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Jižní Čechy Budějovice DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/BudejoviceDnes

V roce 1815 strávil ně-
kolik dní na jihu Čech
Alexandr I. Navštívil
knížete Karla Filipa
Schwarzenberga, vítě-
ze nad Napoleonem.
Po osmi letech pojedl
a popil v hostinci u Čes-
kých Budějovic. Tuto
událost dodnes připo-
míná hospoda U Cara
v Českém Vrbném.

Petr Kubát
redaktor MF DNES

JIŽNÍ ČECHY Byla polovina října
a chalupník Vavřinec Fajtl z Hosína
šel jako každý den na pole. Orat
brambory. Najednou uviděl, jak se
k němu blíží honosná skupina lidí
v čele s knížetem Schwarzenber-
gem. Odpojil se od ní vysoký muž
v modrém kabátě, půjčil si od něj
pluh a dooral brázdu do konce.
Kněžny mezitím sbíraly brambory
za pluhem. Prý se u toho smály
a dováděly. Honosně oblečený
oráč se potom podíval na své červe-
né ruce a prohlásil „Né guť“.
Chalupník v tu chvíli ještě netušil,

že je to jeden z nejmocnějších pa-
novníků tehdejší Evropy, ruský car
Alexandr I. V lidové písni pak stojí,
že car „pět kusů dukátů jemu daro-
val a všecku robotu do pátýho kole-
na z toho domu vzal“. Brambory si
vladař prý odnesl na památku.
Alexandr I. přijel tehdy do jižních

Čech na pozvání knížete Karla Fili-
pa Schwarzenberga, který v bitvě
národů u Lipska velel roku 1813 koa-
ličním vojskům a porazil Napoleo-
na. Na Schwarzenbergovo panství
Orlík dorazil car 15. října 1815, když
se vracel z francouzského Dijonu.
Vyslovil přání, že by chtěl strávit ně-
kolik dnů také v kruhu rodiny Kar-
lova bratra, knížete Josefa naHlubo-
ké. Na tehdy ještě barokním zámku
ho uvítali o dva dny později.
„Kníže Josef pro vzácnou návště-

vu připravil několik slavností, mezi
nimiž byla projížďka po Vltavě a lov
na pernatou zvěř,“ líčí historička
a památkářka Mája Havlová v knize
Schwarzenberská krajina Hlubocka
a Třeboňska.
Po celou dobu doprovázel skupi-

nu dvorní malíř Schwarzenbergů
FerdinandRunk. Díky němu si dod-
nes můžeme udělat přesný obrá-
zek, jak tehdy vypadala hlubocká
krajina, ale známe i detaily z této vý-
znamné návštěvy. Na jednom z ob-
razů zachytil malíř pramici v mod-
ro-bílých schwarzenberských bar-
vách plující v hlubokém skalnatém
údolí Vltavy pod vrchem Baba.
Na dalším je schwarzenberská ro-

dina, která se vydala na procházku
z Hluboké na nedaleký lovecký zá-
meček Ohrada. Po občerstvení šli
za slunečného počasí na návrší
k Hosínu, aby se potěšili pohledem
na okolí. V tu chvíli tam právě oral
chalupník Fajtl a Runk zaznamenal
scénu, kdy za něj car Alexandr I. do-
končil brázdu.
Tato epizoda se dostala do několi-

ka lidových písní i říkanek. Přícho-
zím ji v Hosíně později rád vyprávěl
i syn Vavřince Fajtla. Vyvrátil ale

to, že by car zbavil jeho otce robo-
ty. Ten pracoval totiž na takzva-
ném jiterním poli, které náleželo
k panství Hluboká. „Škoda, že ne-
byl táta tenkrát chytřejší a to pole si
nevyprosil. Ruskej císař by se jistě
u knížete zaň přimluvil. Co by mu
to udělalo takovýmupánovi. Ale ne-
mohl se s ním prý domluviti, vždyť
si ukazovali,“ vykládal později Fajtl
mladší, jak to uveřejnil časopis Čes-
ký lid v roce 1905.
Druhou návštěvu ruského cara,

který na jih Čech zavítal opět po
osmi letech, znají hlavně čekobudě-
jovičtí obyvatelé. Místní používají
termín u cara pro celou oblast u Vr-
benských rybníků na hlavním tahu
do Písku. Když jdou v zimě bruslit,
říkají, že si jdou zahrát hokej na
Cara. Ve čtvrti České Vrbné je
hned za podchodem pod silnicí re-
staurace U Cara. Ta původní však
stála na císařské silnici z Budějovic
do Vodňan, která ve 20. století mu-
sela ustoupit nové komunikaci.

Alexandr I. se zde zastavil 1. ledna
1823. Tehdy se zájezdní hostinec
jmenoval U červeného orla. Ruský
car jel z kongresu ve Veroně přes
Polsko do Ruska. Přespal v Linci
a následující den chtěl být v Plzni,
kde na něj čekala sestra. Byl ale tak
velký mráz, že se rozhodl přenoco-
vat u svého přítele, knížete Josefa
Schwarzenberga na Hluboké.
„Cestou se zastavil v hostinci U čer-

veného orla, kde pojedl, pil víno
a odpočíval. Byl zřejmě spokojený
s jídlem i vínem, protože hostinské-
mu Josefu Semelkovi dal 34 zlatých
dukátů,“ píše historik Jan Schinko
v knize Zaniklé hospody Českých Bu-
dějovic. Hostinský a další účastníci
se setkali vůbec poprvé s ruštinou,
přesto prý carovi rozuměli.
Pro Budějovické to byla tak vý-

znamná událost, že magistrát ne-
chal hned 7. ledna hostinec přejme-
novat na U ruského cara Alexan-
dra. Nápis se objevil na průčelí hos-
pody v následujících dnech. Vydr-
žel tam do roku 1914, kdy jej c. k.

úřady nechaly z politických důvo-
dů odstranit. Podle vyprávění míst-
ních si zde užíval svůj poslední bu-
dějovický flám spisovatel Jaroslav
Hašek. Tehdy prý utekl z vojenské
nemocnice a načapali ho u piva prá-
vě U Cara. Budoucí autor Dobrého
vojáka Švejka tak musel zamířit na
haličskou frontu.
V listopadu 1915 koupil hostinec

u c. k. okresního soudu v nucené
dražbě za 30 tisíc korun Martin
Fencl. Za první republiky zažívala
tato klasicistní budova asi nejslavněj-
ší éru. Stavěli se zde formani, občer-
stvení si tu dávali i výletníci, kteří mí-
řili na Hlubokou. „Ve stinné zahradě
byl altán a taneční parket. Výletníci
i turisté někdy nedošli či nedojeli ani
na Hlubokou, poněvadž v povznese-
né náladě po dobrém pití skončili tu-
ristiku U Cara,“ popisuje Schinko.
V roce 1962 se hostinec dostal do

soupisu památek, ale při finálním
schvalování z něj nakonec vypadl.
Objekt začal chátrat, stejně jako při-
lehlý formanský dvůr s bránou.
V roce 1985 byl zlikvidován během
stavby nové silnice v souvislosti
s výstavbou Jaderné elektrárny Te-
melín. Tradici však dodnes drží re-
staurace U Cara. Zaměřuje se na ty-
pickou českou kuchyni a štamgasti
o historii místa dobře vědí.

Ruský car Alexandr I., jak
ho při orbě zachytil malíř
FerdinandRunk (nahoře).
V pozadí je zámekHlubo-
ká před přestavbou. Vpra-
vo dole je plavba na lodi
pod vrchemBaba. Vlevo
je současná restaurace
UCara, vpravo pak po-
hlednice s původním hos-
tincem. 3x repro:MAFRA,
foto:MAFRA

Antonín Pelíšek
redaktor MF DNES

ČESKÉ BUDĚJOVICE Nepovole-
nou výrobou sádla a škvarků v pí-
secké provozovně řešil českobudě-
jovický krajský soud. Výrobce
a distributor těchto potravin se
bránil žalobou proti Státní veteri-
nární správě, která mu dala šede-
sátitisícovou pokutu za to, že ne-
měl k takové činnosti oprávnění.
Živnostník Radomír Sekyrka do-

stal přitom za tyto potraviny
v roce 2015 od Regionální agrární
komory prestižní ocenění Chutná
hezky. Jihočesky. Produkty nazval

Škvarky sedlácké, pikantní a krá-
lovské a Velejemné sedlácké sád-
lo.
Sporem se zabýval nejdříve

okresní a po něm odvolací krajský
soud. Oba rozhodly ve prospěch
inspektorů. Ti totiž při kontrole
provozovny v roce 2016 našli kbe-
líky se sádlem a se škvarky a stej-
né zboží objevili v distribuční síti
například u písecké firmy F. M. C.
Gastro.
Majitel výrobny ale neměl na

tuto výrobu platné povolení. Ve
sledovaném období, to je od led-
na 2016, dal do oběhu do restaura-
cí nejméně 29 zásilek sedláckých
škvarků a sádla. Ve správním říze-

ní mu uložila veterinární správa
pokutu 60 tisíc korun, kterou ale
odmítl uznat a podal na inspekto-
ry žalobu. „Sádlo a škvarky v té
době nakupoval na různých mís-
tech Česka hlavně na trzích. Žalo-
vaná veterinární správa neproká-
zala, že je vyráběl,“ zdůvodnil ža-
lobu právní zástupce živnostníka
Václav Junek.

Neúspěšný žalobce se může
bránit kasační stížností
Naproti tomu zástupkyně ústřední
veterinární správy Lucie Pulkrábko-
vá zdůraznila, že žalobce ujišťoval
odběratele, že škvarky a sádlo jsou
jeho výrobkem, a zaštiťoval se při

prodeji značkou a oceněním Chut-
ná česky. Jihočesky.
Otázku, čí byly prodávané škvar-

ky a sádlo, nakonec rozhodl soud.
Žalobu na veterinární správu zamí-
tl a za původce těchto potravin
označil Radomíra Sekyrku. „Prodá-
val toto zboží v neoznačených oba-
lech a bez dokladů o jeho původu.
Nepředložil potvrzení o jeho náku-
pu a odběratele přesvědčil, že jde
o jeho výrobu,“ zdůvodnila před-
sedkyně senátu Helena Nutilová.
Neúspěšný žalobce a producent

velejemného sádla a pikantních
škvarků se může proti rozhodnutí
bránit kasační stížností u Nejvyšší-
ho správního soudu.

Soud řešil výrobu sádla a škvarků

Ruský car oral u Hluboké. Jeho
další návštěvu připomíná hospoda

Podle vyprávění
si zde užíval svůj
poslední budějovický
flám spisovatel
Jaroslav Hašek.

ČeskéBudějovice

Obyvatelé soutěží
s rozkvetlým
balkonem
Už popáté budějovická radnice vy-
hlásila soutěž Rozkvetlé město. Při-
hlásit se mohou všichni pěstitelé i
vyznavači květin a přírody, kteří
mají vyzdobené okno nebo balkon
muškáty a dalšími rostlinami. Zapo-
jit se lze do konce června. Přihláš-
ky jsou k dispozici na webových
stránkách města c-budejovice.cz,
nebo v turistickém a informačním
centru v radnici na náměstí Pře-
mysla Otakara II. Hodnocení se
uskuteční v první polovině červen-
ce a vítězové získají finanční i mate-
riální odměnu. (mrk)

Jižní Čechy

Benzin i nafta za
týden podražily
o desítky haléřů
Pohonné hmoty v Jihočeském kraji
za poslední týden skokově zdražily.
Průměrná cenu Naturalu 95 se vy-
šplhala na 32,43 koruny a nafta sto-
jí 31,54. U obou druhů paliv to před-
stavuje zdražení o 74 haléřů za tý-
den. Stejný trend platí pro celou re-
publiku, kdy se od konce března
průměrná cena zvýšila o více než
dvě koruny na litru. Na jihu mohou
řidiči nejlaciněji natankovat na Stra-
konicku, kde se průměrná cena naf-
ty drží pod 31 korunami. Nejvíce
při tankování zaplatí lidé na Budějo-
vicku a Krumlovsku. (ČTK)

Seriál
Zapomenuté příběhy

Jihočeská redakce MF DNES při-
pravuje seriál věnovaný historii.
Každý pátek v něm popisujeme pří-
běhy lidí, míst nebo událostí, kte-
ré bychom neměli vytratit z pa-
měti. Připomínáme také krimipřípa-
dy a události, které ve své době za-
jímaly nejen obyvatele Jihočeské-
ho kraje.


