sedlčan, Nového Hrádku Krčínova a tvrze Obděnické pán; duše jeho raduje se 
v nebi, tělo jeho odpočívá ve svatém pokoji. 
V dolní části náhrobního kamene je vidět mistrně tesaný Krčínův znak a nad ním nápis, prav- 
děpodobně stylizovaný samotným regentem: 
Příteli bratru svému nezáviď! Odpočívá tu svoboden a bezpečen, náležeje ko- 
nečně věčnosti. Nepozbyl světla, by spíše jistějšího a přejasného údělu nabyl 
Netrápí ho rozkošnictví, ni lakota, ni starost o bohatství, ni bázeň před chudo- 



bou, aniž sluch jeho bičován jest láním; ale došel všech statků přírody ve 
svrchované rozkoši a klidu, i požívá jich s všelikou blažeností: pročež oplakávati 
šťastného bylo by závistí, že ničím nebyl, pošetilostí. 
 
Text vlastního epi-
tafu nepostrádá hlu-
bokou lidskou 
moudrost  a pokoru. 
Když probíhala re-
konstrukce kostela 
v Obděnicích, hrob-
ka pod mramoro-
vým náhrobkem by-
la prázdná.  
Nedožil se pobělo-
horské katastrofy, 
která z  kořenů vy- 
vracela svět rene-
sančních individua-
listů, přes něž se 
přelila vlna nábo-
ženské a národní 
diskriminace. Smrt byla milosrdná, že ho ušetřila pohledu na to, jak cizí soldateska ničí jeho 
celoživotní dílo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


