Ohlédnutí za letošním výletem Dámského klubu
Je příjemné červnové ráno. Ano, letos jsme si jich moc neužili. Tak toto bylo příjemné. Skupinka
výletníků se schází na čerčanském vlakovém nádraží. Při bližším pohledu vidíme, že se jedná o
babičky a poměrně malá vnoučátka. Tedy pardon, je tu i jeden děda. Děti po sobě zvědavě i s
rozpaky pokukují. Bude třeba se seznámit! Je tu jen jedna malá slečna, bude se hodit do party?
Uvidíme! „Babičky „ rychle probírají důležité věci, málem přeslechly hlášení, že je třeba nasoupit
do vlaku. Tak honem!
Cílem naší cesty jsou Rataje nad Sázavou, městečko, jehož sláva, jak se zdá, už dnes poněkud
pohasla, ale minulost má více než bohatou. První písemné zmínky pocházejí ze 12. století, ty
potvrzují, že zde již dříve existovalo místo hrazené a trhové, přesný počátek městečka tedy
neznáme. Název Rataj se odvozuje od slovanského názvu „ratajové“, tedy rolníci. Městečko se
pyšní dvěma hrady. Hrad Pirkštejn založili ve 14. století pani z Lipé, tedy jeden z nejvýznamnějších
šlechtických rodů 14. století.1 Hrad se tyčí na skále, skládá se z paláce, hlásky a hospodářských
budov. Pozdější majitelé2 hrad přebudovali na faru a hláska získala dnes tak typickou polygonální
dřevěnou nástavbu. Období velké slávy hrad zažíval v 15. století, kdy zde pobýval nejvyšší hofmistr
a mincmistr království, vedoucí osobnost východočeského landfrídu,3 Hynek Ptáček z Pirkštejna.
Dcera Hynka Ptáčka Žofie se provdala za syna Jiřího z Poděbrad Viktorína z Münsterberka4 Rod
Münsterberků v Ratajích však nesídlil a jejich význam tak postupně klesal.
Druhý hrad se nachází na horní části náměstí a dnes je označován spíše jako zámek. To proto, že z
jeho gotické slávy se toho mnoho nedochovalo.5 Rod Talmerků tento objekt přebudoval ve druhé
polovině 17. století do renesanční a raně barokní podoby. V zámečku se dnes nachází muzeum obce
Rataje, ale mnoho od něj nečekejte. Zámek je v rekonstrukci a většina exponátů v depozitáři.
Bohužel na tento stav obec turisty příliš neupozorňuje, a tak některý návštěvník může být ze
současné návštěvy i zklamán. Pokud ovšem s tímto stavem počítáte a zámek přesto navštívíte,
naskytne se vám z oken mnoho krásných pohledů na městečko.
Z dalších památek se sluší připomenout i raně barokní kostel sv. Matouše. Bohužel bývá uzavřen, a
tak jsme ho i s dětmi mohli obdivovat jen zvnějšku.
Období velké slávy zažívaly Rataje i ve třicátých a počátkem čtyřicátých let 20.století, kdy získaly i
přídomek „Perla Posázaví“. Ve čtyřicátých letech turisty lákal slovy: „Poslední léta silně se
rozvíjející letní ruch vybavil město a připojenou osadu Ledečko moderními podniky hotelovými a
restauračními, z nichž zejména zaslouží zmínky lesní penzion Ivaň s vlastní železniční zastávkou,
dále hotel Lutryn, restaurace Břečkova přímo u nádraží s vlastním říčním koupalištěm, restaurace
„Na radnici“ a Kolářova“6 Sláva tohodo období je dodnes patrná, když se na městečko ohlédneme
z prostoru před hradem Pirkštejnem a spatříme prvorepublikové vily. Ale i na náměstí můžeme
obdivovat řadu pozoruhodných staveb, včetně těch původních, citlivě opravených domečků. V
horní části náměstí zase návštěvníky zaujmou sgrafitové budovy původního pivovárku. Poblíž stojí
pozoruhodná barokní socha sv. Jana Nepomuckého převezená sem z panství Lichtenštejnů z
Lednice na Moravě. A pokud nás nohy ještě nebolí, můžeme podniknout výšlap z tohoto rohu
1 Asi nejznámější z tohoto rodu je Jindřích z Lipé, který byl hlavním správcem země v době nepřítomnosti krále Jana
Lucemburského v království. Čtenáři mohou znát i jeho přítelkyni Elišku Rejčku, zvanou Richenza.
2 Rod Kinských.
3 Landfrídy byly krajské územní celky, na než se království rozdělovalo v období 15. století po husitských válkách.
Vedoucí osobností východočeského lanfrídu se po Hynku Ptáčkovi z Pirkštejna stal Jiří z Poděbrad, který měl z
tohoto kraje i první manželku - Kunhutu ze Šternberka. Jejich dcera Eliška je pohřbena v kostele sv. Bartoloměje v
Divišově.
4 Viktorin z Münterberka, jinak z Kunštátu, byl druhorozeným synem Jiřího z Poděbrad a jeho první manželky
Kunhuty ze Šternberka. Děti Jiřího z Poděbrad nepocházely z panovnického rodu a neměly tedy dědičný nárok na
trůn.
5 Viz Lutrýn Jindřich, Rataje, perla Posázaví, vydání čtvrté, vydala obec Rataje nad Sázavou, b. d., s. 12.
6 Citováno dle http://www.pacifikem.cz/?inc=212_rat, 12. 5. 2011

náměstí do Ledečka. Cesta vede kolem řeky Sázavy a poskytuje mnohé malebné vyhlídky na tuto
opěvovanou a milovanou řeku.
Naše děti však už nohy bolely a měly hlad. A tak hurá do hospody dole pod zámkem. Měly tu ceny
mírné a vynikající svíčkovou. O její kvalitě svědčilo to, že knedlíky s omáčkou velmi rychle mizely
v bříškách našich roztomilých vnoučátek. A pak zpátky na vlak. Však babička Hanka má v uzlíku
ještě dostatek vynikajícíh buchet. A pak - naše děti se už dávno spřátelily a je toho tolik na povídání.
A maminkám budeme taky vyprávět. Tak sláva, nazdar výletu!!!
Za „Dámský klub“ PhDr. Ivana Preislerová

Dobový obrázek ze 30. let

