
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (1535 – 1604) 

 

Jakub Krčín pocházel z chudého zemanského rodu, usazeného na Kolínsku. Studoval na 

Karlově univerzitě vodohospodářství, ale vysokoškolská studia z neznámých důvodů 

nedokončil.  

Byl to muž dozajista velmi schopný, chytrý, cílevědomý a pracovitý, navíc znalý mnoha 

různých oborů. Kromě stavitelství vodních děl vynikal i v účetnictví, velkochovu ryb, 

pivovarnictví a dalších oblastech. Už jako mladý byl doporučen do služeb Rožmberkům. Ti 

ho nejprve jmenovali purkrabím a v roce 1569 regentem rožmberského panství (což bychom 

mohli přirovnat k dnešní funkci generálního ředitele koncernu). 

Jakub Krčín dokázal stavět obdivuhodná technická díla, která se ve své době jevila jako 

nemožná. Šest let budoval Rožmberk, největší rybník v Čechách. Jen málokdo věřil, že hráz 

přežije první povodeň. Stojí dodnes. Na jeho ochranu musel pan Krčín vystavět kanál, kterým 

převáděl část jarních vod z řeky Lužnice do Nežárky, tzv. Novou řeku. Kromě rybníků a 

vodních hrází budoval důmyslné kanály, propusti a akvadukty, ryby ve velkém choval, dobré 

pivo vařil, ovce a dříví prodával, hospodářství velkým pánům vedl a byl za to královsky 

odměňován. 

Za svoje služby dostal od Viléma z Rožmberka dvůr a dvě vesnice na Třeboňsku. Obával se, a 

ne bezdůvodně, že ho o darovaný majetek může připravit církev, a tak vymyslel lest. Proměnil 

darované území v obrovskou oboru. Neváhal při tom zbořit desítky usedlostí a dvě vesnice. 

Jak předpokládal, velkolepá obora uchvátila Viléma z Rožmberka a ten souhlasil s tím, že ji 

s panem Krčínem vymění za Sedlčany a okolní obce. Pán z Rožmberka se však o Krčínovu 

vychytralém plánu zřejmě dozvěděl, a tak 31. srpna 1580 doplnil darovací smlouvu 

o nezvyklý dovětek. Krčín měl, jak bylo ujednáno, Sedlčany získat, ale dědičné právo se na 

toto území vztahovalo jen v případě, že zplodí mužské potomky. Byla to pomsta, která vyšla. 

Jakub Krčín tedy natrvalo přesídlil na Sedlčansko. V Křepenicích si nechal vystavět 

honosnou tvrz se čtyřmi baštami, hospodářskými budovami, četnými sklepy a obytnými 

místnostmi, z nichž některé dal vyzdobit nástěnnými malbami. Nechyběl ani vodovod, který 

přiváděl vodu z kopce nad Křepenicemi, rybník, most s bránou a nápisem zachycujícím 

Krčínovo životní heslo: Spěchej pomalu. 

Krčínovou první ženou byla o třicet let starší Dorota. Sňatkem s ní vyženil značné bohatství, 

ale dětí se nedočkal. S druhou ženou, mladičkou Kateřinou, měl šest dcer. Kateřina ale po 

třináctiletém manželství zemřela. 

O své sedlčanské panství se staral Jakub Krčín velmi dobře. Založil tu několik rybníků, 

z nichž největší je Musík u Dublovic, vybudoval sádky na ryby, v Sedlčanech dal vystavět 

velký pivovar a nový mlýn. Hospodář to byl vskutku dobrý, leč přísný, tvrdý až nelítostný.  

Závěr života strávil v Obděnicích, které si velmi oblíbil. Koupil zdejší zchátralou tvrz a 

několik okolních vesnic, nechal opravit místní kostel a v něm připravit monumentální 

náhrobek. Měl být místem jeho posledního odpočinku. Nestalo se tak. Místo jeho skutečného 

posledního spočinutí je jednou ze záhad obestírajících život tohoto podivuhodného muže.  
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