
VINAŘ, ZAHRADNÍK, SADAŘ

Vinná réva na území Suchdola, vzhledem ke vhodné poloze jižních strání, se pravděpodobně začala pěstovat ještě před
obdobím panování Karla IV.
V době Karla IV. kolem pol. 14. století je doloženo pěstování vinné révy v oblasti dnešní ulice Na Vinici. Vinice byly
v klášterním majetku a poskytovaly slušný výnos. Později však došlo k zanedbání vinic, které byly obnoveny až ve druhé pol.
17. století.
Po nájezdech Švédů byly však vinice opět zdevastovány (1652) a rovněž v roce 1697 jsou vedeny jako zpustlé.
V roce 1760 je již vinařství na Suchdole obnoveno, což dokazuje i cechovní odznak práva viničného, tzv. vinařská ferule.
V roce 1764 dostává rodina Hálkova vinařskou feruli, odznak cechmistrů, znázorňující právo viničné.
V letech 1880-1890 byla stráň zastavena 6 domky. Odtud původní název ulice " Na Vinici" (v roce 1970 přejmenována na
"Starosuchdolská“). [1], (B.S.)

Rod Hálků sídlí na Suchdole již bezmála 300 let.
Roku 1730 je uváděn rychtář Matěj Hálek. Dalšími rychtáři byli také Tomáš Hálek 1821 a Jiří Hálek (1831-1840). Starostou byl
Matěj Hálek (1891-1892) i Václav Hálek (1901-1907), opět v létech 1910-1913, a ještě 1914-1919. Po generace
obhospodařovali polnosti, které náležely k původnímu „gruntovnímu“ statku, umístěnému uprostřed suchdolské návsi.
Rozloha zdejších vinic byla dosti značná. Hálkovi předkové v počátcích působení rodu na Suchdole dobu rozkvětu vinařství
nepochybně zažili. Do dnešních dnů zde zůstal dochován důkaz existence vinařského cechu. Zachoval se původní doklad
vinařského práva, kterým je „vinařská ferule“, insignie významných cechovních událostí. (B. S.)

Kresba ferule. 
(Obecní kronika) [1]
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[4]  M. Janotka, K. Linhart: Zapomenutá řemesla, 1984

Práce zahradníka souvisí s místem výkonu, tedy zahradou, kde je možné toto řemeslo vykonávat. Zahradník, pěstuje ovoce a zeleninu a rostliny nejen užitkové, ale i okrasné (na rozdíl od zemědělce).

Již odedávna byla zahrada součástí lidského obydlí. Z počátku převažovala užitná funkce, tedy obživa, později, s dalším rozvojem kultury a všeobecné vzdělanosti vzrostla potřeba příjemného a inspirujícího prostředí okrasných zahrad. Ve

středověku docházelo k výrazné změně, převažovalo hospodářské využití zahrad, což bylo dáno i středověkým purismem, který považoval za hříšné vše, co bylo pouze pro potěšení. Zahradní práce a pěstování léčivých rostlin bylo významnou náplní

některých klášterních řádů. V renesanci se objevuje racionální přístup k životu a umění, zahrada je pro odpočinek a zábavu. Po baroku a následném období klasicismu, na konci 18. stol., se v Evropě objevuje přírodně krajinářský styl, následovaný

secesí s ornamenty, lineárností atd. V současnosti je zahrada nejčastěji řešena přirozeně. Na prvním místě je člověk jako tvůrce a uživatel; duchovní rozměr a hlubší záměry se často vytrácí. Zahradní tvorba podléhá potřebám člověka – uživatele,

měla by být prostorem neustálých proměn a překvapení. [2] [4] (H.B.)

ZAHRADNÍK, SADAŘ, VINAŘ

1 Bareš Jan Budyňská 153/3 (Budovcova) 1931-????
2 Hálek … Dvorská 14/1 ????-????
3 Jalovec Václav Bažantní 414/6 (U dubu) 1929-????
4 Koutecký Fr. Suchdolská 262/20 (Národní) 1937-????
5 Noha František Pod Rybníčkem 80/2 (U Rybníčka) 1942-????
6 Noha Jan Pod Rybníčkem 80/2 (U Rybníčka) 1920-???? 
7 Popov Marek Kamýcká, také za obec. úřadem 1948-1960 
8 Puta Josef K Roztokům 258/25 (Roztocká) 1943-???? 
9 Šícha Josef V údolí 44/19 1907-???? 
10 Špilar Václav Osvobození 981/8 (Jiráskova) ????-???? 
11 Váňa … Staročeská ??? (Družstevní) ????-???? 

Zahradnictví Koutecký

Tyto reklamy se promítaly v třicátých letech v pražských kinech. Podle Františka Kouteckého se jeho otec zabýval nejen zahradnictvím, ale hlavně
jako zahradní architekt navrhováním zahrad. Několik projektů zahrad navrhoval v Praze na Ořechovce, kde v tu dobu vyrůstaly vily pražské smetánky.

Fotografie o bourání skleníků je z doby, kdy Kouteckým hrozilo vyvlastnění tohoto pozemku, protože se tam měla stavět silnice (pokračování Armádní
až na hlavní). Jen díky skutečnosti, že v Armádní ulici už měli v té době postavené domy někteří asi dost vysoce postavení vojáci, se tomu podařilo
zabránit.
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(Fr. Koutecký, Fr. Černý)

Zahradnictví  Hálek na Výhledech v roce 1941.
(Foto poskytla A. Skálová)
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Zahradník Marek Popov, asi 1962.
(Foto poskytla A. Skálová)

7

Vinařství je zemědělské odvětví zabývající se pěstováním a zkoumáním révy vinné.

Nejstarší svědectví o výrobě vína se datuje do období mezi 6000 př. n. l. až 5000 př. n. l. v Řecku. Některé zdroje uvádějí, že vinařství se zrodilo na území dnešní Gruzie před 8000 lety př. n. l. Kultivační techniky při výrobě vína, které známe dnes, se
v Evropě používají od konce existence Římské říše.
Důkazy o výsadbě vinic na jižní Moravě pocházejí až z přelomu 8. a 9. století. V období Velkomoravské říše došlo k velkému rozšíření pěstování vinné révy. Kníže Svatopluk začal zakládat vinice ze sazenic dovezených z Uher a Rakouska. Od 12.
století byly na Moravě zakládány kláštery a ty zase zakládaly vinice. V první čtvrtině 13. stol. patřil obchod s vínem k největším příjmům měšťanů a šlechty. Vinohradnictví zvyšovalo majetek malých vesnic i velkých měst a jeho význam stále rostl. V
roce 1309 byl vydán první vinařský zákon, podle kterého měly být veškeré spory o vinice rozhodovány výkonným orgánem v Hustopečích, největší moravské vinařské obci.
Za zlatý věk moravského a českého vinařství je považováno období 14. až 16. stol., kdy rozlehlé i drobné vinice lemovaly města, kláštery, hrady i zámky. Pěstování vinné révy však zdomácnělo v mnoha poddanských vesnicích. Vinohrady bývaly
zakládány především na svazích, jež nebyly vhodné k pěstování jiných plodin, na kamenité půdě a na zalesněných pozemcích, které byly zbaveny porostu. A víno se rodilo i v krajích, kde po vinicích není dnes ani památky. Víno se připomíná
(v Emlerových Regestech) např. na Petříně v Praze roku 1285. Během husitských válek nastal částečný úpadek vinařství, avšak pohromu představovala třicetiletá válka. Koncem 17. stol. byly staré vinice částečně obnovovány. Založení vinice trvalo tři
až čtyři roky a dobrá plodnost vinic se odhadovala na 30 až 40 let. Sklizeň úrody probíhala zpravidla od poloviny září do poloviny listopadu a vinobraní mělo vždy slavnostní ráz. Vinohrady byly v majetku feudální vrchnosti, klášterů, náboženských
institucí, měšťanů i rolníků. Do vinic ukládali měšťané přebytky získané obchodem a řemeslem. Místy platilo i předkupní právo místních vinařů. Před rokem 1869, kdy nebylo dovoleno dělit grunty, dávali rolníci jako věno svým dcerám právě
vinohrady. Nejkvalitnější vína se dnes pěstují pouze na zaregistrovaných vinařských tratích, v polohách, kde jsou dlouhodobě vhodně podmínky pro získání vysoce kvalitních hroznů, a u kterých je stanoveno, jaké odrůdy je zde možné pěstovat a
maximální možné množství sklizených hroznů. [3] (H.B.)

Vzdálenější pozemky na svažitých plochách byly využívány k zakládání ovocných sadů. Rozsáhlé sady bývaly až na úbočí Holého Vrchu, i na úpatí
Kozích Hřbetů, v prostoru pozdějšího „Palpostu“, nad Trojanovým Mlýnem, i na stráních nad Sedlcem. Později také v oblasti zvané „V Zahradách“,
nyní Na Mírách. Některé úrodné pozemky v bezprostřední blízkosti hospodářských stavení však byly využívány jako zelinářské zahrady. Byla zde
pěstována zelenina, jako rajčata, květák, salát, cibule, okurky, i sadba, či květiny. Jezdívalo se prodávat brzy ráno do Prahy. Několik tradičních
suchdolských zahradníků vždy mělo dostatek zákazníků.
Nutno připomenout především zahradnictví u Kouteckých, nebo zahradnictví pana Popova, umístěné nejprve pod akcízem, později za obecním
úřadem. Je třeba také poznamenat, že každý kousek půdy byl tehdy obděláván a využíván k pěstování užitečných plodin. Téměř všechny ovocné sady
byly po roce 1970 rozděleny na zahrádkářské kolonie, kterých vzniklo na Suchdole až 14 s výměrou přes 5 ha. (B. S.)

Bohumil Břicháč, 1965.
(Foto poskytl B. Sommer)

Bohumil Navrátil, zahrádkářská kolonie Suchdolská, 1975.
(Foto poskytl J. Jánský)
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