
Životopis Kamila Tyrychtra  

Pan Tyrychtr se narodil 15. 7. 1971 v Jičíně. Když mu byli čtyři roky, tak se jeho rodiče rozvedli. Se svým otcem neměl 

blízký vztah. Vídal se s ním jen občas, hlavně o víkendech. Vychovávala ho maminka, ale protože pracovala jako 

zdravotní sestra na směny, trávil většinu svého dětství u dědečka v Pařezké Lhotě. Maminka pocházela z dobře 

situované rodiny. Její otec vlastnil v Jičíně továrnu na cukrovinky. Po roce 1949 mu byla továrna zestátněna a on si 

musel hledat jinou práci, protože v jeho původní továrně nemohl pracovat. Začal se věnovat své veliké zábavě – 

zahradničení. Během několika let vybudoval velkou zahradu v Pařezké Lhotě. Věnoval se pěstování leknínů a vodních 

rostlin. Nabyté znalosti a dovednosti předával postupně svému vnukovi, který projevil o zahradu veliký zájem. Pan 

Tyrychtr bydlel s maminkou v Turnově a v roce 1977 začal navštěvovat základní školu v Turnově na Výšince. Veškerý 

svůj volný čas ale trávil s dědečkem na zahradě, který mu vyprávěl o životě, o práci, o zahradě a postupně vnukovi 

předával svůj osobní názor na současnost a režim, ve kterém žijí. Od útlého dětství měl pan Tyrychtr jasnou 

představu o komunismu. Jeho názory se ale nelíbily řediteli základní školy, který byl zarytým komunistou a jakoukoli 

opozici nesnesl. Pan ředitel u něho ve třídě vyučoval matematiku. Díky vzájemné nesnášenlivosti musel pan Tyrychtr 

dělat v šesté třídě z matematiky reparát. Reparát zdárně složil a díky prozíravosti maminky, byl přeřazen do paralerní 

třídy, kde matematiku učil někdo jiný. Následující rok pak reprezentoval školu v matematické olympiádě. Protože 

většinu svého času trávil s dědečkem na zahradě, setkával se zde i s různými návštěvami. Dědečka navštěvovali 

odborníci z různých škol a pěstitelských ústavů. Právě díky dědečkovým kontaktům, byla životní dráha pana 

Tyrychtera předem jasná. Po základní škole měl nastoupit na střední zahradnickou školu v Kopidlně. V osmé třídě do 

výběru školy zasáhl nenáviděný ředitel. Rozhodl, že žák z takového prostředí, může studovat pouze učební obor 

zedník nebo horník. Za pana Tyrychtra se postavil třídní učitel a jeden známý na Národním výboru. Pan Tyrychtr mohl 

začít navštěvovat učební obor prodavač přímo v Turnově. Svými znalostmi a dovednostmi patřil k nadprůměrným 

žákům. Na praxi docházel do budovy obchodního domu Achát na turnovském náměstí. Nejčastěji pracoval v oddělení 

masa a uzenin a postupně se zde vypracoval na pozici vedoucího směny.  Na podzim roku 1989 se díky svým 

názorům dostal do sporu s vedoucím oddělení masa a uzenin. Hrozilo mu vyšetřování a možná i vězení. Jeho situaci 

zachránila sametová revoluce. V roce 1990 přišel dědečkovi dopis, aby pozemek se zahradou opustil a vystěhoval. 

Pro dědečka to znamenalo velký šok a krátce poté zemřel. O několik měsíců později mohla rodina celý pozemek 

odkoupit. Pan Tyrychtr opustil práci prodavače a začal se naplno věnovat zahradě. Stal se z něho živnostník. Dodnes 

jsou květiny jeho životní náplní. Vlastní rozsáhlou zahradu s lekníny, provozuje vlastní zahradnický obchod a 

zaměstnává několik zaměstnanců. Je ženatý a se svojí manželkou vychovává 2 děti. Jeho dcera po něm zahradničení 

podědila a stane se tak možná pokračovatelkou zahradnické tradice. 


