
Životopis Ing. Františka Vyšaty 

„Napravuji všechny chyby socialismu a co, co se tady udělalo špatně.“  

     Ing. František Vyšata, 31. 10. 2019, Tuchoraz 

 

        František Vyšata se narodil 23.1.1938 v Předhvozdí u Českého Brodu. 

 Vyrůstal v Tuchorazi, protože rodina Vyšatů zde vlastnila a dědila velký statek už 400 let. 

Chodil na základní školu v Českém Brodě a poté navštěvoval Střední průmyslovou školu v Ústí nad 

Labem. Po složení maturitní zkoušky se rozhodl přihlásit na Vysokou školu chemicko -

technologickou v Praze, kde získal titul inženýr v oboru chemie. 

 Už od raného dětství pracoval s rodiči na jejich rodinném statku v Tuchorazi a také se 

věnoval svému celoživotnímu koníčku, sportu. V dospělosti organizoval různé sportovní soutěže 

pro tuchorazské děti. Byl členem sportovních organizací jako pražské fotbalové Slavie nebo Dukly. 

Vyznamenal se hlavně v disciplíně skok o tyči, ve které získal 8. místo na československém 

mistrovství. 

 S únorovým převratem v roce 1948 se začal postupně zestátňovat majetek. I velký rodinný 

tuchorazský statek rodiny Vyšatů musel být podstoupen do státního majetku. Tatínek pana Františka 

to však odmítl a byl následně zatčen a vězněn v Kolíně nebo v Ruzyni. Maminka další nátlak 

neunesla a o statek přišla. 

 Jeho problémy nastaly, když začal nastupovat do práce, jelikož byl synem tzv. kulaka. Na 

každé škole a v každé práci musela být funkce „kádrovák“, která se zaobírala tím, co lidé dělali, 

čím se živili či byli věrní straně. Na jednom pracovišti za panem Františkem přišla ,,kádrovačka“ a 

říkala ,,Pane Vyšata, náš podnik má 400 zaměstnanců a je vás asi posledních 10, kteří nejste v 

komunistické straně a já mám pokyn vás vyhodit, a tím že jste z naší ulice, tak vám chci pomoct v 

tom smyslu, že si vymyslíte něco, co byste dělal, abych mohla ředitelovi nahlásit, že jste se zapojil 

do socialismu“. Každý zaměstnanec musel být v ROH a každý měl své knížečky. Pan Vyšata 

přemýšlel o tom, že by byl kulturním referentem v ROH, a proto by nemusel být vyhozen. Začal 

organizovat veřejné akce, na které zval herce a různé slavné osobnosti.  Pan Vyšata vzpomíná na 

pana Josefa Beka a své přání se dostat na Ermitáž do Leningradu a do Louveru. Jelikož byl 

kulturním referentem, zorganizoval na Ermitáž do Leningradu zájezd. Organizoval také MDŽ, na 

které zarezervoval sál, hudbu a sehnal pro ženy květiny.   

 Velká životní rána přišla v roce 1968. Pan Vyšata věřil, že komunistický režim jistě jednou 

skončí, ale jeho žena Olga tomu nevěřila. Velmi se zalekla vstupu vojsk varšavské smlouvy do 



Československa. Rozhodla se emigrovat i s 4letou dcerou do USA. Pan Vyšata nechtěl ČSR 

opouštět a tak během chvíle přišel o manželku a malou dcerku.  

 Po roce 1989 chtěl získat rodinný majetek zpět. Pan Vyšata usiloval také o jablečné sady, 

které vlastnilo JZD. Žádal tedy představitele JZD, o to, aby mu sady prodali. Všechny sady získal 

až v roce 1993, bohužel však v dezolátním stavu. Dnes se sady v Tuchorazi řadí k jedněm z 

nejvyspělejších sadů v ČR. Dopomohli k tomu také synové pana Františka, kteří cestovali do ciziny, 

do Německa, Itálie, aby se seznámili s moderními technikami pěstitelství. Tuchorazské sady se dnes 

jmenují Bohemia Apple. Pěstuje se zde přes 15 druhů jablek na 340 hektarech půdy. Výsledkem 

práce sadařů v Tuchorazi jsou jablečné mošty a jablka. Vše je možné si zakoupit přímo v krámku na 

náměstí v Tuchorazi, který sám obsluhuje pan Vyšata. 

 V roce 2013 koupil pan Vyšata tuchorazskou tvrz, kde organizuje různé kulturní akce. 

Nejznámější z nich je jistě podzimní Jablkobraní. Pan Vyšata sám na tvrzi provází návštěvníky. 

 Pan Vyšata má plány i na několik životů. Kdyby tady byl 500 let, pořád by něco tvořil.  Jako 

legraci říká, že by chtěl zrenovovat tuchorazský zámek, který zničili Švédové.  

Budoucím generacím by vzkázal, aby se lidi chovali k sobě lépe. 

 


