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1 Úvod 

1.1 Regionální historie a její pojetí 

Když jsem zahájil rutinní shromažďování informací z literatury a pramenů k tématu své 
diplomové práce, vkrádaly se mi bezděky myšlenky, jak vlastně uchopit tak všeobjímající téma, 
jakým je monografické zpracování konkrétní lokality. Rozhodl jsem se poučit se v literatuře, ale 
záhy jsem poznal, že vstupuji na tenký led. Určitě jsem netrpěl nedostatkem inspirativních prací, 
spíše naopak. Hlavní problém byl v tom, jak se v nich vlastně zorientovat. Monografická 
zpracování dějin vesnic, městeček a měst totiž tvoří velmi početně zastoupenou část soudobé 
historické literatury. Dá se dokonce říci, že jejich produkce je tak vysoká, že není možné ji 
v úplnosti sledovat. Ptáme-li se po důvodech, okamžitě nás napadne, že vlastně zosobňují pozitivní 
vztah člověka k zemi, k místu, kde se narodil a prožil většinu svého života. Intenzitu tohoto vnímání 
každý z nás mívá různou, nicméně někteří tvůrčí jedinci ji chtějí vtělit do konkrétní entity, jíž by 
oslavili svůj kraj. Vedle obrazů, skladeb, románů a dalších produktů lidské činnosti to jsou 
především dějepisná pojednání. Svůj účel splní hned několikrát, protože mohou na konkrétním 
materiálu prokázat jedinečnost, starobylost a výjimečnost místa, jehož historii si vzala za úkol 
vylíčit. A patrně z těchto důvodů bývají volena za ideální reprezentativní element při nejrůznějších 
oslavách, v nichž výročí prvních písemných zmínek mají přímo symbolický význam. Bohužel, 
uvedené procesy příliš nepřispívají k tomu, aby vznikala díla kvalitní, jež poslouží jako solidní 
informativní základna několika generacím čtenářů. Mám-li být přesnější, odborná úroveň těchto 
prací není taková, jak by bylo žádoucí. Běžnému čtenáři, nadšenému skutečností, že konečně 
o "jeho" obci existuje historická příručka, to bude vadit sotva. Ostatně, monografie o dějinách 
vesnic, městeček i měst vznikají zejména na objednávku laické veřejnosti, což udává rozhodující 
podobu jak procesu výběru autora, tak samozřejmě také konečné vizáži celého díla. Teprve historik 
je s to odhalit slabiny v plné šíři. Za první a jistě i nejčastější problém monograficky pojímaných 
dějin konkrétní lokality obvykle označí skutečnost, že dílo nebude náležitě vyvážené vinou 
emotivní zaujatosti autora, úzce spjatého s místem, o němž pojednává. Projeví se výrazným 
přeceňováním historické úlohy a nekritickým hodnocením významnosti "své" obce. Objektivita 
v pravém slova smyslu je sice vždy pojmem pro historii téměř utopickým a marně o ni budou 
usilovat i ti nejerudovanější historikové, nemůžeme však kvůli tomu být velkorysí a mávnout 
nad tendenčností práce rukou. Mnohem nemilosrdnější však odborník musí být na vlastní 
metodickou a faktografickou stránku práce, a to i přesto, že dílo je mnohdy výsledkem pilné, 
houževnaté práce, prodchnuté nadšením a láskou k rodnému regionu. Historik především neodpustí 
absenci citací pramenů a literatury, bez nichž se dílo vznáší v informačním vakuu. Velmi závažné 
jsou potom metodické prohřešky. Práce, hrdě se hlásající k celkovému zachycení dějinného vývoje 
lokality odbyde etapu feudalismu na několika stránkách, aby naprosto nevyváženě pokračovala 
v líčení novějšího období. Zpětně se tak projevuje mizivá průprava autora, neschopného pracovat 
se základními skupinami pramenů, pro dějiny obcí nezbytnými. Spokojí se maximálně 

s pozitivistickým snešením faktů z dosavadní literatury, s nimiž ovšem do svého díla zanese 
i množství omylů, které úspěšně tlumočí a prostředkuje k dalšímu přežívání. Fakta často ani 
nesetřídí do tématických okruhů, takže vytvoří pestrou směsici nepodložených informací, 
následujících za sebou beze stopy logiky a souslednosti. 

Zhruba v uvedených mantinelech se pohybuje geneze většiny historických monografií 
obcí. Řečené skutečnosti samozřejmě nelze chápat dogmaticky a paušalizovat je, i mezi laiky 
existuje mnoho poučených jedinců, schopných napsat nesmírně kvalitní monografie. Jisté však je, 
že jsou v naprosté minoritě. Nejčastěji se autorství chopí obecní či městští kronikáři, v místních 
poměrech autority v historických otázkách, jež vytvoří dílo značně kontroverzní úrovně, které není 
použitelné k dalšímu bádání. Je samozřejmě otázkou, mají-li taková díla vůbec své opodstatnění. 
Nepopírám, že i nejslabší práce může splnit svou pozitivní roli mezi laickou veřejností, která jejím 
přečtením nabyde určitou historickou znalost, ale přistupovat k těmto skutečnostem pasivně by 
rozhodně bylo chybou. Musíme si uvědomit, že místní obyvatelé nebudou jedinými, kdo budou 
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knihu číst. Jestliže totiž laikovi zmiňované nedostatky nevadí, bývají o to bolestivější 

pro odborníka, který by jinak mohl studiem dějin jedné lokality rozšířit svou faktografickou 
základnu pro sledování vyšších badatelských cílů, leč kvalita monografie mu to neumožnÍ. Nejlepší 
způsob, jak zvrátit tuto realitu, se samozřejmě spatřuje v systematickém angažování odborné 
veřejnosti. Jednoduše řečeno, žádný učený z nebe nespadl a náležitý zájem historické obce o tento 
druh literatury by situaci mohl jen zlepšit. Ovšem právě metodické nedostatky v dílech 
regioná1něhistorických stavěly bližšímu kontaktu s oficiálními představiteli tzv. vysoké historie 
dlouho nepřekonatelné překážky. Historikové hleděli na regionální dějepisectví' povýšeně 
a považovali je za druhotný ba přímo méněcenný element oproti zemskému či národnímu pojetí 
dějin. Již osvícenci odstupňovávali důležitost historických událostí podle jejich prostorového 
a časového vlivu. Za nejdůležitější samozřejmě považovali ty, které ovlivnily dějiny lidstva jako 
celku, níže stály události dotýkající se jednoho státu atp2. Tento despekt nepolevil ani po prosazení 
kritického dějepisectví v 19. století, jež svým klimatem přispívalo k rozvoji zájmu o českou 
minulost na všech úrovních včetně regioná1ne. Zatímco oficiální představitelé historické vědy 
vyslovovali lokálně omezeným pracím nedůvěru v badatelskou hodnotu, postrádali regionální 
pracovníci základní povědomost o vědecké metodě historické práce a jejich díla zabředávala 
do myšlenkové chudoby a metodické strnulosti. Vznikal jakýsi bludný kruh, způsobující 

oboustrannou uzavřenost jinak identických oblastí vědecké činnosti. Muselo ještě uplynout dosti 
času, než historiografie konstatovala, že není rozdílu mezi společenským děním v krajové oblasti 
a státním nebo národním ce1kem4

, že každý historický fakt je determinován místem či prostorem 
a pouze poznatek regionálního dění podmiňuje formulování správného a pravdivého obecně 

historického soudu5
. Hlubší rozbory teoretických zákonitostí historické vědy vrhly na dosud 

opomijené regionální bádání příznivější světlo a prostřednictvím zvyšujícího se podílu odborně 
školených pracovníků vznikaly základy dalšího slibného rozvoje6

• Zcela mimořádné postavení tu 
zaujal Josef Vítězslav Šimák, jenž historické regionalistice položil vědecké základy zřízením 
stolice historické vlastivědy na pražské univerzitě, vydáváním specializovaného periodika Časopis 
Společnosti přátel starožitností českých a sepsáním několika podnětných dě17 . Velmi dobře si 
uvědomoval, na čem stojí a padá většina regionálních historických prací, jež označil za "nekritické, 
nemetodické, a tedy pro přesné poznání nepotřebné, tudíž zbytečné a marné.,8. 

V textu používám vedle běžného označení regionální dějiny termínů regionální historiografie, regionální historie, 
historická regionalistika jako jeho synonym. Regionem je nezbytně i konkrétní obec, takže nepovažuji spojení 
místní dějiny za zvláštní a autonomní termín v rámci regionálních dějin. 

2 Milan SKŘl V ÁNEK, Laudatio historiae regionalis, Východočeské listy historické 15-16, 2000, s. 348. 
3 František KUTNAR, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví ll. Od počátků pozitivistického 

dějepisectví na práh historiografie marxistické, Praha 1978, s. 61-68, 199-209, 406-423 (=Knižnice základních 
historických děl). 

4 F. KUTNAR, Přehledné dějiny II, s. 406-407. 
5 František KUTNAR, Hodnota a úkol regionálního momentu v dějinách. In: Acta regionalia. Sborník vlastivědných 

prací, Praha 1965, s. 7-10. 
6 Není pochopitelně ambicí této práce podat podrobný popis rozvoje regionální historiografie, odkazuji na citované 

pasáže v druhém díle Kutnarových Přehledných dějin českého a slovenského dějepisectví. Tématu věnovali cenné 
příspěvky rovněž František ROUBÍK, Padesát let české vlastivědy, ČSPS 48, 1940, s. 3-29; Josef KLIK, Dvacet pět 
let české historické vlastivědy. In: Acta regionalia. Sborník vlastivědných prací, Praha 1965, s. 13-36. Nejnověji 
u nás pozornost na výzkum regionální historie zaměřil Václav BŮŽEK, Regionalgeschichte in der Tschechischen 
Republik. Alte Traditionen und neue Perspektiven, Blatter fůr deutsche Landesgeschichte 134, 1998, s. 151-173; 
TÝŽ, Regionální dějiny v České republice. Stav a perspektivy bádání s důrazem na raný novověk. ln: Jiří Pešek 
(red.), VIII. sjezd českých historiků Hradec Králové 10.-12. září 1999, Praha 2000, s. 33-47 a TÝŽ, Stand, 
Tendenzen und Perspektiven der frilhneuzeitlichen Regionalforschung in der Tschechischen Republik. In: Stefan 
Brakensiek - Axel Flíigel (ed.), Regionalgeschichte in Europa. Methoden und Ertrage der Forschung zum 16. bis 19. 
Jahrhundert, Paderborn 2000, s. 67-94. 

7 F. KUTNAR, Přehledné dějiny 11, s. 199-200. Srv. ještě příspěvek Vladimíra WOLFA, Přínos J. V Šimáka 
regionální historiografii. In: J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době, Semily 1996, s. 25-32 
(=Z Českého ráje a Podkrkonoší, Supplementum 2). 

8 Josef Vítězslav ŠIMÁK, O stavu a úkolech české vlastivědy (Výtah přednášky, proslovené dne 6. prosince 1928 
najubilejní valné schůzi SPSČP), ČSPS 37, 1929, s. 2. 
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Šimákovo dílo rozvinul a konkretizoval jeho žák a nástupce ve vedení katedry František 
Roubík. Historickou vlastivědu definoval jako "disciplínu, obracející svůj zájem k zemi, tj. vlasti 
jako územnímu jevišti života obyvatelstva v jejich vzájemném působeni jak po stránce přírodní, tak 
i z hlediska hmotné a duchovní kultury". Nastoupený trend bořil stávající izolacionismus mezi 
regiony a centrálními historickými pracovišti. Vydáváním periodik i samostatným výzkumem 
v zázemí gymnázií, městských archivů a muzee začala vznikat díla postavená na solidní znalosti 
historického "řemesla"lo. Regionální bádání tak nalezlo cestu výrazně profilovanou historickým 
místopisem a kulturními dějinami v nejširším slova smyslu. Nebylo bez záslužných činů 

a průkopnických studií (v této době vznikají např. první statě k historické geografii), ale přesto 
sklouzávalo do nejednotnosti a roztříštěnosti bez ujasnění základních společných metodických 
východisek. Do širší koncepce celonárodně pojatých dějin tak nemělo šanci výrazněji zasáhnout. 
Přesto se vyskytly práce, jejichž význam se stal pro obecnou historiografii trvalým. Narážím 
na vědecký odkaz Josefa Pekaře. Jeho Kojakovice, vypracované společně s archivářem Theodorem 
Antlem II, nastínily množství následování hodných postupů, jež v historických kruzích ku škodě věci 
dále nerezonovaly. Daleko výše než osudy drobné jihočeské vísky se však do českého dějepisectví 
zapsala Kniha o Kosti, Pekařovo největší regionálně zaměřené dílo. Autor ji pojal přesně v duchu 
svých tezí o metodách výzkumu starších českých agrárních dějin, publikovaných před několika lety 
v Českém časopise historickém. Regionálním dějinám přisoudily de facto pouhou pomocnou 
funkci: Pekař totiž chtěl docílit hlubšího poznání agrárního vývoje pomocí monografií, 
"omezujících se na menší teritoria, kde možno stavy minulé sledovati do detailů" I 2 

. 

Slibný rozvoj meziválečného vědeckého regionalismu přerušila nacistická okupace a první 
léta komunistické diktatury, takže starší diskuse a pracovní plány musely vyčkat až do závěru 
padesátých let. Jednalo se zejména o terminologické upřesnění pojmu historická vlastivěda. Stále 
více se ukazovalo, že nejde o samostatnou disciplínu, ale pouze o souhrn poznatků získaných 
rozličnými vědními obory. Zavedení a upevnění termínu regionální historie jen umocnilo, jak 
dějepisná práce na tomto úseku pokročila kupředu. Mechanické spojování dílčích poznatků 

z nejrůznějších věd bylo nahrazeno vylíčením historického vývoje ve všech jeho souvislostech 
včetně zdůraznění zvláštností daného regionu vůči celonárodním dějinám 13. Regionální dějiny tak 
nalezly své pevné místo v historiografii. Měly jak své pojmenování, tak vymezení a zázemí 
pro další seberealizaci. Šlo především o ústav historické vlastivědy při olomoucké univerzitě 
pod vedením Ladislava Hosáka, přejmenovaný od roku 1963 na kabinet regionálních dějin. Zůstal 
výhledově jedinou institucí v zemi, jež se regionální historiografii systematicky věnovalal4 (pražské 
pracoviště historické vlastivědy zcela atrofovalo, přestal vycházet i Časopis Společnosti přátel 
starožitností). Po Hosákově odchodu činnost ústavu dlouhá léta ztělesňoval především Josef 
Bartoš, autor řady příruček k metodickým postupům v regionálněhistorické práci l5 . Do konečné 
podoby vypiloval definici regionálních dějin. Vymezil je jako nedílnou součást celé historiografie, 
s níž sdílejí stejný objekt, předmět, metody i poslání, ale představují specializaci v rámci 

9 V rejstříku regionálního bádání dominovaly po tradičním prvenství Prahy jižní Čechy, koordinující od roku 1928 
odbornou činnost periodikem Jihočeský sborník historický. I v současnosti se jihočeský prostor výrazně podílí 
na celkovém objemu historické literatury. 

10 Pro jihozápadočeský region především monumentální, leč nedokončené Dginy někdejšího královského města 
Klatov I-ll (Klatovy 1927-1936) Jindřicha VANČURY. 

II Josef PEKAŘ - Theodor ANTL, Kojakovice. Materiály k dějinám české vesnice, ČČH 7, 1901, s. 163-187. 
12 K Pekařovu vědeckému konceptu agrárních dějin podrobně Eduard MAUR, Josef Pekař a česká agrarnz 

historiografie. ln: Josef Pekař a české dějiny 15.-18. století, Bystré nad Jizerou 1994, s. 111-118 (=Z Českého ráje 
a Podkrkonoší, Supplementum 1). 

13 Ke vztahu historické vlastivědy a regionálních dějin J. KLIK c. d., s. 19 a Josef BARTOŠ - Jindřich 
SCHULZ - Miloš TRAPL, Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, Olomouc 2004, s. 7-9 (=Univerzita 
Palackého v Olomouci, filozofická fakulta, řada Skripta). 

14 K tomu hlavně zprávy o činnosti tohoto kabinetu ve sborníku Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 18, 1972; 
20,1979; 21, 1981; 22,1983; 23,1986; 24,1988; 25,1990; 27,1996; 28,1998; 30, 2001 a časopis Listy Kabinetu 
regionálních dějin. 

15 Srv. např. Josef BARTOŠ, Jak psát dějiny. Metodická příručka k regionálnímu výzkumu dějin KSČ, Praha 1984 
a dějiny jednotlivých konkrétních lokalit v Bartošově bibliografii, publikované ve sborníku Severní Morava 43, 
1982, s. 71-76; 62, 1991, s. 76-78; 82, 2001, s. 58-66 a ČČH 104, 2006, s. 695-698. 
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prostorového či územního členění celé historiografie a zabývají se historickým vývojem společnosti 
na územně menších jednotkách, regionech '6. Samotnému pojmu region věnoval rovněž důslednou 
analýzu'? 

Postupné vymaňování historiografie z dogmatických témat první etapy komunistického 
režimu restaurovalo intenzitu historického bádání v jednotlivých částech Čech a oproti 
prvorepublikovému vývoji ji ještě zkvalitnilo. Hlavní podíl na tom mělo utvoření jednotné archivní 
sítě, která si vynucovala rovnoměrné rozmístění odborně připravených jedinců po celé republice. 
Na rozdíl od svých kolegů z centrálních pracovišť požívali dokonce větší míru tvůrčí volnosti 
a snáze mohli pracovat se západní odbornou literaturou. Vedle archivářů do tohoto vývoje, ovšem 
již v omezené míře, zasahovala pracoviště "venkovských" univerzit a vysokých škol, ještě méně 
potom personální obsazení regionálních muzeí. Vznikala řada lokálních periodik, vycházejících 
vesměs do současnosti (Minulostí Západočeského kraje, Středočeský sborník historický aj.). 
Na jejich stránkách se prosazovaly studie regionálního rázu, vzhledem k dobovým badatelským 
trendům zaměřené především na hospodářské a sociální dějiny. 

Po dosažení potřebného uznání na akademické úrovni se historická obec začala 

soustřeďovat na vylepšení poněkud statické úrovně běžné monografické produkce jednotlivých 
regionů a lokalit. Nešlo již jen o delegování odborníků na příslušná místa, ale také o to, zkvalitnit 
práci laiků, jejichž význam nelze nikdy eliminovat. Jinými slovy, předložit vzor, jak postupovat 
při psaní dějin té které lokality. Pomineme-li některé monografie Šimákovy, zahájil obecnou 
formulaci metodických postupů pro psaní dějin obcí František Roubík'8. Vlastivědně pojatý princip 
překryl a celé otázce dal výrazně historičtější rozměr přední agrární historik a odborník 
na zemědělsko-Iesnické archivnictví Emanuel Janoušek, který postavení regionálního bádání 
vylepšoval již svými kvalitními pracemi z prvorepublikového období'9. Bezprostředně po válce 
studií Hospodářské a sociální proměny české vesnice ve stol. 18. a jejich studium metodou 
vlastivědnou definoval své představy základních metodických postulátů lokálně omezeného 
výzkumu20

• Středobodem jeho myšlení byla vesnice, podle Janouška typ sídla, v němž bydlí 
obyvatelstvo zaměstnávající se a živící se výhradně zemědělstvím. Z této definice vyrůstalo pojetí 
dějin vesnice jako dějin jejího půdního fondu, logické vzhledem k samotné specializaci autora. 
Přístup nebyl špatný, ovšem vzhledem k složitějším výrobním strukturám českého prostoru ne 
jednoznačný. Janoušek se navíc netajil, že takto pojaté historické monografie (autorství tohoto 
termínu lze přisoudit rovněž jemu) budou opět spíše prostředkujícím než cílovým produktem 
historického výzkumu. Zdůraznil pouze jejich použitelnost pro sociologická bádánf'. V tomto 
duchu vyznívá i poměrně rozsáhlá metodika, kterou vypracoval společně s Jaroslavou Střeskovou 
(Honcovou) a Aloisem Jančíkem a která byla adresovaná také amatérským zájemcům o sepsání 
dějin obce22

• Kritéria zmíněné metodiky Janoušek názorně vtělil do své práce o dějinách vesničky 
Suchdol u Kutné Hory23. V tomto úsilí ho následovali ještě další autoř?4. 

16 1. BARTOŠ ~ 1. SCHULZ ~ M. TRAPL, c. d, s. 7. 
17 J. BARTOŠ ~ J. SCHULZ ~ M. TRAPL, c. d, s. 21-31 (s další literaturou). Srv. rovněž příspěvek Vladimíra 

HOLÉHO, Historické regióny a regionální historie, MZK 4, 1966, s. 216-223. 
18 František ROUBÍK, Příručka vlastivědné práce. Druhé, doplněné vydání, Praha 1947; TÝŽ, Chcete psát dějiny 

obce? Několik rad In: Václav Černý ~ František Roubík (red.), Vlastivědná knížka, Praha 1948, s. 62-71. 
19 Výběrem: Emanuel JANOUŠEK, Raabisace na panství karlštejnském. ln: Od pravěku k dnešku ll. Sborník prací 

z dějin československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře, Praha 1930, s. 248-280; TÝŽ, Chlum u Třeboně 
před stopadesáti lety, Chlum u Třeboně 1937; TÝŽ, Náčrt vývoje lesního hospodářství na panství prášilském 
na Šumavě, Lesnická práce 17, 1938, s. 128-158. Srv. Janouškovu bibliografii v ČSPS 65, 1957, s. 225-227 
a Vědeckých pracích Zemědělského muzea 7, 1967, s. 17-19 a 11, 1971, s. 5-7. 

20 Emanuel JANOUŠEK, Hospodářské a sociální proměny české vesnice ve stol. 18. a jejich studium metodou 
vlastivědnou, ČSPS 51-53,1943-1945, s. 161-174. 

21 Emanuel JANOUŠEK ~ Jaroslava STŘESKOV Á ~ Alois JANČÍK, Metodika historické monografie vesnice 
v českých zemích. In: Agrikultúra. Sborník pol'nohospodárskeho múzea v Nitre, Bratislava 1963, s. 256. 

22 E. JANOUŠEK ~ 1. STŘESKOV Á ~ A. JANČÍK, c. d, s. 255-278. 
23 Emanuel JANOUŠEK, Dějiny obce Suchdola. Od nejstarších dob do roku 1848, s. 1., s. d. [1964]. 
24 Jaroslava STŘES KOV Á, Hospodářský a sociální vývoj obce Chýně (Historická monografie), Vědecké práce 

Zemědělského muzea 1963, s. 15-106. 
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Po Janouškově smrti další snahy v procesu profesionalizace psaní dějin vesnic, městeček 
a měst zapadly. Normalizační období kladlo důraz maximálně na odhalování kořenů třídního boje 
prostřednictvím "bojovných dějin regionu", dokonce za tímto účelem vznikly pro každý okres 
komise pro regionální dějiny s převážně schvalovací funkcí. Prošly samozřejmě jen ty z prací, jež 
striktně sledovaly svrchu psané tématické okruhy. V žádném případě nepřinesly výraznější 

metodické podněty, působily spíše rozkladně25 • Příznivěji si stála Morava. Práce na Historickém 
místopisu Moravy a Slezska umožnila setrvání kabinetu regionálních dějin, který nepřestával 

dohlížet na autory historických pojednání lokální úrovně a pomocí recenzí vylepšovat jejich 
povědomí o základech historické práce. 

Ačkoliv se již před listopadem 1989 v české historiografii nesměle objevovala témata, 
vycházející z trendů západoevropského dějepisectve6 , mohla naplno vyniknout až po sametové 
revoluci. Poznatky školy Annales se svými antropologicky zakotvenými mikrohistorickými přístupy 
otevřely dosud nevídané možnosti, o to významnější, že se realizovaly na regionálním heuristickém 
materiálu. Tendence více zohledňovat teritoriální, nikoli nacionální moment prostoupil i historická 
díla učebnicového či prestižního rázu. Zjistilo se přitom, že vyjma Čech naráží na informační 
temno. Uvedené konsekvence prostředkují regionální historiografii stále větší význam. Je ovšem 
důležité vymezit, jakými se může ubírat cestami. Některé z prací historické regionalistiky vzaly 
za svůj vzor pozitivistická díla prvorepubliková, zatímco jiná zkoušejí vyzkoumat procesy myšlení, 
zbožnosti či každodennosti v jednotlivých sociálních vrstvách. Nechávají se inspirovat 
mikrohistorií27

• Tento pro českou historiografii relativně nový termín není synonymem regionálních 
dějin, neboť nepojímá lokálně omezené výzkumy deskriptivně či pozitivisticky. Cílem 
mikrohistorie totiž je mikroanalytické objasnění historické příčiny určitého jevu na úrovni malých 
skupin, v nichž se odehrává skutečný život. Prokazuje, že existence a chování individua zdaleka 
neurčovaly jen vlivy politického vývoje a dobového společenského myšlene8

• Takový přístup 
překračuje prostou popisnost dosavadního pojetí regionálních dějin a není myslím nutné 
zdůrazňovat, že náležitým osvojením mikrohistorických principů může historická regiona1istika 
dosáhnout rozhodujícího vlivu na obecnou historiografii. Nebude jen ilustrativním dokreslením, 
ale její pevnou součástí. Je totiž nesporné, že "velké" dějiny vycházejí ze zobecňujících soudů, 
de facto teorií, jež bud' upřesňuje nebo vyvrací podrobnější vědecký výzkum29

• Ujasnění všech 
zmíněných skutečností dnešní historická věda věnuje náležitou a neutuchající pozornoseo. 

25 O strastiplných osudech regionální historie v období normalizace podrobně Jaroslav PÁNEK, Regionální 
historiografie v českých zemích v první polovině sedmdesátých let. In: Antonín Kostlán (red.), Věda 
v Československu v období normalizace (1970-1975). Sborník z konference (Praha, 21. - 22. listopadu 2001), Praha 
2002, s. 321-336 (=Práce z dějin vědy, 4); okrajově V. BŮŽEK, Regionální dějiny, s. 36. 

26 S citací konkrétních prací V. BŮŽEK, Regionální dějiny, s. 36-37. 
27 K tomu blíže Jaroslav ČECHURA, Mikrohistorie - nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí?, DaS 16, 1994, č. 

1, s. 2-5; Josef GRULICH, Zkoumání "maličkostí" (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), ČČH 99, 2001, s. 
519-547 a Josef PETRÁŇ, Mikrohistorie aneb o nedějinách. In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. 
narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 201-208. - Jaroslav Čechura své teoretické poznámky názorně dokladoval 
studiemi Sedláci Petra Voka, HO 5, 1994, s. 50-53, 81-85 a Mobilita v jedné české pobělohorské vsi. Pelejovice 
1650-1700. In: Zdeněk Kárník - Jiří Štaif (edd.), K novověkým sociálním dějinám českých zemí I. Čechy mezi 
tradicí a modernizací 1566-1848, Praha 1999, s. 94-124 (s Janou ČECHUROVOU). 

28 J. GRULICH, c. d., s. 521,528. 
29 O těchto zákonitostech srv. práce filozofa K. R. Poppera, jehož konkrétní díla cituje M. SKŘIVÁNEK, c. d., s. 356-

357. 
30 Již v roce J 990 byla tématika regionálních dějin zařazena na program XIX. mikulovského sympozia. Jeho příspěvky 

zpřístupňuje sborník Z regionální historie a archivnictví. XIX. Mikulovské sympozium, 11.-12.10.1989, Brno s. 1. 
[1990]. V souvislosti s osobou J. V. Šimáka věnovali přední čeští historikové tématu pozornost na sympoziu 
v Tumově a na Hrubé Skále v roce 1996 (srv. příslušný sborník, citovaný v poznámce č. 6). Názory do diskuse 
o současném stavu a výhledovém směřování české regionální historiografie zazněly také na VIII. sjezdu historiků 
v Hradci Králové v roce 1999 (viz poznámka č. 5). O rok později věnovali pozornost historické regionalistice 
západočeští historikové: Eva SÝKOROVÁ (red.), Regionální výzkum a jeho využití v praxi. Materiály z konference 
konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech dne 26. - 27. 9. 2000 u příležitosti 95. výročí zpřístupnění muzejních 
sbírek veřejnosti, Rokycany 2000 (=Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka, Supplementum, Historie, 9/2000). 
Množství metodických postřehů k psaní dějin obcí naposledy vyšlo v pátém svazku sborníku Západní Morava 
(2001). 
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Výmluvně tím dokazuje, že pro ni fenomén regionálního momentu v dějinách snad již není žádným 
méněcenným metodickým přístupem3 ]. 

Teoretické problémy zaměstnávají zejména odbornou část veřejnosti, kdežto ta laická k ní 
nemůže zaujmout rozhodující stanovisko a ráda by znala spíše konkrétní pokyny k tvůrčí práci. Jak 
už bylo naznačeno, nikdy z regionální historické tématiky nepůjde eliminovat amatérské 
participování. Zakázat psát těmto lidem prostě nejde a nelze nad jejich činností ani mávnout rukou. 
Nezbývá tedy nic jiného než pokusit se naznačit jim cestu, kterou by se měli ubírat. Zde je nutné 
zdůraznit, že se tak sice děje, ale nikoliv s potřebnou razancÍ. De facto stále přežívají poměry 
předlistopadové, přenechávající větší aktivitu moravským historickým pracovištím32. Stále 
výrazněji mezi nimi dominuje olomoucký kabinet regionálních dějin. Jeho členové s obdivuhodným 
úsilím působí na celkovou profesionalizaci laických kruhů a vytvářejí mu dobré tvůrčí podmínky. 
Před nedávnou dobou přišli s novou metodickou příručkou o psaní dějin měst, městeček a vesnic33, 
od roku 2002 projektem Dějiny obcí pracují na zkvalitnění vydávaných publikací o historii obcí 
a umožňují jim jejich publikování postřednictvím specializovaného vydavatelského podniku34 . 
S něčím podobným se v Čechách nesetkáme a sotva půjde spoléhat na to, že moravští kolegové tuto 
práci vezmou na sebe. Čas od času sice některý renomovaný historik nepohrdne sepsat dějiny 
některého regionu či lokality35, ale v žádném případě nejde o organizovanější činnost s cílem 
poučení širší veřejnosti. Může mi být namítnuto, že tento účel splňuje již samotná existence prací 
od poučených autorů, ale mám vážné pochybnosti o míře rozhledu po historické literatuře řady 
píšících amatérů. Na tom stojí a padá rovněž účinnost recenzí, otiskovaných ve standardních 
historických periodikách36. 

Znovu jsem tak dosáhl myšlenky vyslovené na začátku: stupně zainteresovanosti odborné 
historické obce na běžné, masové produkci zpracování dějin obcí. Obávám se, že při současném 
přístupu bude jen stěží dosaženo náležitého pokroku, zvláště v době, kdy na tento typ 
historického výzkumu stále rostou nároky. Historická monografie té které obce v moderním pojetí 
totiž vyžaduje aplikaci celé škály nejrůznějších metodických postupů - sídelněhistorických, 

historickodemografických, uměleckohistorických, právněhistorických, statistických, o použití 
poznatků jednotlivých pomocných věd historických ani nemluvě. Široký rozptyl není jednoduchou 
záležitostí ani pro historika a rozhodně neplatí, že by pro něj vypracování historické monografie 
konkrétní lokality bylo oddychovou prací. V. Bůžek dokonce region prohlásil za modelové 
heuristické východisko obecně formulovaných témat a neváhal použít spojení "laboratoř" 
historického řemesla37 . Navíc vedle pracovních metod přicházejí i ryze praktické požadavky, 
spojené zejména s oprávněností výběru potencionálně zpracovávaného regionu (v našem případě 
obce). Přes vytčené překážky se jen stěží přenesou vlastivědní pracovníci, kteří chtějí vylíčením 
historie "své" vesnice či města deklarovat svůj vztah k místu, ke kterému mají určitý pozitivní 
osobní pocit. Pokud to přesto zkusí, vznikne dílko nevyvážené úrovně, tlumočící v celých 
odstavcích pasáže převzaté z literatury bez většího ladu a skladu. Málokdy se pustí do soustavného 
archivního bádání a práce přímo s prameny, ačkoliv právě ony představují nejspolehlivější cestu 

31 O výhledovém směřování regionální historie v českém prostředí srv. Josef HANZAL, O stavu a úkolech české 
regionální historiografie, Středočeský sborník historický 22-23, 1996-1997, s. 18-21. 

32 Poněkud osaměle stojí skripta Miloslava BĚLOHLÁVKA a Tomáše JÍLKA, Příručka pro regionálně historickou 
práci v západních Čechách, Plzeň 1993, vypracovaná zejména z citelné potřeby příručky, pomáhající učitelům 
operovat ve školní výuce dějepisu s poznatky regionálních dějin. - M. Bělohlávek napsal vedle teoretických úvah 
o regionální historii také několik historických monografií obcí z prostoru západních Čech, srv. jeho bibliografii 
od Jany Bělohlávkové, koncipovanou jako přílohu sborníku Minulostí Západočeského kraje 29, 1994. 

33 David PAPAJÍK, Dějiny měst, městeček a vesnic (metodická příručka), Olomouc 2005 (=Univerzita Palackého 
v Olomouci, filozofická fakulta, řada Skripta). 

34 D. PAPAJÍK, c. d., s. 8-9. 
35 Z posledních let měla kladný ohlas především monografie Petra VORLA, Dějiny města Přelo uče 1-11, Přelouč 1999-

2002 (srv. recenzi Ivana Martinovského v MZK 36, 2001, 347-349). V širším pojetí regionu pracovali autoři 
kompendia pod redakcí Jana KUMPERY, Dějiny západních Čech. 1. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, Plzeň 
2004. 

36 Namátkově Martin FRANC, Dějiny obcí, Kuděj 3,2001, Č. 1, s. 89-90. 
37 V. BŮŽEK, Regionální dějiny, s. 41. 
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k přiblížení se historické skutečnosti. A pokud ano, použijí často zcela nepřijatelný interpretační 
klíč, který jim umožní formulovat závěry liché, ba přímo neuvěřitelné. Aniž bych byl skeptický, 
domnívám se, že v nejlepším případě práce těchto "víkendových" historiků-amatérů nepřekročí 
úroveň pozitivistické snůšky faktů. I přes konstatované skutečnosti však laickým pracím lze 
přisoudit některá pozitiva. V první řadě příznivě působí na své okolí tím, že prohlubují vzájemný 
vztah jejich čtenářů ke zkoumanému místu. Mimo to úzkým sepětím autora s popisovaným místem 
mají šanci prosadit se témata a informace, které by historik pomocí standardní heuristiky nebyl 
nikdy schopen vylíčit. Přes nejrůznější úroveň mohou inspirovat a připravit chatrný, avšak přece 
existující odrazový mantinel badatelům, chtějícím hlouběji zkoumat konkrétní historické jevy. 

Lze tedy předložit nějaký univerzální recept pro tvorbu historických monografií obcí? 
Po mém soudu nikoliv. Z předchozího výkladu celkem jasně vyplývá, že se z koncepčního hlediska 
naprosto rozchází představa odborná od představy amatérské. Základním třídícím hlediskem 
zůstává zodpovězení otázky, co sepsáním konkrétní monografie sleduj eme a komu ji hodláme 
adresovat. Ideálem laikovým je vytvoření takového díla, které pomůže příslušnému regionu 
poznávat sebe sama, svoji minulost a které svými specifickými prostředky poslouží ke vzdělání 
a výchově té které územní společenské pospolitosti. Tento popularizační charakter snažení však 
historikovi obvykle nestačí. Historické monografie totiž mohou to, co se jiným zpracováním dějin 
může sotva kdy podařit: mikroanalyticky zkoumat jevy a procesy, které se konstatují v obecné 
úrovni často intuitivně. Popsané cíle důsledkem toho podléhají různému výběrovému hodnocení. 
Populárně psaná práce obvykle neřeší, kolik se pro obec dochovalo pramenů a nakolik atypicky se 
bude profilovat ve vztahu k obecným jevům a trendům. Naopak historik bude muset před výběrem 
konkrétní lokality obě otázky pečlivě zvážit. 

Tím však rozhodně nenaznačuji, že se vylučuje spolupráce obou složek. Domnívám se 
dokonce, že je naopak nezbytnou nutností. Není totiž právě malé množství prací, oscilujících 
na obou stranách barikády. Za příklad dobře poslouží Pekařova Kniha o Kosti. Práce vychází 
z neobvykle bohatého souboru pramenů, na něž autor narazil při bádání v jindřichohradeckém 
archivu. Na vývoji jednoho panství se pokouší zodpovědět uzlové body agrárního vývoje českého 
venkova. Přitom přichází s celou řadou novátorských metodických podnětů38• Na první pohled tedy 
promyšlená práce profesionálního historika. Avšak na druhou stranu se vkrádá otázka: přistoupil by 
Pekař ke zpracování stejné látky na jiném panství než na milovaném Kostecku? A najdeme snad 
v jeho bibliografii jiné dílo, které by více vyjadřovalo jeho lásku k rodnému kraji? Určitě ne. Kromě 
toho není Kniha o Kosti suchopárný historický spis, určený několika zasvěceným. Svým 
srozumitelným slohem se obrací k prostému čtenáři a ne nadarmo se jí přisuzuje titul nejoblíbenější 
historické knihy vůbec. Nyní, po téměř stu letech od vydání tohoto stěžejního díla, stojíme 
samozřejmě nepoměrně dále než Pekař. Řada problémových okruhů zaznamenala informativní 
prohloubení a jejich řešení stejnou cestou by sotva vyhovovalo současným požadavkům. Pokoušet 
se tedy Pekaře přímo napodobovat by asi sotva bylo prospěšné. Jeho dílo však evokuje jiný zásadní 
podnět, a to právě spolupráci regionálně spjatých jedinců s odbornou veřejností. Za vhodné 
konstelace může podobná koalice dosáhnout vynikajících výsledků39 • Prolínání laické s odbornou 
veřejností však musí probíhat i tam, kde k tomu dosud nedocházelo. Upozornit na metodické 
nedostatky té které práce formou recenze, a to nejen na stránkách renomovaných časopisů, ale 
příkladně i denního tisku. Stejným způsobem doporučovat konkrétní kvalitní zpracování místních 
dějin, jimiž by se dalo inspirovat. Neostýchat se přijmout spolupráci na sepsání konkrétní 
monografie40

• Noví historikové tak vzniknou sotva, ale poučení laikové zajisté. Nesmíme pustit 

38 E. MAUR, c. d., s. 114-115. 
39 V poslední době nejpodnětnější prací české regionální historiografie bezesporu byly dějiny Ouběnic z pera Josefa 

Petráně. Dokázaly, že skloubení historika a rodáka v jedné osobě je ideální kombinací pro napsání nejen odborně 
fundované, ale i čtivé historie jedné konkrétní lokality. Petráň však přesáhl tradiční pojetí historické monografie tím, 
že si ve své práci nekladl ambici shromáždit všechny dostupné údaje o obci, ale zamyslel se spíše nad jednotlivými 
problémovými okruhy dějin svého rodiště. Josef PETRÁŇ, Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice, Praha 
2001 (=Knižnice Dějin a současnosti, 14). 

40 Spolupráci odborníků a laických autorů přímo z regionu doporučuje např. Bronislav CHOCHOLÁČ, Dějiny 
venkova a vlastivědné hádání, Západní Morava 5, 2001, s. 215-216; 1. BARTOŠ-1. SCHULZ-M. TRAPL, c. d., 
s. 34, 41 ji považují za ideální, ba nezbytnou. 
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ze zřetele, že prožíváme období přímo prosycené historizujícím regionalismem, jenž vytváří ideální 
klima pro tvorbu děl zosobňujících někdy pouze vysněnou historickou tradici. Jistě je za co bojovat 
- vždyť i sebeút1ejší knížečka o dějinách konkrétní vesnice či města svým způsobem vstupuje do 
dějin místa, jehož je předmětem zájmu, stává se součástí místního mikrokosmu a pomáhá uvědomit 
si sílu zakotvení člověka v prostoru a čase41 • 

Pro příklad nemusím chodit daleko, neboť ho nabízí samotný předmět zájmu mé 
diplomové práce - po šumavské městečko Janovice nad Úhlavou. Shodou okolností již v roce 1990, 
tedy pouhý rok po obnovení pluralitní demokracie, obec slavila 900 let od první písemné zmínky. 
Vedle řady kulturních akcí vedení místního národního výboru pocítilo potřebu publikace o dějinách. 
Za autorem nešlo daleko, nalezlo ho v obecním kronikáři. Odmyslíme-li si některé problematické 
pasáže, zatížené dobou svého vzniku, disponuje práce42

, kterou předložil veřejnosti, snad veškerými 
chybami, jichž se jen lze dopustit. Autor čerpá pouze z literatury a období do roku 1850 se 
způsobem zpracování blíží spíše analistice, prodchnuté nadbytečnými pasážemi z celozemských 
dějin, které jsou někde jediným souborem informací k této etapě výkladu. Je nutné zamyslet se 
nad otázkou, zdali hodiny vynaložené práce autora nepřišly nazmar a zda nebylo účelnější pokusit 
se oslovit odborníka. Zde však opět soupeříme s komplikovaností dialogu mezi odbornou a laickou 
veřejností, o které již byla řeč. 

* * * 

Sledovat základní rejstřík problémů soudobé regionální historie mi posloužilo jako stěžejní 
východisko k pochopení metodického směřování celé diplomové práce. V jeho popředí stojí výběr 
lokality na základě jeho badatelských možností a nabízených témat. Janovice nad Úhlavou v tomto 
ohledu představují velmi mnohostranný předmět zkoumání jako lokalita situovaná na důležité 

regionální komunikaci, která se díky usídlení drobného rytířského rodu v jejím areálu stala 
městečkem s puncem lokálního hospodářského centra a kterou neustále ovlivňovala poloha 
na česko-bavorském pohraničí v těsné blízkosti významného královského města Klatov. Rezidenční 
funkce Janovic nabídla k řešení otázky sociální a hospodářské jak v oblasti vrchnostenského 
hospodaření a jeho výsledků, tak poddanského obyvatelstva, a to především v souvislosti s jeho 
vztahem vůči vrchnosti. Městský ráz Janovic evokoval studovat závislost instituce městečka 
na postavení jeho obyvatel a jeho profilaci ve srovnání s okolními sídly stejného i ryze vesnického 
rázu. Připojením drobného rytířského statku do vyšších patrimoniálních struktur v době 

pobělohorské zase vyvstala možnost zkoumání všech uvedených faktorů ve zcela novém světle. 
Všechny zmíněné otázky se v regionálním rámci dosud neřešily, takže o to cennější by mohly být 
vzešlé závěry. Nešlo jen o to detekovat místní specifika, ale také ověřovat pravdivost tezí, které se 
konstatují v obecné rovině. Navzdory výčtu potencionálních témat jsem však stále musel brát zřetel 
na monografický charakter diplomové práce, který nedovolil důkladný analytický rozbor dosud 
nezkoumaných témat v celé šíři, ať nabízela sebeatraktivnější závěry. Na analytickou metodu však 
nešlo plně rezignovat vzhledem k tomu, že k tématu této diplomové práce neexistují žádné dílčí 
studie. Vlastní tíha práce tak spočívá na pramenech. 

Pokud jde o periodizaci diplomové práce, uznal jsem za vhodné svůj výklad dějin Janovic 
rozložit pouze do dvou časových celků, jejichž vzájemnou hranicí je počátek 20. let 16. století. Má 
to hned několik důvodů. Prvým je celistvost dochování pramenné základny. Pro začáteční etapu 
dějin Janovic nad Úhlavou je k dispozici poměrně málo pramenných zpráv, takže bylo zbytečné 
uchylovat se ve výkladu středověkých dějin lokality ke složitějšímu členění. Druhým důvodem byl 
samotný charakter dějin městečka, jenž právě na sklonku 1. čtvrtiny 16. století zaznamenává 
zásadní kvalitativní změnu - došlo k ukončení chronických válečných sporů, městečko bylo 
obdařeno množstvím hospodářských výhod, které se promítly do hospodářského a sociálního 
vývoje lokality, rovněž panující šlechtický rod se svou doménou zaznamenal změny, které jej 

41 Srv. inspirativní zamyšlení Marie MACKOVÉ, O variantách prezentace regionálně historického výzkumu a o míře 
jeho akceptovatelnosti, Sborník prací historických 16, 1999, s. 165-168 (=Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis, Facultas philosophica - Historica 28, 1998). 

42 Srv. poznámku Č. 57. 
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neodvratně poznamenaly. Za třetí důvod lze konečně přijmout tu okolnost, že uvedená periodizace 
celkem věrně koreluje s víceméně uznávaným dělením českých dějin na období středověké a raně 
novověké. Pokud jde o horní hranici časového vymezení práce, pokládám rok 1848 
za bezpředmětný. 

Při volbě témat pro jednotlivé kapitoly jsem především vycházel z vědomí, že většinu 
obyvatelstva Janovic nad Úhlavou tvořili poddaní, nikoliv šlechtici. Nemohl jsem pochopitelně 
zcela vypustit témata spjatá s dějinami panského sídla i vývojem šlechtických držitelů městečka, 
věnuji jim tedy tolik prostoru, kolik je nutné pro vývoj lokality. V koncepci výkladu vycházím 
alespoň částečně vstříc Janouškově pojetí důležitosti pozemkového fondu pro vývoj lokality, i když 
s určitými omezeními vzhledem k městskému charakteru Janovic. Jinak se diplomová práce plně 
přizpůsobuje tradičnímu chronologickému rozvržení. Po zhodnocení geografických podmínek 
lokality v první kapitole je ve druhé kapitole sledován vývoj Klatovska v pravěku. Kapitola třetí se 
zabývá středověkou kolonizací celého klatovského regionu, snažím se zdůraznit význam 
historických komunikací, které také v rámci zkoumané oblasti popisuji a zhodnocuji. Na základě 
zjištěných faktů potom stručně vystihuji základní kontury osidlovacího postupu. Pátá kapitola se již 
vyjadřuje přímo k dějinám města ve středověku. Je sledována podoba přilehlé krajiny v minulosti 
a především středověké dějiny rytířského rodu Janovských z Janovic. Zachytil jsem jak základní 
linie rodu, který vlastnil Janovice nad Úhlavou a zbudoval zde hrad a kostel, tak hlavní rysy 
obecného historického vývoje na česko-bavorském pomezí. Druhou část kapitoly tvoří vhled 
do vnitřních dějin lokality: urbanistický vývoj, právní postavení a životní podmínky janovických 
obyvatel a na závěr základní rysy duchovní správy při místním kostele sv. Jana Křtitele. 

Těžiště práce spočívá v raném novověku, o kterém pojednává šestá kapitola. Její úvodní 
část podává přehledný vývoj majetkové držby a územní transformace panství Janovice až do jeho 
včlenění do sousedních větších dominií Týnec a Bystřice nad Úhlavou, v jejichž rámci město 
zůstalo až do roku 1848. Následuje charakteristika konfesijního obrazu obyvatelstva. Vedle 
krátkého zhodnocení působení jednoty bratrské je maximum prostoru věnováno katolickému 
náboženství a jeho školství, především rozsahu beneficia, záduší a kompetencím faráře. Následuje 
vylíčení dějin místní židovské komunity se stručným zachycením jejího hospodářského zázemí. 
Druhý tématický blok se zabývá postavením janovických poddaných vůči vrchnosti a jeho změnami 
v souvislosti s nástupem pobělohorské doby. Důkladně je analyzován spor poddaných s vrchností 
o trhová privilegia, fungování městské správy a její závislost na správě panství, rozsah obecního 
majetku a konečně pokus o zhodnocení Janovic jako městského organismu. Třetím tématem 
historického vývoje Janovic v raném novověku je postižení funkce poplužního dvora. Sledovány 
jsou především základní oblasti jeho peněžních příjmů (obilnářství, dobytkářství, pivovarnictví), 
jakož i další finanční zisky vrchností z dalších oblastí (masné krámy, panská lázeň). Pozornost se 
poté přesouvá na hospodaření poddanské usedlosti. Závěrečnou částí kapitoly o raném novověku je 
bližší pohled na život janovických obyvatel, zaměřený na sociální rozvrstvení města, specifika 
zemědělské výroby, stručnou charakteristiku populačního vývoje a prvky folklóru. Závěrečná 

kapitola se zabývá dějinami všech janovických domů, sleduje v rámci možností jednotlivé 
majetkové převody, změny v rozloze půdního fondu, ceny usedlostí, míru zadlužení a zatížení 
vrchnostenskými břemeny. Příloha se skládá z části textové a obrazové. V první z nich je přiložen 
rozrod rytířského rodu Janovských z Janovic, editován dosud neznámý text písemnosti z roku 1590 
o rozdělení statku Janovice nad Úhlavou s detailním popisem jeho příslušenství a konečně znění 
všech známých janovických privilegií. Obrazová příloha doprovází jednotlivé tématické celky 
rozebírané v diplomové práci. 

1.2 Heuristická základna k historii města 

Přes statut města a ne právě zanedbatelnou velikost Janovice nad Úhlavou nikdy nepřitáhly 
pozornost historiků a nedočkaly se žádné podrobněji koncipované historické monografie. Existuje 
pouze několik prací, snažících se vylíčit dějiny města v přehledném sledu. Svou úrovní nepřekračují 
úroveň amatérských pokusů, definovatelných výrazy kronikářský záznam či lokální publicistika. 
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Tento jejich celkový duch vyplývá samozřejmě z odborné průpravy i ambicí jejich autorů, 

venkovských učitelů a nadšenců do historie. Přesto tu existuje výjimka, stojící na pomezí 
vlastivědného sběru faktů a odborné historické práce. Řeč je o bezděkovském autorovi Karlu 
Polákovi (1909-1981), vedoucí postavě laického regionálně historického výzkumu na Klatovsku 
v minulém století43

• Svůj historický rozhled zakládal na samostudiu, důležité podněty mu 
prostředkovaly kontakty s legendárním klatovským historiografem Jindřichem Vančurou. Veřejnosti 
zůstal znám jako autor celé řady novinových příspěvků s vlastivědnou tématikou, přikročil však 
také k sepsání několika syntéz, jež až na výjimky44 zůstaly dodnes v rukopisech. Z nich má 
pro Janovice stěžejní význam práce Místopis a národopis městečka Janovic n. Úhl. z roku 1961 45

• Je 
nejryzejším příkladem toho, co dokáže celoživotní nadšení laického badatele. Dílo o více než 400 
stranách rezignovalo na svou v titulu inzerovanou etnografickou složku a cele se zaměřilo 

na vylíčení historie jednotlivých janovických budov, kostelem počínaje a zaniklým hradem konče. 
Koncepci prosté městské topografie odpovídalo i členění knihy. V úvodním příspěvku zachytil 
Polák dějiny janovického hradu s cennými informacemi o nejrůznějších archeologických objevech, 
získanými převážně výpověďmi pamětníků, a poté již zařadil kapitolky s krátkou historií 
jednotlivých domů řazených vzestupně podle popisných čísel. Vznikla tak pestrá mozaika 
informací, která však postrádá hlubší metodickou koncepci. Městská topografie není vyvážená, 
většina domů počíná svou historii až závěrem 18. století a vyskytnou-li se starší údaje, většinou 
formou doslovně citovaných písemností. Vše prolínají genealogické údaje, takže po přečtení toho 
kterého odstavce má čtenář dojem určitého informačního chaosu. Přes tato negativa mi Polákova 
práce dobře posloužila, neboť zachytila mnohé z místní lidové tradice. Cennou se stává svým 
výčtem názvů domů "po chalupě", vzpomínkami svědků na výzkumy kolem hradu i dalšími 
rozmanitostmi. 

Ostatní příspěvky K. Poláka k dějinám Janovic nad Úhlavou nepřekročily úroveň inzertů 
dokumentů a novinových zpráv. Zpočátku je publikoval tak, jak mu patrně během šířeji pojatého 
vlastivědného výzkumu přicházely pod ruku relevantní prameny. Z písemností centrální povahy je 
to např. in extenso vydaná duchovenská fase janovického faráře z operátu tereziánského katastru46

, 

prameny místní provenience zastupuje přetištění tří zápisů z janovické knihy smluv z let 1600-
169247

• Využitím příležitosti studovat registraturu Krajského úřadu v Klatovech publikoval Polák 
sérii článků o poddanských poměrech a nepokojích na Klatovsku s několika zprávami 
o Janovicích48

• Z těchto i dalších prací prvorepublikového období lze pozorovat, že Janovicím 
věnoval soustředěnou pozornost. Zvláště výmluvné je to u důležité studie k dějinám janovických 
Židů49 . Náklonnost k janovické tématice pokračovala také v poválečném období, kdy začal pracovat 

43 Základní biografické údaje a výběrovou bibliografii Karla Poláka publikoval Vladimír HOLÝ, 70 let Karla Poláka, 
MZK 16, 1980, s. 278-280. Polákova rozsáhlá pozůstalost je v současnosti uložena ve Vlastivědném muzeu JUDr. 
Karla Hostaše v Klatovech. 

44 Karel POLÁK, Bitva u Nýrska 1467, Klatovy 1937,43 s. (=Vlastivědná knižnice Klatovska, 4); TÝŽ, Pohledy 
do minulosti obcí na Kdyňsku, Kdyně 1941, 1 ° 1 s. 

45 Za laskavé zapůjčení kopie rukopisu děkuji panu Oldřichu Dvorskému z Janovic nad Úhlavou čp. 74. Originální 
rukopis byl v době sepisování této diplomové práce v držení Václava Kocíka, ředitele Masarykovy základní školy 
v Janovicích. 

46 Karel POLÁK, Přiznávací tabela faráře janovického Viléma Sibighausera z počátku stol. XV lIl. , Věstník 
Československého zemědělského musea 6, 1933, s. 233-234. Pod týmž názvem vyšla práce ještě v ČOV 20, 1933, 
s.141-142. 

47 Karel POLÁK, Z knihy městečka Janovice n. Úhlavou, Klatovský kraj 26, 1932, Č. 78, s. 1-2. 
48 Karel POLÁK, Rebelie na panství bezděkovském r. J 772 a v Janovicích n.lÚhlavou r. /774, Šurnavan 63, 1931, Č. 

69, S.- ; TÝŽ, Proč zavřeli r. 1777 purkmistra a primasa s radními z městečka Janovic n. Úhl., Věstník 
Československého zemědělského musea 4, 1931, s. 526; TÝŽ, Malechov a malechovské rody, Klatovský kraj 29, 
1935, Č. 67, s. 4; TÝŽ, Jakpáni vládli svými poddanými, Klatovský kraj 30, 1936, Č. 63, s. 5; TÝŽ, Útisk poddaných 
podle svědectví merklínského faráře, ČOV 26, 1939, s. 63-64; TÝŽ, O kantorské bídě, Klatovský kraj 27, 1933, Č. 3, 
s. 1-2; TÝŽ, Nelidské zacházení s poddanými před vydáním robotního patentu, Klatovský kraj 27, 1933, Č. 46, s. 1-
2; Č. 47, s. 1-2. 

49 Karel POLÁK, Dějiny Židů v Janovicích n. Úhlavou. In: Hugo Gold (red.), Die Juden und Judengemeinden 
in Vergangenheit und Gegenwart 1., Briinn-Prag 1934, s. 391-393. 
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na městské topografii a při této příležitosti zveřejnil několik krátkých zpráv50
• V širším badatelském 

horizontu Polák tíhl k rodopisným výzkumům a na zakázku prováděným genealogickým rešerším51
• 

Bezděky v nich zmínil zajímavé detaily z poddanské reality. Historie Janovic se ovšem dotkly již 
jen okrajově52 • 

Další regionální badatelé nedosáhli ve vlastivědném spisování Polákovy úrovně a jejich 
činnost lze označit již za ryze kronikářskou. Skupinu zahajuje dlouholetý janovický farář Antonín 
Spirmann (1802-1889) svým genealogicky pojatým elaborátem o rodu Janovských z Janovic 
a jejich sídlu, vloženém do místní farní kroniky. Nedlouho po něm sepsali učitelé obecné školy 
v Janovicích František Pešek (1832-1905) a Otakar Mužík do prvního svazku školní kroniky 
na místní poměry kvalitní pasáž o janovických dějinách53 • Nedlouho poté založil tehdejší starosta 
Antonín Viták obecní kroniku ve spolupráci s podučitelem Antonínem Wernerem. Na úvod 
ve stručnosti zachytili dějiny města až do své současnosti, odvolávajíce se i na základní pramenné 
edice. Dvoustránkový elaborát doprovodili opisem tří listin Janovských z Janovic, chovaných v té 
době na radnici54

• Po této epizodě kroniku krátce vedl Jan Pavlík (1879-1957), aby v ní pokračoval 
učitel a pozdější starosta Josef Bozděch (1884-1966). Od roku 1938 nebyla kronika vedena a až 
v roce 1954 ji retrospektivně doplnil ředitel janovické školy a syn výše zmíněného Jana Pavlíka 
Emanuel Pavlík (1905-1965). Zůstal jí věrný až do své tragické smrti. Nahradil ho syn Miroslav 
Pavlík (* 1932), ale již po čtyřech letech práce na kronice zanechal. Teprve osobností Josefa - Joži 
Urbana (1921-1998) získaly Janovice pro svou kroniku autora, známého svými literárními počiny 
i za hranicemi okresu. Jestliže v kronikářsko-vlastivědné práci tento plzeňský rodák výrazněji 
nevybočoval z průměru, rozhodně se mu to povedlo jako básníkovi 55 a sběrateli pověstí, jež 
shromažďoval od mladých let z prostoru celého Klatovska56

• Z Urbanova pera vzešla rovněž 
dvoudílná publikace o dějinách a současné podobě Janovic nad Úhlavou při oslavách sedmi set let 
města57 a drobnější příspěvky do místního, dnes již nefungujícího periodika, Janovických novin58

• 

Oběma dílům je společné, že pro retrospektivní pasáže k dějinám období před rokem 1848 
využívají výlučně literaturu a nepřicházejí s novými poznatky. Po Urbanově smrti kroniku 
a historické povědomí v Janovicích udržoval Oldřich Dvorský (*1929), jenž po vzoru Emanuela 
Pavlíka pokračoval v shromažďování fotografického materiálu k dějinám města a publikoval 
několik historických state9

• V současné době kroniku města píše Anna Singerová (*1934). Celý 

50 Karel POLÁK, Nový objev v Janovicích nlÚhl., Nové Klatovsko 6, 1965, č. 50, 18. 12., s. -. 
51 Karel POLÁK, Nejstarší selské rody na Klatovsku, Klatovský kraj 27, 1933, Č. 92, s. 2; TÝŽ, CO nám staré matriky 

na Klatovsku vyprávějí, Šumavan 66, 1934, 15.9., 19.9.; TÝŽ, Jmenný obsah matrik obce Bezděkova z let 1787-
1928, Časopis Rodopisné společnosti československé 7-8,1935-1936, s. 163-174; TÝŽ, Význam usedlostníchjmen 
v Bukové u Kdyně, Časopis Rodopisné společnosti československé 12, 1940, s. 65-67. 

52 Karel POLÁK, Z dějin rodu Vitáků, 1956, s. 1., 14 s. Za poskytnutí tohoto materiálu děkuji panu Stanislavu Vitákovi 
z Prahy 2. 

53 SOkA Klatovy, Janovická kronika školní (od nejstarších dob do roku 1892), s. 3-28. 
54 SOkA Klatovy, Paměti města Janovic nad Úhlavou (1893-1937), s. 1-16. 
55 Pod pseudonymem Josef BORSKÝ vyšly celkem tři sbírky: Jarní úsměvy, Klatovy 1941; Mladé vzněty, Klatovy 

1941 a Za vlast a lásku, 1945, s. 1. V devadesátých letech minulého století dále vydal svým nákladem knížečky 
Božena Němcová v Po.~umaví. Na věčnou paměť české spisovatelky Boženy Němcové v úctě k jejímu životu a dílu, 
1995, s. 1. a Tady jsem doma, 1998, s. 1. 

56 Josef URBAN, Ze Šumavy a Pošumaví. Pověsti a vyprávění, s. 1., 1997. - Pověsti z Janovicka Urban vydával také 
separátně v Janovických novinách od června 1993. 

57 Josef URBAN, 700 let Janovic nad Úhlavou. I. díl, Janovice nad Úhlavou 1990, 45 s. a TÝŽ, 700 let Janovic 
nad Úhlavou. II. díl, Janovice nad Úhlavou /980-1990, Janovické noviny 12, 1991, Č. 44, s. ; Č. 45, s. 3-4. 

58 Výběrem: Josef URBAN, Staré zvyky a tradice - zamyšlení nad kronikou, Janovické noviny 14, 1993, Č. 53, únor, s. 
7-8; TÝŽ, Staré stromy na Janovicku a v celém PošumavÍ, Janovické noviny 14, 1993, únor, s. ll; TÝŽ, Bojovníci 
za svobodu, Janovické noviny 15, 1994, Č. 58, s. 1-2; TÝŽ, Janovice nad Úhlavou 1914-1918, Janovické noviny 16, 
1995, říjen, s. 8; TÝŽ, Janovice za okupace /939-1945, Janovické noviny 16, 1995, Č. 62, květen, s. 3-5; TÝŽ, 
Vánoce na Janovicku, Janovické noviny 16, 1995, Č. 64, listopad, s. 8; TÝŽ, Největší povodeň v Janovicích 
nad Úhlavou a v okolí, Janovické noviny 17, 1996, Č. 65, březen, s. 7; TÝŽ, Poznávejme krásy a historii našeho 
kraje, Janovické noviny 18, 1997, Č. 68, březen, s. 7; TÝŽ, Starobylý rod na Klatovsku. Původ a historie rodu 
Vitáků, Janovické noviny 18, 1997, červen, s. 4; říjen, s. 6; TÝŽ, Z historie starých rodů. Český rod Vitáků 
na Klatovsku, Klatovský deník 6,1997, Č. 200,27.8., s. 15. 

59 Výběrem: Oldřich DVORSKÝ, O Židech v Janovicích, Janovické noviny 13, 1992, Č. 48, s. ll; Janovice 
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soubor kronik60 posloužil jako informační zdroj kolektivu žáků Masarykovy základní školy 
v Janovicích pod vedením jejich učitele Jiřího Trávníka k vytvoření CD-ROMu Historie Janovic, 
jenž však lze chápat maximálně jako didaktickou pomůcku61 • 

Na okraji našeho zájmu stojí počiny krásné literatury, které tu a tam Janovice nad Úhlavou 
rovněž zmíní. Události spojené s dobýváním místního hradu v roce 1520 inspirovaly regionálního 
spisovatele Josefa Haise-Týneckého (1885-1964), aby je vtělil do rozsáhlé románové kroniky 
Janovické vojny, vydané posmrtně v roce 198762

. Hais-Týnecký provedl nezbytnou faktografickou 
rešerši a příběh tak v hlavních konturách zohledňuje historickou realitu. Do určité míry to platí 
i o dílech Miloslava Švandrlíka (* 1932), orientovaných do janovické vojenské posádky 
padesátých let minulého století. Časově však jeho tragikomické příběhy zasahují do období mimo 
rámec této práce63

. 

Podaný výčet lokální dějepisné a literární produkce o Janovicích nad Úhlavou dává tušit, 
že pro postižení dějinného vývoje města mohla přispět pouze okrajově. Lépe na tom však není ani 
oficiální historiografická literatura, kde mohou Janovice vzhledem k svému významu figurovat 
pouze jako marginálie64

• V širším regionálním kontextu dobrou orientaci pro starší dobu 
prostředkuje příručka Antonína Macáka Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 
1901-1960, pro mladší období je k dispozici množství místních bibliografií vycházejících 
roztroušeně v nejrůznějších sbornících65

. Dlouho neexistovala syntéza, poskytující základní přehled 

nad Úhlavou jsou opět město, Janovické noviny 21, 2000, č. 78, 3. 7., s. 2; TÝŽ, Pozoruhodné osoby v historii 
Janovic, Janovické noviny 22, 2001, Č. 82,22.6., s. 1; Č. 83, 5. 10., s. 1-2; TÝŽ, Janovický kostel, Janovické noviny 
22,2001, Č. 84,20. 12., s. 2-3; TÝŽ, Historie ochotnického divadla, Janovické noviny 23,2002, Č. 86,29.6., s. 1-2; 
TÝŽ, Náš rodák PaeDr. Antonín By tel, Janovické noviny 24, 2003, Č. 90, 27. 6., s. 4; TÝŽ, Z historie. Janovice, 
Janovické noviny 24, 2003, Č. 91, 3. 10., s. 2-3. 

60 S výjimkou nejstarší a nejnovější jsou všechny pamětní knihy deponovány v SOkA Klatovy. Soubor obecních 
kronik tvoří: 1. Paměti města Janovic nad Úhlavou (1893-1937), 307 popsaných stran, autorský podíl Antonína 
VITÁKA, Antonína WERNERA, Jana PAVLÍKA, Josefa BOZDĚCHA a Emanuela PAVLÍKA; 2. Emanuel 
PAVLÍK, Paměti města Janovic nad Úhlavou. 2. kniha (1938-1945), 561 stran, retrospektivně zapsáno v roce 1954; 
3. Pamětní kniha města Janovice nad Úhl. (1945-1985), 391 popsaných stran, autorský podíl Emanuela PAVLÍKA, 
Miroslava PAVLÍKA a Josefa URBANA; 4. Josef URBAN, Kronika. Středisková obec Janovice nad Úhlavou, okres 
Klatovy. Dí! čtvrtý (1987-1990), 436 popsaných stran; 5. rozpracovaná kronika na Městském úřadě v Janovicích nad 
Úhlavou. Sérii školních pamětních knih zahajuje 6. Kniha cti se jmény žáků, zapsaných skrze jejich mravné 
chování a literní umění (1838-1869), 39 popsaných stran, vedena farářem P. Antonínem SPIRMANNEM; 7. 
Janovická kronika školní (dějiny školy a obce od nejstarších dob do roku 1892), 54 popsaných stran; 8. Kronika 
školní obecné pětitřídní školy v Janovicích (1893-1926), 147 popsaných stran; 9. Školní kronika. Janovice n. Úhl. 
(1926-1940), 216 popsaných stran; 10. Škola hlavní smíšená v Janovicích n. Úhl. Školní kronika od 1. září 1940 do 
30. června 1953, 329 popsaných stran; 11. Škola obecná smL~ená v Janovicích nad Úhlavou. Školní kronika od 1. 
září 1940, 294 popsaných stran; 12. Osmiletá střední škola v Janovicích nad Úhlavou. Školní kronika (1953-1975), 
235 popsaných stran. Mimo sledované svou kroniku měla Lidová škola zemědělství v Janovicích nad Úhlavou: 13. 
Kronika Lidové školy zemědělské v Janovicích nad Úhlavou (1922-1948), 29 popsaných stran, založena roku 1947. 
Vedle uvedených kronik si ještě vlastní soukromou kroniku vedl Josef Bozděch, její originál je však ztracen. 
Za možnost seznámit se s jejím opisem vděčím panu Oldřichu Dvorskému z Janovic čp. 74. 

61 Historie Janovic. Sestavili žáci Základní školy TGM v Janovicích nad Úhlavou Aleš Tichý, Jaroslav Kvapil, Jesika 
Veseláková, Matěj Szendi, Miroslav Noha, Zdeněk Tauscher pod vedením mgr. Jiřího Trávníka. - Za zapůjčení děkuji 
Ing. Vladimíru Brokešovi z Týnce. 

62 Josef HAIS-TÝNECKÝ, Janovické vojny. Obraz z první poloviny 16. věku, Praha 1987, 516 s. O autorovi dosud 
nejpodrobněji Stanislav PSCHEIDT, Josef Hais-Týnecký, Klatovy 1971, 31 s. 

63 Za všechny postačí jmenovat knihu Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky, naposledy Praha 2001, 339 s. 
64 Rámcový přehled o historiografii západočeského regionu podávají Jan KUMPERA - Tomáš JÍLEK, 

Historiografické ohlédnutí. In: Jan Kumpera (red.), Dějiny západních Čech. I. díl. Od pravěku do poloviny 18. 
století, Plzeň 2004, s. 11-16. 

65 Antonín MACÁK, Bibliografie historickovlastivědné literatury Plzeňska z let 1901-1960, Plzeň 1971 (=Publikace 
Státního archivu v Plzni, 1). Podrobnou informaci o místních bibliografiích podává Josef KLElSNER, Bibliografie 
bibliografií Západočeského kraje 1945-1980. Přírodní-Společenské vědy, Plzeň 1982. Z konkrétních prací zaslouží 
zmínit Jaromíra SOFRONA, Bibliografie Šumavy 1945-1967, Plzeň 1969 a Bibliografie Šumavy 1968-1980 
a doplňky za roky 1945-1967 1-4, Plzeň 1984 (=Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Příroda, 42). Kvalitní 
evidenci historických prací z prostoru západních Čech přinášely každoroční bibliografie ve sbornících Minulostí 
Plzně a Plzeňska (pro léta 1957-1958) a Minulostí Západočeského kraje (1959-1967). Od roku 1980 je do určité 
míry nahrazuje bibliografie Západočeský kraj v tisku... z činností bývalé Státní vědecké knihovny v Plzni (dnes 
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje). Pro Klatovsko od roku 2001 reflektuje vycházející literaturu 
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o historickém vývoji západočeského regionu. Teprve v posledních letech vznikly péčí povětšinou 
plzeňských historiků Dějiny západních Čech. Monografie dosahuje pouze 18. století, 
na pokračování se zatím čeká66• Jinou koncepci zvolil Jiří Jánský, který svou úctyhodnou řadou 
Kronika česko-bavorské hranice67 sleduje historii českobavorského pomezí v nejširších historických 
souvislostech. Cennou je zejména důkladnou heuristikou bohemik v bavorských archivech. 
Tématicky se zaměřuje téměř výlučně na politické dějiny, kde historika Janovic zaujmou především 
pasáže o jihozápadočeských lapkovských družinách, které se vážou na janovické panské sídlo. 
Rozvádí tak svou starší studii z roku 1993, dosud nejerudovanější příspěvek k celé otázce68

• 

Jánského podnik zatím dosáhl roku 1506. 
Ještě zúženější pojetí regionu představil svými Dějinami někdejšího král. města Klatov 

gymnaziální profesor Jindřich Vančura69 • Díky blízké poloze se na mnoha stránkách své 
monografie zabýval také Janovicemi. Jiný dějepisec Klatov, Justin Václav Prášek, přispěl v roce 
1880 přehledným dílem o politickém okresu klatovském, jež byla první částí podrobnějšího vypsání 
dějin tohoto regionu70

. Práškovy pasáže o průběhu středověké kolonizace v povodí Úhlavy sice 
občas vyvolávají úsměv, ale v jiných otázkách oceňujeme šíři Práškova zájmu. Platí to zejména 
o drobném příspěvku k dějinám rodu Janovských z Janovic 71. Z lokálních monografií vynikají ještě 
pramenně velmi fundované práce o dějinách Nýrska z pera Josefa Blaua. Na škodu však je, že 
v nich přes identickou patrimonijní příslušnost nenalezneme bližší informace o Janovicích72

• 

Poněkud lépe na tom je knížečka Rudolfa Křížka o historii městečka Strážova73
• Tento učitel 

zasvětil celý svůj život sbíráním informací o svém rodišti. Vydaná práce byla jen zlomkem jeho 
činnosti, zosobněné zejména jednotlivými svazky strážovské obecní kroniky. 

Dosud zůstávají prakticky nepovšimnuty dějiny cest a komunikací, ačkoliv by právě 
na česko-bavorském pomezí mohly přinést mnoho cenného k vývoji osídlení74

• Nepoměrně dále 
jsou badatelé ve výzkumu panských sídel. Pokud je mi však známo, dosud není k dispozici žádná 
podrobnější studie k janovickému hradu. Největší sumou poznatků i nadále zůstává nesmrtelné dílo 
Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze království Českého, ale postupně je důkladnými 
monografickými studiemi nahrazuje Jiří Úlovec75

• Jeho stati k dějinám zámku Veselí a hradu 

Jindřich HŮRKA ve Sborníku prací z historie a dějin umění, Klatovy 2002-2005. 
66 Jan KUMPERA (red.), Dějiny západních Čech. 1. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, Plzeň 2004. 
67 Jiří JÁNSKÝ, Kronika česko-bavorské hranice I-V, Domažlice 2001-2005. 
68 Jiří JÁNSKÝ, Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Čechách v letech 1514-1534, Táborský 

archiv 5, 1993, s. 63-135. 
69 Jindřich VANČURA, Dějiny někdejšího královského města Klatov I-ll, Klatovy 1927-1936. Z pera téhož autora má 

vzhledem k fungování Jednoty bratrské v Janovicích význam ještě pozapomenutá studie O pronásledování jednoty 
bratrské v jihozápadních Čechách králem Ferdinandem 1. In: Sborník dějepisných prací bývalých žáků Václava 
Vlad. Tomka vydaný na památku odchodu jeho z university, Praha 1888, s. 110-124. 

70 Justin Václav PRÁŠEK, Politický okres klatovský. Vypsání statistické i historické tří okresů klatovského, plánického 
a nýrského. Díl 1., Země a lid, Klatovy 1880. 

71 Justin Václav PRÁŠEK, Některé příspěvky ku záští Heřmana a Oldřicha z Janovic s králi Vladislavem Jl. 
i Ludvíkem a zemí českou, Sborník historický 2, 1884, s. 349-359. 

72 Jde zejména o jeho spis Geschichte der kilnischen Freibauern im Rohmerwalde, Pil sen, s. d. (1932-1934) a další 
jeho práce, věnované dějinám Nýrska. Všechny eviduje Franz BLAU, Josef Rlau - Leben und Forschung, 
Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch tur Geschichte, Kunst und Volkskunde 13, 1970, s. 69-75. 

73 Rudolf KŘÍŽEK, Z minulosti města Strážova a jeho okolí, Klatovy 1934. Srv. k tomu práci téhož autora Dějiny Židů 
ve Strážově. In: Hugo Gold (red.), Die Juden und Judengemeinden in Vergangenheit und Gegenwart 1., Briinn-Prag 
1934, s. 115-118. 

74 Existují pouze tři jazykově české práce, zabývající se problémem průběhu zemských stezek na bavorském pomezí. 
Prvou je již poněkud zastaralá studie Ivana VÁVRY, Řezenská a Norimberská cesta, HG 11, 1973, s. 31-100-
druhou velmi přínosná práce Maurova, všímající si dosud opomíjených skutečností a vyjadřující se rovněž 

ke komunikaci Klatovy - Nýrsko: Eduard MAUR, Řezenská cesta a zemské stezky na Domažlicku, ZSH 7, 2001, s. 
5-40. - Pouze pro úplnost zmiňuji mně bohužel neznámou studii Dany MALJUKOVÉ, Zemské stezky 
v Západočeském kraji (zaměření na Řezenskou a Pasovskou), Plzeň 1990. Diplomová práce na katedře geografie 
Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. - Z cizojazyčných autorů sluší zmínit furthského archiváře 
Wernera Perlingera, jehož základní práce cituje E. MAUR, Řezenská cesta, s. 10, poznámka Č. 32. 

75 Jiří ÚLOVEC, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha 2001 2
; TÝŽ, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech 1-2, 

Praha 2003-2005. Mimo tato kompendia zaměřil pozornost na samotné Klatovsko: TÝŽ, Hrady, zámky a tvrze 
Klatovska, Praha 2004. Na tomto místě musím konstatovat, že se autor v naposled citované práci dopustil některých 
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Klenová jsou pro naši tématiku velmi přínosne6 • V lokálně historickém pohledu pracují příručky 
Jana Pelanta77 a Karla Kuči78 . Zatímco Pelantova práce bohatě cituje literaturu a sleduje základní 
okruhy dějinného vývoje Janovic, zkoumá Kuča s množstvím zajímavých postřehů Janovice 
po urbanistické stránce. Z jednotlivých městských objektů k sobě nejvíce pozornosti přitahoval 
janovický hrad, jenž pronikl do většiny kastellologických příruček, ale dosud mu nikdo nevěnoval 
soustředěnou pozornost. Velké množství publicity na sebe přitáhly v roce 1952 objevené fresky 
ve farním kostele sv. Jana Křtitele, jež podrobně popsal Jaroslav Pešina79

• Ke kostelu samotnému 
se literatura vyjadřuje rovněž pouze v rámci přehledových kompedií, z nichž nejpodrobnější zůstává 
uměleckohistorická topografie Karla Hostaše a Ferdinanda Vaňka80 . 

Období nástupu druhého nevolnictví nemá pro klatovský region zásadnější práce ani 
syntetické, ani analytické. Poddanskou otázku se pokusila zachytit v širokém spektru vývoje 
západních Čech pouze Jana Janusová8

\, pro pobělohorský vývoj feudálního velkostatku a další 
témata sociálních a hospodářských dějin jsou nesmírně cenné studie archiváře Gustava 
Hofmanna82

• 

Přes nespornou přínosnost citovaných studií bylo nemožné postavit historickou monografii 
o dějinách Janovic pouze na literatuře. Historikův zájem se za takových okolností okamžitě stáčí 
směrem k diplomatickému materiálu, ale důkladná heuristika na poli pramenů narativních83 je 
neméně důležitá. V případě této práce musím bohužel konstatovat, že se mi přes veškerou snahu 
nepoštěstilo získat konkrétní materiál a mohu maximálně konstatovat, že o něm existují kusé 
zprávy. Známý genealog a heraldik Daniel Gottfried hrabě Wunschwitz v 18. století čerpal 

z rodinných letopisů rodu Janovských z Janovic a opsal z nich některé pasáže do své sbírky díky 
Františku Jiřímu Janovskému z Janovic84

. Jde o kompilát minimálně dvou autorů - zmíněného 
Františka Jiřího a jeho předka Oldřicha, majitele statku Petrovice nad Úhlavou. Ostatní pamětní 
zápisy vznikly v mladší časové vrstvě a využít je pro účely této práce by i při eventuálním 
dochování nebylo rozhodující. Na úrovni selského obyvatelstva zaujala zcela výjimečné postavení 
rodina Vitáků z blízkého Rohozna. Podle informací Josefa Urbana se hned tři nositelé tohoto 
příjmení pokusili napsat rodinné paměti - cestář Antonín Viták (1882-1949) z Rohozna čp. 9 měl 
roce 1933 zachytit Paměti rodu Vitáků (figurovaly tu vzpomínky na nepokoje roku 1775, kdy se 
rohozenští sedláci zúčastnili spolu s janovickými rebelie proti vrchnosti) a autorstvím memoárů se 

faktografických nepřesností a na škodu také je, že kniha neuvádí k jednotlivým heslům alespoň základní odkazy 
na literaturu. 

76 Jiří ÚLOVEC, Tvrz a zámek Veselí u Janovic nad Úhlavou, ZSH 7, 2001, s. 89-105; TÝŽ, Hrad a zámek Klenová 
ajeho majitelé I. Od založení hradu do počátku třicetileté války. In: Sborník prací z historie a dějin umění 3/2004 
Klenová, Klatovy 2004, s. 23-49; TÝŽ, Hrad a zámek Klenová a jeho majitelé II. Od počátku třicetileté války 
do zániku statku v polovině 20. století. 111. Svědectví písemných pramenů a literatury o stavební podobě hradu 
a zámku. In: Sborník prací z historie a dějin umění 412006 Klatovy, Klatovy 2006, s. 277-304. 

77 Jan PELANT, Města a městečka Západočeského kraje, Plzeň 1988 a TÝŽ, Znaky a pečetě západočeských měst 
a městeček, Plzeň 1985. 

78 Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ll. (H-Kole), Praha 1997, s. 564-567. 
79 Jaroslav PEŠINA (red.), Gotická nástěnná malba v zemích českých 1 (1300-1350), Praha 1958, s. 74-76, 176-182. 
80 Ferdinand VANĚK - Karel HOSTAŠ, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu klatovském, 

Praha 1899 (=Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. Století, 
7), s. 35-38. V plné míře z díla čerpají Zdeněk WIRTH, Umělecké památky Čech, Praha 1957, s. 278 a Emanuel 
POCHE (red.), Umělecké památky Čech 1, Praha 1977, s. 568-569. S novými poznatky přišel Dobroslav LÍBAL, 
Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001, s. 140. 

81 Jana JANUSOVÁ, Poměry poddaných a protifeudální boje jako odraz třídních rozporů zafeudalismu. In: Vybrané 
kapitoly z dějin Západočeského kraje. II. díl, Plzeň 1978, s. 124-166. 

82 Srv. soupis Hofmannových prací sestavený Janem PELANTEM, Bibliografie prací Gustava Hofmanna do roku 
1994, Plzeň 1996 (příloha sborníku MZK 31, 1996). Doplňky k této bibliografii za léta 1994-2005 vyšly v MZK 40, 
2005, s. 367-377. 

83 Držím se standardní klasifikace pramenů, se kterou pracují rovněž skripta Josefa PETRÁNĚ (red.), Úvod do studia 
dějepisu ll!. Nauka o historických pramenech, Praha 1983. 

84 NA Praha, Genealogická sbírka Daniela Gottfrieda, svob. pána z Wunschwitz, inv. Č. 481, karton Č. 15. Bližší 
prozkoumání těchto výpisků dovoluje usuzovat, že jde o kompilát textu několika pisatelů. Je-Ii několik zápisů 
spolehlivě přisouditelných Oldřichu Janovskému z Janovic, potom lze všechny zbylé připsat Františku Adamu 
Janovskému z Janovic (1711-1779). 
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pyšnila z téže usedlosti ještě Barbora Vitáková rozená Heissová (1884-1970). Trojici uzaVlra 
Stanislav Viták (1890-1975) z Rohozna čp. 11 Dějinami rodu Vitáků85 • Jiný úhel pohledu nabídl 
svými pamětmi MUDr. Vilém Frenzl (1869-1963), místní dlouholetý obvodní lékař86 • Ostatní 
prameny narativní povahy nemají pro přiblížení vývoje města ve feudálním období již žádný 
význam87

• Protože tedy více vyprávěcích pramenů z bezprostředního okolí Janovic neexistuje, 
uchýlil jsem se k materiálu místem svého původu alespoň bližšímu88

• 

Hlavní studnicí informací k dějinám Janovic nad Úhlavou se staly, jak již bylo zmíněno, 
písemné prameny úřední povahy. Jejich výčet nutno zahájit písemnostmi vzniklými činností 

samotné janovické městské správy, jichž se bohužel z vymezeného časového rozsahu dochovalo 
poskrovnu. Celý městský archiv byl od nejstarších dob deponován na janovické radnici89

, kde vinou 
dlouhodobě působícího vlhka rychle podléhal zkáze. Část písemností také vzala za své při hašení 
požáru radnice v roce 18379°. První odborný průzkum janovického archivu proběhl v roce 1858, 
zaměřil se však pouze na listiny, opatrované tehdy starostou Františkem Vlčkem. Šlo o originály 
městských privilegií z let 1774, 1787, 1829 a vidimus města Plzně z 2. března 1776, inzerující 
privilegia z let 1511, 1530 a 1561 91

• Po necelých čtyřiceti letech vybral pro opsání do obecní 
kroniky starosta Viták privilegium Heřmana Janovského z Janovic z roku 1530, k němuž přidal text 
dosud neuváděné konfirmace této listiny, vydanou bratry Jiřím Gotthardem a Oldřichem Vilémem 
Janovskými z Janovic v roce 1649, dále výhost Kryštofa Janovského z Janovic na Drslavicích 
z roku 1612 a zlomek městského privilegia z roku 1787, v té době již však pro poškození jen 
částečně čitelného. U opisů je v kronice uvedeno, že vycházejí z originálů psaných na pergamenu, 
ovšem o jejich dalším osudu již nejsme zpraveni. Privilegia z let 1774 a 1828 byla patrně již 
předtím Vitákovou zásluhou darována do klatovského muzea, kde jsou uváděna Karlem Hostašem 
a později i Miloslavem Volfem92

. V současné době jsou také jedinými listinnými originály fondu 

85 Marginálně tyto prameny zmiňuje J. URBAN, Starobylý rod, s. 4; TÝŽ, Starobylý český rod na Klatovsku. Původ 
a historie rodu Vitáků. In: Joža Urban, Tady jsem doma, 1998, s. 1., s. 24-26. Nepochybně však měl k dispozici 
paměti Antonína Vitáka, neboť z nich přetiskl pasáž o místních lidových zvycích během sňatku: Josef URBAN, 
Staré zryky a tradice - zamyšlení nad kronikou, Janovické noviny 14, 1993, únor, s. 7-8. 

86 Frenzlovy memoáry vydal Jaroslav JANOUŠEK, Paměti venkovského lékaře, Pravda (Plzeň) 53, 1972, 18.7.-16.8. 
Srv. Jan MAJER, Pan doktor, Janovické noviny 18, 1997, č. 70, květen, s. 5. 

87 Na širším prostoru se odehrávají vzpomínky Aloise SEIDLA, Jak se stavěla sokolovna v Janovicích. .. , Janovické 
noviny 9, 1988, č. 33-34; TÝŽ, Moje vzpomínky. Žebráci a zajímavé figurky dvacátých let, Janovické noviny 9, 
1988, č. 35; TÝŽ, Jakjsem přecházel, Janovické noviny 9, 1988, č. 36; TÝŽ, Jakjsme se koupali, Janovické noviny 
10, 1989, č. 37; TÝŽ, Plzeňští chlapci, Janovické noviny 10, 1989, č. 39; TÝŽ, Jak to vlastně bylo? Konec 2. 
světové války v Janovicích nad Úhlavou, Janovické noviny 11, 1990, č. 41; TÝŽ, Jak jsme chodili na ryby, 
Janovické noviny 12, 1991, č. 47, s. 8-9; TÝŽ, Konec války v Janovicích, Janovické noviny 16, 1995, č. 62, květen, 
s. 1-3. 

88 Nejdominantnější postavení tu mají nesporně zápisky sedláka Y. 1. Maška z Vodokrt u Přeštic, vydané Jaroslavem 
Františkem URBANEM, Západočeský písmák V. 1. Mašek, Přeštice 1948. Výčet možno rozhojnit o příspěvek Karla 
POLÁKA, Ze zápisků Jakuba Hrdiny, rychtáře z Bolešin, Plzeňsko 18, 1936, s. 61-62, 1819-1834. Mimo selské 
prostředí zaslouží uvést Vojtěcha Jaromíra NOVÁČKA, Z hospodářských zápisek Jana Jeníška z Újezda 
a na Svrčovci, ČL 14, 1905, s. 283-292, 323-326, 486-487. Zajímavé jsou především relativně podrobným líčením 
vrchnostenského hospodaření předbělohorské doby. Nelze nezmínit paměti rodáka z hradu Klenové Jana Jiřího 
Haranta z Polžic a Bezdružic, kde jsou časté narážky na události v rodném kraji či alespoň rodině spřáteleného rodu 
Janovských z Janovic. Tiskem je vydal Ferdinand MENČíK (ed.), Paměti Jana Jiřího Haranta z Po lžic 
a z Bezdružic od roku 1624 do roku 1648, Praha 1897 (=Historický archiv, 10). 

89 Inventář obecního majetku z 31.10.1841 uvádí v radnici čp. 35 archiv, vyplňující 40 polic (SOkA Klatovy, AM 
Janovice n. Úh1., inv. č. 236, karton č. 5). 

90 SOkA Klatovy, Paměti města Janovic nad Úhlavou (1893-1937), s. 70 na základě sdělení starosty Antonína Vitáka. 
Je ovšem otázkou, nakolikje tato informace důvěryhodná. 

91 Antonín MACÁK, Průzkum městských a obecních archivů Plzeňského kraje v letech 1856-1859, MZK 9, 1972, s. 
229. 

92 Ferdinand VANĚK - Karel HOSTAŠ, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu klatovském, 
Praha 1899 (=Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. Století, 
7), s. 35 a Miloslav VOLF, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947, s. 107. Hostaš navíc uvádí opisy listin 
z let 1511, 1524 a 1598. Volfem jmenované privilegium Jiřího Gottharda Janovského z Janovic z roku 1642 je 
špatně odatovaná konfirmace z roku 1649. 
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Archiv města Janovice nad Úhlavou93
• Z městských knih se do dnešních dnů dochovala jen 

pamětní kniha z let 1600-171494
, která byla spolu se zmiňovanými privilegii a objemným fasciklem 

písemností předána do muzea v Klatovech závěrem 19. století. Zbytek aktového materiálu janovičtí 
zastupitelé přechovávali na půdě radnice, kde z nich část skartoval za první republiky Karel Polák. 
Toto torzo se posléze po etapách dostalo do Okresního archivu do Klatov, aby spolu 
s delimitovanými listinami a knihou smluv z klatovského muzea vytvořilo současný fond Archiv 
města Janovice nad Úhlavou, kompletně zpracovaný a zpřístupněný v roce 2001 95

• Přes zmiňovanou 
delimitaci ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech zůstává karton spisů, označený 
jako "Archiv janovský". Vznikl snad spojením dvou původně samostatných fasciklů96 , neboť 
obsahuje několik písemností vztahujících se k dějinám města do závěru feudalismu, a vedle nich 
poněkud nesourodě působící soubor genealogických rozmanitostí k rodu Janovských z Janovic. 
Nejcennější je tu nesporně vidimus dílčí cedule bratří Janovských z Janovic, vystavený klatovským 
magistrátem v roce 1653 a obsahující popis a urbář celého statku z roku 1590. 

Ostatní písemnosti Archivu města Janovice nad Úhlavou byly pro poznání starších dějin 
města již okrajového rázu. Z knih se do roku 1850 zachovaly jen hlavní knihy městského účtu 
(mezerovitě 1835 - 1849) a podací protokoly (1831 - 1834), aktový materiál nepřesahuje rok 180097

. 

Lepší poměry panují až v archiváliích po roce 1850, ty jsou však pro naše účely použitelné jen 
výjimečně. Naštěstí Okresní archiv v Klatovech kromě vlastního městského archivu janovického 
disponuje ještě jedním cenným souborem písemností pro poznání starších dějin Janovic 
nad Úhlavou. Je jím zatím nezpřístupněný fond Farní úřad Janovice nad Úhlavou. V obecné 
rovině o něm platí tytéž konsekvence jako o archivu městském - nevhodné prostředí a požáry 
udělaly své98

• Přesto ho objemem písemností převyšují. Dosud se do něj nezařadila Liber 
memorabilium parochiae Janovicensis, vedená od roku 176099

, ale jinak je tu množství velmi 
cenných pramenů k dějinám města, zejména k demografické struktuře. Ke škodě věci všechny 
pocházejí až z konce feudálního období 1 00. Pro úplnost zmiňuji ještě nezpřístupněný fond Cechy 
Janovice nad Úhlavou, tvořený pro relevantní období artikulem i mlynářského cechu z roku 1720 
a artikulem i spojeného cechu zednického, tesařského a kamenického z roku 1730101

• 

Daleko nejbohatším informačním zdrojem se ukázal být fond Velkostatek Bystřice 

nad Úhlavou, uložený ve Státním oblastním archivu v Plzni-pobočce Klatovy 102. V důsledku toho, 

93 Antonín HAAS, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK 6, 1968, s. 316 oproti 
realitě v okresním archivu jmenuje uložení opisů listin z let 1530 a 1599. 

94 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I. 
95 Srv. inventář Marušky BERÁNKOVÉ, Archiv města Janovice nad Úhlavou /600-1945 (1948). Inventář, Klatovy 

2001, kde na s. 5-6 zachycen bližší vývoj celého fondu. 
96 M. VOLF, c. d., s. 127 cituje blíže nespecifikované "listiny Janovských z Janovic" v oddělení E muzejního archivu. 

Jak uvádí M. BERÁNKOVÁ, c. d., s. 5, mělo se podle zprávy muzea Československému státnímu úřadu 
historickému v Praze z 1.8.1931 jednat o 166 kusů "listin". Pocházely patrně přímo z majetku rodu, kdežto 
písemnosti provenience města Janovic se do muzea dostaly spolu s městskými privilegii a pamětní knihou na konci 
19. století. 

97 Pro období 1800-1850 je k dispozici celkem 7 kartonů materiálu nejrůznějšího charakteru, vesměs dokumentujícího 
každodenní realitu fungování poddanského městečka (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 180-248, kartony 
č.I-7). 

98 V roce 1956 prý farní archiv neměl vyhrazeno žádné zvláštní místo a byl uložen v depozitáři, listinný materiál byl 
v ubohém stavu. K převzetí do archivní ochrany došlo 8. 6. 1959. 

99 Kniha se ještě na jaře 2005 nacházela na Farním úřadě ve Strážově, jehož správci, nýrskému faráři P. Petru 
Janderovi, děkuji za její zapůjčení. 

100 V prvé řadě jde o status animarum (soupis duší) z let 1806-1867 a knihy prohlášek snoubenců (1846-1941), 
eventuálně řadu sňatkových přihlašovacích cedulí v kontinuálním sledu od konce 18. století až do roku 1848. 
Zajímavými se ukázaly být také kniha mešních nadání (Liber fundationum) s evidencí fundací za léta 1663-1856 
a zádušní účty kostela sv. Jana Křtitele (1796-1897). 

101 Cechy Janovice n. Úhl., listina vydaná mistry spojeného cechu zednického, kamenického a tesařského horního 
města Příbrami z 19.8.1730, sign. III107. 

102 Fond je zpřístupněn inventářem Gustava HOFMANNA, Velkostatek Bystřice nad Úhlavou /622-1945. Inventář, 
Klatovy 1985 (=Inventáře a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni-pobočka Klatovy), povšechnou 
informaci nabízí také průvodce Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech. Svazek 3. Zpracovali Jan 
Haubert, Květoslava Haubertová, Gustav Hofmann, Jaroslav Honc a Jan Pelant za vedení Vladimíra Bystrického, 
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že Janovice pod bystřické panství patřily většinu pobělohorského období, dovoluje zmapovat dějiny 
města v širokém kontextu. Stěžejními prameny o pohybu nemovitého i movitého majetku, které 
navazují na zmiňovanou pamětní knihu, jsou celkem tři pozemkové knihy, z nichž nejstarší datuje 
své založení do léta 1721'03. Připočítat k nim lze pozemkové knihy emfyteutických smluv, vzniklé 
pro evidenci dominikálu rozprodávaného do selských rukou v závěru 18. století,04. Pokud jde 
o aktový materiál, nedovolila jeho objemnost komplexní průzkum a bylo nutné se tématicky 
profilovat. Klíčový přínos měly dva kartony "Město Janovice - obecní záležitosti", obsahující 
písemnosti širokého rozptylu k dějinám města od počátku 18. století,05. Širokou škálu informací 
prostředkovaly spisy vzniklé v souvislosti s výkonem patronátního práva,06, přímo záplava 
zajímavých pramenů se ve fondu najde k hospodářskému vývoji nejen města. Vedle bystřického 
dominia Janovice nad Úhlavou delší dobu patřily pod panství Týnec, avšak jeho fond I07 k dějinám 
města přináší jen drobnosti v podobě dvou pozemkových knih s několika zápisy o směně 
nemovitostí: pozemkovou knihu vedenou pro všechna panství týneckého dominia,08 a gruntovnici, 
jež je svým charakterem pouze urbářem, obsaženým v nejstarší pozemkové knize bystřické '09. 
Podružný význam pro heuristiku k dějinám Janovic jsem po bližším prostudování přisoudil fondům 
Ústřední správa Hohenzollernů a Ústřední správa Palmů, deponovaným v témže archivu, ač 
evidují archiválie majitelů panství, ke kterému město dlouhou dobu příslušelo" o . 

Cennými poznatky přispěly fondy centrály Státního oblastního archivu v Plzni. Vedle 
souboru janovických matričních knih (dochovány kontinuálně od roku 1683 pro pokřtěné, oddané 
a zemřelé)'" to byl zejména fond Krajský úřad Klatovy, osvětlující svými písemnostmi dlouholetý 
spor Janovických s vrchností o svá privilegiall2

. 

Druhou informačně nejpřínosnější archivní institucí pro dějiny Janovic nad Úhlavou 
zůstává Národní archiv v Praze. Stěžejní pramen pro přehled o rozložení půdního fondu představují 
v prvé řadě katastrální operáty. Nejstarší z nich, berní rulu, zpřístupňuje edice"3, zbývající 

Praha 1976, s. 215-224. 
103 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, kniha Č. 58: Grundt-Buch dej3 Stiittls Jannowitz undt Dorffschafften 

Wessely, Andrzegowitz, Rohoj3no, Praunpusch, Ssedlicz, Aulikau sambt Spulle, Milleticz undt Aichlhotta (založena 
1721, zápisy 1690-1820). Janovice jsou zařazeny na začátku a v závěru knihy (fol. 1r-87r, 215r-270v), každá 
usedlost na samostatném foliu. Nadepsán je majitel, následuje počet vysévaného obilí, sklízeného sena, výše 
odváděné feudální renty (peněžní a robota), farský desátek a deputát kantorovi. K těmto svým charakterem 
urbářovým zápisům se připojují vlastní trhy, kšafty a další majetkové převody. Zbylé knihy mají již výlučně 
standardní podobu pozemkových knih - inv. Č. 69, kniha Č. 69: Grundbuch (založena 1782, zápisy jen pro Janovice 
1759-1821); inv. Č. 70, kniha Č. 70: Grundbuch uber Janowitz (založena 1800, zápisy jen pro Janovice 1762-1850). 

104 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 117, kniha Č. 117: Emphyteutisches Grundbuch Janowitz (založena 1794, 
zápisy 1792-1832); inv. Č. 118-119, knihy Č. 118-119: Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Janowitz I, II 
(založeny 1796 a 1801, zápisy 1796-1833, 1801-1833) - všechny jsou pouhým výčtem prodaných pozemků, vlastní 
kupní smlouvy obsahují pro všechny vesnice včetně Janovic knihy emfyteutických kontraktů inv. Č. 142-148, knihy 
Č. 142-148. Doplňkový materiál k celému procesu rozprodávání dvorové půdy na VS Bystřice n. Úhl. včetně 
instrukcí a výnosových elaborátů obsahuje inv. Č. 536, karton Č. 429. 

105 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 410-411, kartony Č. 350-35l. 
106 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. , karton Č. 227; 
107 Ladislava VÁŇOVÁ, Velkostatek Týnec (1642) 1707-1949. Inventář, Klatovy 1999 (=lnventáře a katalogy fondů 

Státního oblastního archivu v Plzni-pobočka Klatovy). Srv. Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech. 
Svazek 3, s. 86-89. Pro dějiny Janovic není v tomto fondu kromě pozemkové knihy citované v následující poznámce 
nic, neboť hlavní jeho těžiště spočívá až období od 2. čtvrtiny 18. století. 

108 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. Č. 81, kniha Č. 81: Contractenbuch Dominicalia (1707-1754). 
lO9 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. Č. 85, kniha Č. 85: Dominicalia Grundbuch (1720-1724) - textově jsou všechny zápisy 

pro Janovice shodné s urbářem v nejstarší pozemkové knize panství Bystřice nad Úhlavou (inv. Č. 58), patrně byly 
opsány při prodeji statku baronu Schmidlinovi v roce 1725. 

II O Gustav HOFMANN, Ústřední správa Palmů 1729-1849. Inventář, Klatovy 1981 (=lnventáře a katalogy fondů 
Státního oblastního archivu v Plzni-pobočka Klatovy) a TÝŽ, Ústřední správa Hohenzollernů 1806-1943. Inventář, 
Klatovy 1982 (=lnventáře a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni-pobočka Klatovy). Srv. Státní archiv 
v Plzni. Průvodce po archivních fondech. Svazek 3, s. 208-213. 

111 Srv. Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech. Zpracovali František Fabian, Vladimír Němec, Věra 
Pochmanová, Praha 1958, s. 144. 

112 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 168, kartony Č. 7-9; inv. Č. 399, karton Č. 537 a inv. Č. 414, karton Č. 686. 
113 Statek Janovice nad Úhlavou je zapsán v berní rule Plzeňského kraje, jejíž první část vyšla již v 50. letech minulého 
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revizitace berní ruly, tereziánský katastr, josefský katastr, stabilní katastr s indikačními skicami 
ajeho duplikát jsou pro Janovice k dispozici v příslušných fondech 1 14. V důležitých detailech je 
doplňují Popisy hranic katastrálních ObCl" 15. Z archiválií centrálních úřadů se objevily jednotliviny 
ve fondech Česká dvorská kancelář, Staré české místodržitelství"6

, zatímco v souboru písemností 
českého gubernia se k dějinám Janovic uchovaly písemnosti mimořádné závažnosti ll7

. Zemské 
vyvazovací komise" 8

• Kam nestačil janovický farní archiv, bohatě dosahují písemnosti Archivu 
pražského arcibiskupství, ať už jde o přiznání farních důchodů, odpovědi na 42 otázek z let 1677 
a 1700 či zajímavé kostelní inventáře 119. K přesnějšímu vylíčení vývoje janovického statku 
v systému patrimonijní správy se ukázalo nezbytným prostudovat příslušné zápisy v Deskách 
dvorských a Deskách zemských. Zvláště desky zemské předčily očekávání, neboť ukrývaly 
nejstarší urbář statku Janovice z roku 1539. Podobné překvapení čekalo ve Staré manipulaci, kde 
jsem nalezl dosud zcela neznámý odhad janovického statku z roku 164912°. Pro bližší zachycení 
vývoje rodu Janovských z Janovic bylo nezbytné pracovat se základními genealogickými sbírkami, 
z nichž největším objemem informací přispěla Sbírka genealogicko-heraldická Janovského '21

• 

Trvalý zájem o genealogii šlechtickou koreluje s raketovým nástupem občanského rodopisu, jenž 
motivoval k vydání edice jedinečného pramene ze 17. století, soupisu poddaných podle víry 1 22. 

Podobné pohnutky vedly k realizaci zpřístupnění jednotlivých dochovaných řad soupisů českých 

století: Marie DOSKOČILOVÁ (ed.), Berní rula 23. Kraj Plzeňský, dílJ., Praha 1952. Dokončení celého podniku 
však uvázlo a bylo završeno teprve před nedávnou dobou vydáním dvou zbývajících dílů: lva ČADKOVÁ - Magda 
ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Berní rula 24. Kraj Plzeňský, díl 11., Praha 2002 a TYTÉŽ, Berní rula 25. Kraj Plzeňský, 
díl 111., Praha 2003. 

114 V této i následujících poznámkách cituji konkrétní knihy a kartony, obsahující údaje o Janovicích n. Úhl.: NA 
Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191v; Tereziánský katastr, inv. č. 1440, 
karton č. 443 (fase), inv. č. 1288, kartony č. 420-421 (spisy); Josefský katastr, inv. Č. 4025, karton č. 1997-1998 (fase 
a spisy), inv. č. 471, fascikl Č. 94 (rozdělovací katastrální sumář), inv. č. 610, karton Č. 151 (sumář plodin); Stabilní 
katastr, inv. Č. 4046, sign. Kl 157 (písemný elaborát a indikační skica); Stabilní katastr - duplikát, inv. Č. 5266, 
karton Č. 2346. Blíže ke všem fondům Alena PAZDEROVÁ (red.), Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po 
archivních fondech a sbírkách. DílJ., svazek 2, Praha 2000, s. 95-119. 

115 NA Praha, Popisy hranic katastrálních obcí, inv. Č. 3989, karton č. 266. 
116 NA Praha, Česká dvorská kancelář, inv. č. 759, karton č. 532, koncept privilegia Rudolfa ll. z roku 1599; Staré 

české místodržitelství, sign. 1722/XlI/d/14, 1724/l/d/16, 1725/ll/d/50, I 725/1Il/d/17, I 733/IV/e/7; I 739NlI/g/32, 
1745Nlll/ch/7. 

117 NA Praha, České gubernium - publicum, inv. Č. 746, karton č. 388 a inv. Č. 1347, karton Č. 735 doplňuje a rozvíjí 
údaje o sporu ve věci janovických privilegií, České gubernium - contributionale, inv. Č. 244, karton Č. 223 přibližuje 
pauperizaci obyvatelstva v městečku a jejich neschopnost dostát daňovým závazkům. Z příbuzných guberniálních 
fondů mají významnost tyto: Školní fase, inv. č. 1, karton č. 3 (přiznání z roku 1772), inv. Č. 7, kniha Č. 14 (přiznání 
z roku 1790), inv. Č. 9, karton Č. 26 (přiznání z roku 1809), inv. Č. 12, karton Č. 55 (přiznání z let 1818-1856); 
Kontribučenské fondy, inv. Č. 580, karton Č. 1079; Robotní seznamy, Klatovsko, sign. VIII 6 14; Urbariální smlouvy, 
inv. Č. 282, karton Č. 77 (protokol o stanovisku poddaných na zavedení berní a urbariální reformy Josefa ll. v roce 
1789). Všechny fondy centrální povahy blíže specifikuje Alena PAZDERO V Á (red.), Státní ústřední archiv v Praze. 
Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Díl 1., svazek I, Praha 1997. 

118 NA Praha, Zemská vyvazovací komise, inv. Č. 195, karton Č. 190; inv. Č. 245, karton Č. 460; inv. Č. 247, karton Č. 
2251. 

119 NA Praha, Archiv pražského arcibiskupství, inv. Č. 1259, sign. B 6/11 (zpráva o vizitaci, 1760); inv. Č. 1317, sign. B 
II /9, fol. 89r-95v (Relationes 1677); inv. Č. 1352, sign. B 13112, fol. 69r-72v (Responsa 1700); inv. Č. 1703, sign. B 
39/3 (školní fase 1765); inv. Č. 1731, sign. B 41/6, fol. 98r (soupis farních důchodů 1683); inv. Č. 3919, sign. D 85 -
90, karton Č. 2387 (soupis farních důchodů 1699, 1735); inv. Č. 3753, sign. C 142/6a, karton Č. 2229 (soupis osob 
zemřelých na mor, 1680). Za první republiky se edice dočkaly zpovědní seznamy - Josef Vítězslav ŠIMÁK (ed.), 
Zpovědní seznamy arcidiecese pražské z r. 1671-1725 IX, X, Plzensko a Loketsko, Praha 1935. 

120 NA Praha, Stará manipulace, inv. Č. 1503, sign. J 2/1 a doplňkově k tomu Nová manipulace, sign. J 19/1 - J 19/9. 
121 NA Praha, Sbírka genealogicko-heraldická Janovského, inv. Č. 62-71, kartony Č. 11-12. Doplňkově posloužily 

Sbírka genealogicko-heraldická Wunschwitzova, inv. Č. 481, karton Č. 15 a Sbírka genealogická Dobřenského, inv. 
Č. 412. K těmto fondům srv. Alena PAZDEROVÁ (red.), Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních 
fondech a sbírkách. Díl 1., svazek 3, Praha 2005, s. 315, 324-327. 

122 Magda ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko-Klatovsko 1 - 2, Praha 2003. 
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židovských rodin '23
• Pro úplnost zmiňuji ještě fond Salbuchy, kde jsem nalezl znění privilegia Josefa 

ll., známého dosud pouze prostřednictvím sekundárních zmínek124
• 

Na závěr výčtu písemných pramenů k dějinám Janovic upozorňuji na Archiv národního 
muzea, především tzv. Eichlerovu sbírku, upřesňující a doplňující Sommerovu topografii Čech 
ze závěru 30. let 19. století '25

• Cenné jsou především statistické výkazy o městě a podrobné popsání 
tehdejších kostelních zvonů, zrekvírovaných v neklidných časech 1. světové války. 

Nesmírně široký význam pojmu nepsaných pramenů nutí i u lokality menší velikosti 
provést standardní klasifikaci na hmotné, obrazové a kartografické. Ač svým charakterem podobné, 
nevytvářejí žádný celek a jde o skutečně pestrý konglomerát. 

Význam pramenů hmotných roste geometrickou řadou s postupem do minulosti 
a v prehistorickém období je de facto jedinou informační bází. Při jejím kritickém zhodnocení se 
uplatňují téměř výlučně archeologové. Klíčovými institucemi pro janovickou oblast v tomto ohledu 
jsou archeologická pracoviště při Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech 
a Západočeském muzeu v Plzni. V regionálním rámci se pohybuje rovněž plzeňská expozitura 
Archeologického ústavu Akademie věd ČR, potažmo katedra archeologie Filozofické fakulty 
Západočeské univerzity v Plzni. Všechny uvedené instituce operují ve sledovaném regionu 
nejčastěji, ačkoliv není zcela potlačena ani zainteresovanost centrálních pracovišť. Při orientaci 
v archeologických výzkumech na půdě zkoumaného regionu nejlépe posloužil archiv nálezových 
zpráv centrály Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, případně interní pomůcky 
v klatovském muzeu. V době sepisování této diplomové práce nekončily výzkumy v prostoru 
zámeckého areálu v Týnci, jehož shrnující zpráva bude v blízké budoucnosti jistě cenným 
příspěvkem k poznání nejstarších slovanských dějin celého úhlavského údolí. Pro mladší epochu 
dějin již hmotné prameny nehrají příliš významnou roli a omezují se na jednotliviny - typáře, 

rychtářské právo jako symbol pravomoci atp. Hmotnými prameny jsou konečně také v současnosti 
stále stojící budovy. 

Pokud jde o obrazové prameny, tvoří základ obrazový materiál dokumentující podobu 
městečka. Reprezentativní soubor historických fotografií Janovic je dnes díky činnosti Emanuela 
Pavlíka a Oldřicha Dvorského pečlivě popsán a shromážděn ve třech velkých albech, deponovaných 
na Městském úřadě v Janovicích. Pouhou náhodou zůstaly zachovány další fotografie, které nalezl 
a znovu zprostředkoval veřejnosti janovický fotograf Jiří Kybic '26

• Vlastivědné muzeum JUDr. 
Karla Hostaše uchovalo dvě kresby malíře J. Prouska z roku 1889, dokumentující původní vzhled 
lánových usedlostí v městečku. Čistě doplňkový význam mají podobizny jednotlivých feudálních 
vlastníků městečka a jejich příslušná heraldická symbolika. Pro portréty příslušníků rytířského rodu 
Janovských z Janovic dosud znám pouze litografie, které jsou deponovány ve wiirttemberské 
knihovně ve Stuttgartu 127. Následující feudální vlastníci Janovic mají své portréty v příslušných 
zámeckých a jiných galeriích 128, erby zpřístupňují jednotlivé svazky Siebmacherova 

123 Zatím je pro Janovice k dispozici rok 1793 prací Ivany EBELOVÉ - Mlady HOLÉ - Michala ŘEZNÍČKA -
Renáty SÁDLOVÉ (eds.), Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 V. Čáslavský kraj, Klatovský kraj, 
Rakovnický kraj. Praha 2005. 

124 NA Praha, Salbuchy, inv. č. 252, fol. 7l4v-7l6r. 
125 ANM Praha, Sbírka G (Eichlerova sbírka), sign. Klat. G 31. 
126 Jiřímu Kybicovi z Janovic čp. 98, který mi z originálních negativů vyhotovil nejstarší fotografie Janovic, adresuji 

svůj velký dík. 
127 Wiirttembergische Landesbibliothek Stuttgart, Fromann'sche Sammlung: Fromann und Stambuch Cod. hist. 8° 28. 
128 Dosud mi není známo nic o podobiznách příslušníků rodu Schmidlin, Palm-Gundelfingen a Hohenzollem

Sigmaringen. Kolowratové včetně majitelů janovického statku mají své portréty v zámeckých rodových galeriích 
na zámcích v Březnici a Rychnově nad Kněžnou. Obrazy pražských arcibiskupů jsou v archiepiskopální rezidenci 
v Praze. 
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Wappenbuchul29
. Z ostatních pramenů obrazové povahy si zaslouží zmínky především fresková 

výzdoba farního kostela sv. Jana Křtitele, zpřístupněná a podrobně popsaná v citované Pešinově 
práci 130. 

Poslední informační báze, prameny kartografické, jsou s ohledem na rekonstrukci 
dějinného vývoje městečka co do významu druhé nejdůležitější. Klíčovou úlohu pro zkoumání 
dálkových komunikací v regionu měl fond Mapová sbírka 16. - 20. století, uložený v Národním 
archivu v Praze, především Stichova mapa zemských stezek a celnic z roku 1676 131 a soubor map 
pořízených v souvislosti s úpravou zemské hranice v jihozápadních Čechách v první polovině 18. 
století 132. Z téhož archivu jsem využil také fond Josefské vojenské mapování Čech z let 1763-1785 
včetně jeho písemného komentáře. Pro studium intravilánu a extravilánu samotného městečka 
Janovice nad Úhlavou posloužilo již zmíněné vojenské mapování a dva časově mu předcházející 
plánky Janovic vzniklé kvůli zdejší židovské komunitě133 • Nejdůležitějším mapovým dílem 
pro dějiny městečka zůstává materiál, vzniklý pro potřeby stabilního katastru. V prvé řadě jde 
o indikační skicu z roku 1837 se zachycením pozdějších změn v hranicích pozemků 134 a tzv. 
císařský otisk této mapy, uložený v Ústředním archivu geodézie a kartografie Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního v Praze135

. Dílčí údaje poskytla ještě mapová díla, dochovaná 
v patrioniálním fondu Velkostatek Bystřice nad Úhlavou 136 a okrajově rovněž v Archivu města 
Janovice nad Úhlavou 137

• 

129 Maximilian GRITZNER, Die Wappen des hohen deutschen Adels, Nurnberg 1878 (=J. Siebmacher's grosses 
Wappenbuch, 3); Heinrich von KADICH - Conrad BLAŽEK, Der mahrische Adel, Nurnberg 1899 (=J. Siebmacher 
's grosses Wappenbuch, IV/lO); Johann KIRNBAUER von ERZSTÁTT, Die Wappen des Adels in Niederosterreich. 
Teill-2, Nurnberg 1909 (=J. Siebmacher's grosses Wappenbuch, 26); Rudolf Jan MERAVIGLlA-CRIVELLI, Der 
bOhmische Adel, Nurnberg 1885 (=J. Siebmacher's grosses Wappenbuch,30). 

130 Jaroslav PEŠiNA (red.), Gotická nástěnná malba v zemích českých I (1300-1350), Praha 1958, s. 74-76, 176-182. 
131 NA Praha, Mapová sbírka 16. - 20. století, inv. č. 883, sign. A V 4. Srv. k tomu František ROUBÍK, Stichova mapa 

zemských stezek a celních stanic v Čechách z r. 1676, Sborník archivu ministerstva vnitra 6, 1933, s. 319-341 
(s reprodukcí mapy). 

132 NA Praha, inv. č. 393, sign. O II ll; inv. č. 396, sign. C X 7; inv. č. 2123, sign. A Vl 14. 
133 NA Praha, Mapová sbírka 16. - 20. století, inv. č. 1172, sign. A XII 14; NA Praha, APA 1., inv. č. 1233, sign. B 4/8, 

fol. 385. 
134 NA Praha, Indikační skici: inv. Č. 4046, sign. Kl 157. 
135 Český úřad zeměměřický a katastrální v Praze, ústřední archiv geodézie a kartografie, Stabilní katastr, k. Ú. 

Janovice nad Úhlavou, inv. Č. 2763 (157). 
136 SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 2292, sign. M 58; inv. Č. 2293, sign. M 59; inv. Č. 2836, sign. M 603. 
137 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 248, karton Č. 7; inv. Č. 341, karton Č. 54; inv. Č. 343, karton Č. 57. 
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2 Přírodní podmínky a obraz krajiny v minulosti 
" Úhlavo, ty struno nejspodnější, 
šustící v parných dnech jen klokotavou píseň oblázků, 
zpokorněná milenko, 
zpívající na rozhraní cest písničku dětem a milencům 
a houslující vřeteno na zjihlém kolovrátku, 
odštěpky střepin hvězd napájíš za večerů plachou zvěř, 
prudká bystřino s duhovými body pstruhů, 
v rozbřesku jitření vpíjíš i tajemné šlápoty pytláků, 
a přece mít tvoji sílu, vzmach a rozdychtěné objetí, 
jímž drtíš i miluješ až v prsou se zalyká dech 
a v oněmělém úžasu šeptám tvé sladce rozčleněné 
jméno, ÚHLAV/NO, MA ÚHLAVO!" 
(ze sbírky Jaroslava Janouška, Slovy sukovitými, Praha 1941) 

Mezi pohraničními horskými systémy českého státu ZaUjlma Šumava čelné, ne-li 
nejpřednější postavení. Je tomu tak prakticky již od středověku, kdy obyvatelé české kotliny začali 
vnímat prostor kolem sebe a spolu s ním oceňovat výhodnost polohy své domoviny uprostřed 
mocného valu hor. Nevyvstávala jim na mysli jen coby výrazná terénní překážka, ale i krajina hustě 
porostlá hlubokými lesy, jež v době pověrčivých představ zůstávala respektovaným, v mnohém 
posvátným prostorem. Obojím Šumava disponovala vrchovatou měrou, takže velmi dlouho 
zůstávala stranou lidského zájmu. Teprve společenské proměny na starém sídelním území 
zapřičinily odhodlání lidí svést s horskou přírodou boj na život a na smrt. Dnes již víme, že toto 
klání skončilo naprostým vítězstvím člověka, projevujícím se zprvu pozvolna a pomalu a teprve 
s postupujícími věky naprosto neoddiskutovatelně. Nikdy neodhalíme, kolik stálo úsilí, bolu 
a odříkání, již proto ne, že jde o "veličiny" nezměřitelné a relativní. Nebudeme však váhat 
s konstatováním, že zdaleka ne všude bylo stejné. Ve stínu šumavských velikánů se totiž našlo 
několik "zlatých zrníček", úrodnějších prostor, které umožňovaly pohodlnější život. Curriculum 
vitae jednoho z nich bude věnováno několik následujících kapitol. 

Našli bychom ho tam, kde slábne terénní členitost Šumavy a přechází do bezvýznamnosti, 
aby mohla být vystřídána svým západním horským sousedem, Českým lesem. Použijeme-li 
geografickou terminologii, hovoříme o místech, kde se stýkají tři orografické celkyl: ze západu 
Český les, z východu Šumava a ze severu Švihovská vrchovina, respektive její podcelek, Klatovská 
kotlina, která z nich je nejúrodnější a klimaticky nejpříhodnější. Tvoří ji tu dva okrsky, z nichž nás 
bude zajímat prvý, nazývaný Janovický úval. Jde o výraznou tektonickou sníženinu 
barrandienského směru ve směru jihozápad-severovýchod, limitovanou ze všech stran výraznými 
terénními útvary. Na severu to je nejjižnější výběžek Kamýcké vrchoviny - Velký Bítov (712,5 m), 
posléze Korábská vrchovina se Svatou Markétou (642,4 m), na které kraji vévodí stejnojmenná 
kaple, a nižší vrcholek Na pohoří (542 m), zvaný kdysi Sínová. Terén se odsud rychle svažuje 
v úzké údolí Kdyňské brázdy, vymodelované říčkou Andělicí, protékající Pocinovicemi, 
nejvýchodnější a zároveň největší z jedenácti chodských vsí. Za Pocinovicemi vystupuje 
Havranická vrchovina s Orlovickou horou (719,4 m), Jezvincem (739,1 m) a Kameňákem 
(751,3 m), hlídajícím starobylý hraniční přechod u Svaté Kateřiny. Diadém nejvyšších bodů 
horizontu poté přebírá Královský hvozd, jenž ohraničuje jižní horizont svou jistě nejznámější 
siluetou, dvojvrcholem Malého a Velkého Ostrého (1280 a 1293,0 m), lidově přezdívaným Prsa 
Matky Boží, a více na východ Jezerní horou (1343,4 m). Vysoká Šumava se směrem 

Pokud neuvádím jinak, čerpám veškeré údaje o orografickém členění zkoumané oblasti z Jaromíra DEMKA, 
Zeměpisný lexikon České socialistické republiky. Hory a nížiny, Praha 1987, s. 34-67; Tadeáše CZUDKA (red.), 
Geomorfologické členění ČSR, Brno 1972 (=Studia geographica, 23) a mapových podkladů vypracovaných 
Břetislavem BALATKOU, ZABAGED - Geomorfologické jednotky ČR. Archiv Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního, Praha 2000 (mapové listy 21-2 Klatovy, 21-4 Nýrsko). 
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na severovýchod připomíná ještě výrazným Pancířským hřbetem, zakončeným Velkým Prenetem 
(1070,6 m), jenž se vypíná nad Dešenicemi. Pokračování východní hranice Janovického úvalu dále 
na sever poté tvoří Hodousická vrchovina, uzavírající horizont Želivským vrchem (769,7 m). Více 
do úvalu vystupuje zalesněný hřeben vrchu Na porovnání (639,1 m), jenž se zvolna svažuje 
do údolí Jelenky. Poté již protáhlým hřbetem Uliště začíná Neznašovská vrchovina, procházející 
nad Týncem přes vrchy Holinka (542 m), bezejmennou vyvýšeninu se zříceninou kaple sv. Jana 
Nepomuckého a Lipovou horu (476,1 m) až do rovinatého terénu Bolešinské kotliny. Vstupujeme 
tak zpět do Klatovské kotliny, jejíž plochý terén pokračuje na severovýchod přes Klatovy, Švihov 
a Přeštice až k Plzni. Rovinatý stereotyp reliéfu narušuje snad jen Hůrka (498,0 m), kterou zdobí 
bílé zdi kdysi farního kostela sv. Martina. 

Orografickému členění logicky v mnohém odpovídá geologická stavba. Území Klatovské 
kotliny se zhruba kryje s rozšířením středočeského plutonu na bázi biotit-amfibolického 
biotitického granitu a granodioritu, jež se v oblasti těžil pro stavební a dekorační účely: 

na kamenickou výrobu byl využíván lom u Orlovic, amfibolity, afibolitické rohovce, erlany či 

kvarcitické ruly lákaly k těžbě v řadě drobných, většinou příležitostných lomů. Západně odtud 
následuje pás svrchního proterozoika Barrandienu. Je zastoupen složitým souborem hornin, které 
jsou původně sedimenty starohorního moře a které byly přeměněny podmořskými sopečnými 
výlevy spilitů. Tyto převážně tmavé a velmi tvrdé horniny (buližníky, spility, droby) se místy 
využívají jako štěrk. Ze západu sousedící prekambrické domažlické krystalinikum je tvořeno 
fylitickými a svorovými horninami s četnými vložkami břidlic a metabazitů. K domažlickému 
krystaliniku patří na západním a jihozápadním okraji kdyňský masiv patrně kambrického stáří, 

sahající svým výběžkem až ke Kolovči a složený převážně z bazických hornin, např. gabru 
a gabrodioritů. Šumavu a její podhůří představuje moldanubikum Šumavy prekambrické éry, 
klasicky tvořené metamorfovanými horninami - rulami, svory a migmatity. Místně je však 
prostoupeno vložkami kvarcitů, vápenců, erlanů a amfibolitů, proto lze mluvit o tzv. sérii 
jednotvárné (v našem případě ji představuje Královský hvozd) a pestré (oblast Hodousické 
a Neznašovské vrchoviny). Pro úplnost zbývá dodat, že v minulosti se pro potřebu místních cihelen 
těžily sprašové a svahové soliflukční hlíny malých mocností v okolí Lub, Vacova Neznašov2

. 

Vlastní osou celého údolí je řeka Úhlava, pramenící na severním svahu Pancíře 
v nadmořské výšce 1110 m a ústící po 108,5 km v Plzni do Radbuzy. Její povodí zaujímá 919,4 km2 

a v prostoru Klatovské kotliny má typicky horský charakter s nevyrovnanou spádovou křivkou 
a stromovitou strukturou říční sítě. Po splynutí několika potůčků v oblasti svého prameniště nabírá 
vysoký spád, jenž zklidňuje až po připojení Ostrého potoka v Hamrech. Pod touto vsí, v místě 
soutoku se Zelenským potokem a dalšími menšími zdrojnicemi nad Starou Lhotou je v hlubokém 
údolí Úhlava přehrazena vodním dílem Nýrsko, zásobárnou pitné vody pro široké okolí, 
vybudovanou v letech 1965-1969. Svým vstupem do stejnojmenného města se řece otevírá 
Klatovská kotlina, rozšiřující se až ke Klatovům. Úhlava tu přibírá vodu z četných přítoků. 
Největším z nich je levobřežní Chodská Úhlava, zvaná též Úhlavka, s délkou 18,2 km a plochou 
povodí 81,5 km2

, přibírající těsně před svým soutokem s Úhlavou u Úborska ještě od Kdyňské 
brázdy tekoucí Andělici. Dalším významnějším přítokem je vodoteč zvaná od pramene Městišťský 
potok a po soutoku se Strážovským potokem Jelenka. Ústí zprava do Úhlavy blízko vísky Veselí 
(délka 17,8 km, plocha povodí 62,9 km2

). Odsud již Úhlava pomalým meandrovitým tokem 
pokračuje na Klatovy3. 

2 Srv. Vlastimil MULLER (ed.), Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů. 
List 21-24 Klatovy, Praha 1993; TÝŽ, Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních 
zdrojů. Listy 21-42 Nýrsko a 21-44 Železná Ruda, Praha 1994; Eduard KOČÁREK st., Geologie a petrologie 
Šumavy. In: Šumava. Příroda-historie-život, Praha 2003, s. 123-130. 

3 O vodopisu přehledně Pavel RUDA, Vodstvo Šumavy. In: Šumava, s. 109-113 a Jan KUMPERA, Západočeský kraj 
A-Z. Historie, památky, příroda, Plzeň 1989. V některých podrobnostech poslouží rovněž Ludvík MIŠTĚRA, 
Přírodní poměry Západočeského kraje. In: Sborník Pedagogického institutu v Plzni. Dějepis a zeměpis lll, Praha 
1961, zvl. s. 218-222. 
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Klimatické poměry Klatovské kotliny se vyznačují mírně teplým a mírně suchým 
podnebím s mírně chladnou zimou a patří tak k nejpříhodnějším v celém okresu. Meteorologická 
měření z Klatov dlouhodobě vykazují průměrnou roční teplotu vzduchu 7,6 oe, v červenci 17,1 oe. 
Úhrn ročních srážek činí 582 mm (v období duben-září 390 mm, říjen-březen 192 mm), sněhová 
pokrývka zde leží v průměru jen 75 či méně dní ročně. Průměrná teplota půdy dosahuje 9,6 oe, 
pod o oe klesá pouze v lednu a v únoru. Významným klimatickým jevem oblasti jsou pravidelné 
teplotní inverze, především v období od září do března, a f6hnové proudění, jež především 
v zimním období způsobuje časté oblevy a v letních měsících snižuje vydatnost srážek4

• Přívětivé 
klima dovoluje zahajovat jarní zemědělské práce v Klatovské kotlině již mezi 21. - 30. březnem, tj. 
až o deset i více dní dříve než na většině plochy okresu5

• S postupem na jih se všechna uvedená 
čísla mění tak, že se stoupající nadmořskou výškou klesá teplota a naopak roste množství srážek. 
Do hry tu vstupují ovšem ještě oceánské vlivy, o jejichž působení svědčí malé roční výkyvy teplot 
a srážek. 

Suma informací ryze deskriptivního rázu však může jen těžko vystihnout genius loci zdejší 
krajiny, jakoby nerespektující dominantu na jihozápadě rozložených horských velikánů. 

Pro vyjádření niternějších pocitů bude lépe předat slovo Františku Alexandru Heberovi, 
spoluzakladateli české kastellologie, který si pod dojmem zdejšího pobytu v roce 1843 zapsal tento 
postřeh plný sugestivních osobních dojmů: "K nejkrásn~jším krajům Čech, bohatě obdařeným 
malířským půvabem, jimiž přítel přírody nadšeně a radostně cestuje, patří především pět mil 
dlouhé údolí Úhlavy v Klatovském kraji, které se táhne od pohledného panského města Přeštic přes 
Červené Poříčí, Švihov, Do lany, Svrčovec, Bezděkov, Janovice a Nýrsko do drsných šumavských 
hor a je lemováno z obou stran svahy a zalesněnými vrchy, mezi nimiž se rozprostírají svěží louky 
s nejkrásnější květenou, ovocnými sady a živými osadami. Putování z Klatov do hor patří 
k nejromantičtějším výletům, které může turista podniknout. Archeolog a milovník rytířství zde 
nachází množství potravy pro svého ducha, a dokonce zasmušilý hypochondr tu ztratí svou 
úzkostnou náladu, když procestuje po boku veselého přítele nádherné údolí tak požehnaně obdařené 
osvobozující matkou přírodou. Jihozápadně od Klatov protéká od Nýrska řeka Úhlava nádhernými 
zelenými pastvinami, které vedle pečlivě obdělávaných úrodných polí vyplňují takřka celé zdejší 
široké údolí. Téměř souběžně s potokem vede dobře udržovaná obchodní silnice přes rovinu k městu 
Janovice a poutník po ní vstupuje krok za krokem do míst, která se stala slavnými svojí historií, 
pověstmi nebo důležitou událostí a zaslouží si, aby je poznal zblízka. Spatří krajiny, hrady a osady, 
jejichž malebná poloha prodchnutá romantickým přírodním půvabem jeho kroky povzbuzuje 
a vyzývá jej, aby věnoval pozornost nádhernému obrazu povznášejícímu mys? " 

A právě uprostřed Janovického úvalu leží na pravém břehu řeky Úhlavy město, jež dalo 
jméno nejen jemu, ale i této práci - Janovice nad Úhlavou. Přesné geografické zaměření udává 
hodnoty 49° 20' 43" severní zeměpisné šířky a l3 0 12' 59" východní zeměpisné délky7. 

Suchopárná lokalizace na základě zeměpisných souřadnic má ovšem mnohem menší vypovídací 
hodnotu než vyjádření polohy vzhledem k významnému kulturnímu i historickému centru, kterým 
jsou pro Janovice nad Úhlavou Klatovy, ležící 8 km severovýchodně odsud. Uvádím-li Janovice 
nad Úhlavou, používám tak oficiální název, jenž respektuje snad jen státní byrokracie. Lidová 
mluva stále tvrdošíjně používá výlučně tvar Janovice, původní podobu tohoto toponyma8

• Příslušné 
geografické určení se vkrádalo do jazykově německých úředních spisů zhruba od poloviny 18. 
století ze sílící potřeby odlišit Janovice v kraji Plzeňském od Janovic ostatních. Zvýšená frekvence 
místního jména Janovice v Čechách vychází samozřejmě z obecné oblíbenosti a rozšířenosti 

4 Informace přejímám z Václava TREMLA, Přírodní podmínky. ln: Vlastivěda Klatovska - příroda, Klatovy 1995, s. 
8-17 (=Vlastivědná knižnice Klatovska) a Emanuela STRNADA, Podnebí Šumavy. ln: Šumava, s. 35-44. Pro data 
z konce 19. století srv. ještě Výsledky šetření (agrární anketa) poměrů hospodářských i kulturních zemědělského 
obyvatelstva v království Českém v letech /898-1900, Praha s. d. [1902], s. 454-460. 

5 Stanislav SYROVÝ, Atlas podnebí Československé republiky, Praha 1958. 
6 František Alexander HEBER, České hrady, zámky a tvrze. První díl, západní Čechy. Přeložili Irena Bukačová, Karel 

Beránek, Vlasta Tafelová, Praha 2002, s. 143. 
7 Údaje se vztahují k janovickému farnímu kostelu sv. Jana Křitele. 
8 Srv. doklady snesené Antonínem PROFOUSEM, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny 

Dílll, CH-L, Praha 1949, s. 110. 
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křestního jména Jan, platné v českých zemích již od středověku9 • Na území České republiky je 
v současnosti celkem 20 sídelních útvarů, nesoucích jméno Janovice 10. K nim se druží ještě 
toponyma Janova Janovičky. Specifikace tedy byla nutná. Zúžením pohledu jen na lokalitu 
s právním statutem městečko se problém neřešil, neboť stále zbývaly ve výčtu celkem 4 položky: 
Červené Janovice, Janovice nad Úhlavou, Uhlířské Janovice a Vrchotovy Janovice. Teprve 
používáním vhodných přívlastků se zjednal náležitý pořádek. Janovice u Klatov začaly být 
Janovicemi nad Úhlavou, zprvu neoficiálně I I , úředním rozhodnutím z 6. června 1924 konečně 
i oficiálně l2 • Stejný vývoj prodělala také německá podoba jména (Janowitz - Janowitz an der 
Angel). 

Podle aktuálního správního rozdělení Janovice nad Úhlavou od roku 2000 příslušejí 
pod Plzeňský kraj, veškerá důležitější občanská agenda se po provedení poslední etapy reformy 
veřejné správy od 1. ledna 2003 vykonává v obci s rozšířenou působností, jíž jsou Klatovy, zároveň 
pověřený obecní úřad ve věcech stavebních. Samotná obec Janovice nad Úhlavou je od povýšení 
na město dne 20.5.2000 sídlem městského úřadu, pod který mimo vlastních Janovic spadá ještě 
dalších 10 osad: Dolní Lhota, Dubová Lhota, Hvízdalka, Ondřejovice, Petrovice nad Úhlavou, 
Plešiny, Rohozno, Spůle, Vacovy a Veselí. Vyjádřeno čísly, žije v obci o celkové rozloze 2848 
hektarů 2034 obyvatel v 450 trvale obydlených domech. Janovice tvoří většinu z těchto čísel: 1442 
obyvatel v 273 obydlených domech. Nad rámec tohoto obvodu místní městský úřad vykonává 
matriční agendu pro sousední obce Běhařov, Bezděkov, Dlažov, Javor, Klenová, Lomec a Týnec. 

Vlastní katastrální obec Janovice nad Úhlavou má výměru 764 hektarů a podobu 
nepravidelného obdélníka, osově orientovaného ve směru jihozápad-severovýchod. Pouze v jejím 
jihovýchodním rohu se připojuje výrazný výběžek, sledující silnici do Strážova. Terénní profil 
odpovídá poloze obce na hranici dvou orografických okrsků, Janovického úvalu a Neznašovské 
vrchoviny. Zatímco na jihozápadě, západě a severu je terén rovinatý bez známky výraznější 

horizontální členitosti, zvedá se od jihovýchodního a východního okraje intravilánu až na hranice 
katastru. Nejvyšším bodem je zalesněný bezejmenný vrch při silnici na Klenovou (507 m), jehož 
pozadí vytváří výrazná silueta terénní vyvýšeniny stejnojmenného hradu (548 m). Odsud se povrch 
svažuje ke Kusmoukovskému potoku, za nímž se před překonáním silnice na Týnec zdvihá druhá 
nejvyšší kóta katastru, rovněž lesem porostlý kopec zvaný Hůrka či Černý vrch (469 m). Od Hůrky 

9 Miloslav KOŠŤÁL, Obliba křestních jmen v starší době, Naše řeč 33, 1949, s. 25-28 a nověji František KOPEČNÝ, 
Průvodce našimi jmény, Praha 1991, s. 14-27. Úroveň rozšířenosti tohoto křestního jména souvisí s četností jeho 
nositelů mezi světci - sv. Jan Evangelista, sv. Jan Křtitel, sv. Jan Kapistránský, pro mladší období sv. Jan 
Nepomucký a menší měrou sv. Jan Sarkander či sv. Jan Nepomuk Neumann. 

10 Podle statistického lexikonu obcí z roku 2005 je v České republice celkem 20 Janovic (v závorce uvádím počet 
obyvatel podle sčítání lidu z l.3.2001): 1) Janovice (část obce Rýmařov, okr. Bruntál, 712 obyvatel), 2) Janovice 
(okr. Frýdek-Místek, 1684 obyvatel), 3) Janovice (část obce Kravaře, okr. Česká Lípa, 78 obyvatel), 4) Janovice 
(část obce Vinary, okr. Hradec Králové, 81 obyvatel), 5) Janovice (část obce Morašice, okr. Chrudim, 125 obyvatel), 
6) Janovice (část obce Polná, okr. Jihlava, 184 obyvatel), 7) Janovice (část obce Dlouhá Ves, okr. Klatovy, 14 
obyvatel), 8) Janovice (část obce Kobyly, okr. Liberec, O obyvatel), 9) Janovice (část obce Olbramice, okr. Nový 
Jičín, 39 obyvatel), 10) Janovice (část obce Starý Jičín, okr. Nový Jičín, 243 obyvatel), 11) Janovice (část obce 
Pelhřimov, okr. Pelhřimov, 87 obyvatel), 12) Janovice (část obce Velká Bíteš, okr. Žďár nad Sázavou, 814 obyvatel), 
13) Janovice nad Úhlavou (okr. Klatovy, 1442 obyvatel), 14) Janovice v Podještědí (okr. Česká Lípa, 84 obyvatel), 
15) Červené Janovice (okr. Kutná Hora, 584 obyvatel), 16) Moravecké Janovice (část obce Strážek, okr. Žďár 
nad Sázavou, 35 obyvatel), 17) Pernštejnské Janovice (část obce Věžná, okr. Žďár nad Sázavou, 28 obyvatel), 
18) Uhlířské Janovice (okr. Kutná Hora, 2833 obyvatel), 19) Velké Janovice (okr. Žďár nad Sázavou, 129 
obyvatel), 20) Vrchotovy Janovice (okr. Benešov, 671 obyvatel). Ve starší době se Janovicemi nazývaly ještě tyto 
lokality: Janovičky (část obce Zámrsk, okr. Vysoké Mýto, 117 obyvatel), Janovičky (část obce Bohuňov, okr. Žďár 
nad Sázavou, 55 obyvatel), Janová (okr. Vsetín, 686 obyvatel). Celkový počet se připočtením těchto tří sídel zvyšuje 
na 23. - Jméno Janov nese v ČR celkem 13 míst, Janovičky 3. Od osobního jména Jan jsou však odvozena ještě další 
toponyma - Jankov, Jankovice, Janoves aj. 

II S přívlastkem uvádí Janovice již topografie Jaroslava SCHALLERA, Topographie des Konigreichs Bohmen. 
Zwolfter Theil, Klattauer Kreis, Prag-Wien 1789, s. 42, stejně tak o sto let mladší Václav KOTYŠKA, Úplný 
místopisný slovník království Českého, Praha 1895, s. 497. 

12 Normou se stala podoba toponyma ve Statistickém lexikonu obcí republiky Československé, formálním aktem 
o změně byl poté výnos prezidia Vrchního zemského soudu v Praze z uvedeného dne. Karel POLÁK, Místopis 
a národopis města Janovic n. Úhl., s. 1., 1961, s. 102. 
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na západ se povrch mIme svaZUje až k řece Úhlavě, kde dosahuje nejnižší nadmořské výšky 
U samoty Granátka (404 m). Oficiálně udávaná nadmořská výška Janovic nad Úhlavou je měřena 
na náměstí, kde činí 416 m. 

Vodopisnému obrazu jednoznačně vévodí Úhlava, protékající na západním okraji katastru 
a tvořící tak na několika místech svými meandry jeho přirozenou hranici. Na území katastrální obce 
Veselí se od ní zleva odděluje mlýnský náhon, jenž spolumodeluje západní okraj janovického 
katastru, zásobuje vodou Markovský mlýn a kousek nad ním opět vtéká do své zdrojnice. Druhou 
největší vodotečí je Jelenka, přitékající do katastru pod vrchem Klenová od Strážova. Pokračujíce 
podél bývalého vojenského areálu, překonává silnici na Klatovy a po několika stech metrech uměle 
vybudovaným korytem vtéká do Úhlavy pod hlavním silničním mostem, spojujícím Janovice 
s Veselím. Skrz vlastní město protéká pouze bývalý mlýnský náhon, vytékající z Jelenky a vlévající 
se do Úhlavy nedaleko budovy základní školy. Z klenovského katastru přitéká Kusmoukovský 
potok, křížící v místě s přiléhavým pomístním názvem V brůdku silnici na Týnec a tekoucí 
ke Granátce, kde se vlévá do Podstránského rybníka. V lese pod Klenovou pramení ještě 

bezejmenná vodoteč, která směřuje kolem nového hřbitova a přes silnici na Klatovy, kde je její tok 
regulován až do splynutí s Úhlavou. Na katastrálním území Janovic nad Úhlavou není žádná stojatá 
voda, až za jeho hranicemi se u Granátky rozkládá již zmiňovaný Podstránský rybník, největší 
vodní plocha v širokém okolí. 

Kvalitou půdy patří okolí Janovic nad Úhlavou, potažmo celý Janovický úval 
k nejúrodnějším partiím v rámci celého klatovského okresu 13. Charakteristická je zde nízká hladina 
spodní vody, jež půdní kvalitu výrazně ovlivňuje. Nejvíce se to týká náplavových nivních glejových 
půd, rozložených od vesničky Veselí až po okraj janovického náměstí. V minulosti se využívaly 
jako louky a pastviny, dnes je bezprostředně podél Úhlavy pokrývá olšový lužní les, zatímco louky 
vyplňují prostor východně od něj až k prvním stavbám městečka. Jde sice o půdy vhodné 
k pěstování náročnějších obilovin (pšenice, ječmen), ale není možné je v dostatečné míře využívat, 
neboť se nacházejí v záplavovém území řeky. Lépe jsou na tom oglejené ilimerizované půdy 
v širokém pásu východně od města až ke Kusmoukovskému potoku. Tradičně se na nich rozkládá 
většina zemědělsky obdělávané půdy v obci. Nehrozí tu již přemokření, takže mohou být využity 
pro pěstování pšenice, ječmene, případně jetele či vojtěšky. Pouze při vydatnějších srážkách 
propouštějí málo vodu a mohou tak úrodě způsobovat komplikace. Zbývající půdní typy se 
rozkládají již ostrůvkovitě. Severní zástavba města pokrývá paradoxně nejúrodnější půdu katastru, 
oglejenou hnědozem, v minulosti vydatně obdělávanou. Prostor za Kusmoukovským potokem až 
k hranicím týneckého katastru patří hnědé půdě. Malá mocnost půdního profilu nedovoluje osévat je 
náročnějšími obilninami, maximálně žitem a ovsem. Poměrně vysokou rentabilitu však nabízejí 
brambory. Hnědá půda kyselá je podkladem dvou jediných větších lesních ploch na vrších 
pod Klenovou a na Hůrce. Podle posledních čísel platných k 31. prosinci 2004 14 zemědělsky 
využívaná půda zaujímala celkem 532,6 hektaru (69,7 %), z čehož orná pole tvořila 372,9 hektaru, 
trvalé travní porosty 136, I hektaru a zahrady se sady 23,6 hektaru. Podíl lesní půdy na celkové 
rozloze byl nevýznamný (63,6 hektaru, tj. 8,32 %). 

Ani dnes Janovice nenarušují svou odvěkou agrární orientaci. Ve městě stále funguje JZD 
Budovatel, vzniklé v roce 1977 a obhospodařující většinu okolní půdy. Jinak město v otázce 
hospodářského směřování poněkud tápe. Kulturní zařízení v Janovicích utrpěla především zrušením 
vojenské posádky v blízkosti města, současný starosta Mgr. Michal Linhart její opuštěné objekty 
hodlá přetvořit pro kulturní a komerční účely. Tento plán zůstává největším projektem místní 
radnice. Pokud jde o turistický ruch, fungují Janovice víceméně stále jako pouhý průjezdní bod. 
Velmi vyhledávaným je hrad a zámek Klenová, jehož areál je využíván pro nejrůznější kulturní 
účely. Zrušení vojenské posádky se negativně odrazilo i v nezaměstnanosti. Nabídka pracovních 
míst se po roce 1989 snížila a je jedním z faktorů postupné depopulace města. 

13 Rozložení jednotlivých púdních typú čerpám z Půdní mapy ČR \:50000. List 21-24 Klatovy, Praha 1989, List 21-42 
Nýrsko, Praha 1995. - Obecnou charakteristiku púdních typú přehledně u Milana TOMÁŠKA, Půdy České 
republiky. Praha 2000, zvl. s. 43-59. 

14 Za poskytnutí těchto čísel děkuji pracovnicím Krajské reprezentace Českého statistického úřadu v Plzni. 
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3 Prehistorie Klatovska 
Na první pohled by se mohlo zdát, že Šumavské podhůří nelákalo člověka k osidlování 

prakticky až do středověku. Podle standardní poučky se lidé nejstarší epochy svých dějin 

koncentrovali v nejúrodnějších oblastech, vidina života v hloubi hraničních hvozdů pro ně nemohla 
být příliš lákavá l

. Neustále se upřesňující prehistorický obraz Čech na základě výsledků 
archeologických výzkumů však naznačuje, že tomu tak vždy nebylo. Pravěké nálezy přicházejí 
z míst, kde nebyly vůbec očekávány a často vzbuzují údiv, že i v extrémních přírodních 

podmínkách mohl pravěký člověk nalézt živobytí. 
Prehistorii Janovic nad Úhlavou nelze vykládat bez přihlédnutí k širšímu geografickému 

prostoru. Nutí k tomu hned dva důvody. Jednak je nutno vzít v potaz, že z bezprostředního okolí 
města je známo minimum relevantních archeologických nálezů. Vyplývá to z nízkého počtu 
odborných archeologických zásahů, jež se i v současné době dají spočítat na prstech jedné ruky. Až 
na jedinou výjimku všechny proběhly na základě laických hlášení či ve shodě s povinností být 
přítomen při každém komplikovanějším stavebním projektu, jenž na kritických místech intravilánu 
i extravilánu zásadním způsobem mem stratigrafii kulturních vrstvev půdy. Historii 
archeologického výzkumu v Janovicích a jejich okolí zahájili rutinní návštěvou klatovští muzejníci 
Ferdinand Vaněk a Karel Hostaš na sklonku 19. století, kdy sháněli informace do chystaného 
soupisu památek klatovského okresu. Spokojili se pouze se zjištěním, že se na hřbitově se 
při hlubším kopání daly sbírat střepy s vlnitým ornamentem. To samozřejmě ještě netušili, že již 
po dvou letech dojde k zásadnímu zvratu v archeologické přitažlivosti. Při výstavbě okresní silnice 
na Týnec se kopáčům v listopadu 1901 podařilo objevit na pastvině kat. číslo 1191 nedaleko 
bývalého kamenného kříže několik lidských koster. Pozůstatky dvanácti dospělých lidských jedinců 
byly nalezeny vedle sebe v hloubce 1-1,2 m s lebkami na sever, obličejovou stranou stočenými 
na východ. Mimo nich se v těsné blízkosti objevilo 16 menších podkova nákolenice, pokládaná 
zprvu za houfnici. O nálezu proběhly dvě zprávy v regionálním časopise Šumavan, kde je neznámý 
pisatel dal do souvislosti s o dva roky starším objevem několika podkov při kopání pece na novou 
cihelnu ve vzdálenosti 50 kroků od místa objevu. Klatovský archeolog JUDr. Karel Hostaš 
laskavostí janovického kaplana Tomáše Waldmanna získal z nálezu pro místní muzeum nákolenici 
a přikázal po osobní návštěvě na místě ještě zkusmo kopat. Počátkem dubna roku 1902 mu bylo 
oznámeno objevení další kostry identické orientace jako předchozích 12. Na místě však Hostaš nic 
významnějšího neodhalil a celou záležitost uzavřel napsamm příspěvku do Památek 
archeologických2

• Cena celého nálezu je tak pro další výzkum problematická. Pokud jde 
o nákolenici, datuje se do střední doby bronzové}. To však ještě neznamená, že náleží stejné časové 
vrstvě jako celkem 13 objevených koster. Kontinuitu či diskontinuitu obou nálezů nezodpověděl ani 
povrchový sběr Pavla Břicháčka v rámci rutinního terénního průzkumu Klatovska na jaře 1991. 
Na poli severně od objektů JZD a někdejší cihelny objevil po hluboké orbě pouze okraj ze 13. 
století a několik pravěkých střepů, které mohly, ale také nemusely s kostrami souviset4

. 

Druhým důvodem pro širší pojetí této a následující kapitoly je samotná povaha otázky 
osidlování, jež nikdy neprobíhá izolovaně, ale ve vzájemné kooperaci se svým okolím. Prostý výčet 
nálezů z bezprostředního okolí Janovic nad Úhlavou nesdělil nic, ale určitou vypovídací hodnotu 
již má ve spojitosti s širším regionem. Jde tu hlavně o Domažlicko a integrální pokračování 

Až do počátků slovanské kolonizace vymezuje jižní hranici pravěkého Plzeňska V. Čtrnáct jižní polovinou Č:eského 
lesa, severním okrajem Šumavy a čárou vedenou přibližně přes Janovice nad tJhlavou zpět na sever. Václav 
ČTRNÁCT, Plzeňsko v pravěku, MZK 3, 1964, s. 224. 

2 Nález lid~kých koster, Šumavan 34,1901, č. 45, 9.11.; Nález houľnice, Šumavan 34,1901, č. 46,16.11.; Karel 
HOSTAŠ, Kostrové hroby u Janovic nad Úhlavou, PA 20, 1902-1903, sl. 153-155. 

3 Srv. Eva ČUJANOV Á-JÍLKOV Á, Mittelhronzezeitliche Hiigelgriiherľelder in WestMhmen, Archeologické studijní 
materiály AÚ ČSAV 8, 1970, s. 35 (s vyobrazením). 

4 Pavel BŘICHÁČEK, Janovice n. Úhl., okr. Klatovy, Výzkumy v Čechách 1990-92, Praha 1995, s. 115 a Archiv 
nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, zpráva č. j. 1127/91 a 1128/91. 
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úhlavské údolní nížiny, táhnoucí se až k Plzni. Částečně lze zatím pro pravěkou etapu opominout 
Sušicko, ovlivněné osidlovacím postupem z dolního Pootaví, protože rozvodí mezi Úhlavou 
a Otavou tvoří rozdělovník mezi dvěma oblastmi, vyvíjejícími se bez výraznějšího spolupůsobení5 • 

Jestliže poznání mladších období historie Klatovska má velké rezervy, potom o pravěku to 
platí dvojnásob6

• K dispozici jsou dosud jen velmi kusé informace. Z nejstarší prehistorické etapy, 
doby kamenné (cca 2 500 000-4000 př. n. 1.), se doposud nepodařilo objevit jedinou stopu lidské 
existence. Z několika mála nalezišť, svědčících o přítomnosti pravěkého člověka v jihozápadních 
Čechách v období paleolitu a mezolitu (2 500 000-6000 př. n. 1.) se janovické oblasti nejvíce blíží 
prostor na spojnici Horšovský Týn - Svatá Anna. Procházely tudy skupinky lidí, sledující migraci 
zvěře podél vodních toků, která pro ně spolu s rybolovem byla základní složkou obživy. 
V nejmladší vrstvě doby kamenné, neolitu (6000-4000 př. n. 1.), ovšem došlo k rozhodující 
hospodářsko-sociální změně: člověk pochopil, že pragmatičtějším způsobem zajištění vlastní 
existence je pěstování plodin a intenzivní chov dobytka. Nositelé těchto atributů se do střední 

Evropy postupně rozšířili z Balkánu a Karpatské kotliny. V západních Čechách je v početnější míře 
zastihujeme jen v nejúrodnějších oblastech, jakou je např. okolí Plzně, ale nejnovější poznatky 
dokládají pronikání neolitických kolonistů z Plzeňské pánve přes Chotěšov a Stod až 
na Domažlicko. V této souvislosti se nevylučují vzájemné kontakty s bavorským Podunajím, mluví 
pro ně jak importy keramiky z této oblasti, tak i jejich výrazný vliv pro výzdobu domácí produkce7

• 

Výraznou sídelní aktivitu na Klatovsku a Domažlicku pozorujeme v eneolitu (4000-2000 
př. n. 1.). Hlavním původcem kolonizace se v polovině třetího tisíciletí př. n. 1. totiž stává lid tzv. 
chamské kultur/o Ačkoliv nese jméno podle bavorské lokality při říčce Cham (Koubě), hledají se 
jeho kořeny na jižní Moravě, odkud se postupně propracovával Podunajím, kde byl ovlivněn 
dalšími kulturními podněty, aby posléze vstoupil do západních Čech. Zde jsou jeho nosným 
charakteristikem výšinná sídliště menších rozměrů na výrazných ostrožnách a skalních sucích. Jsou 
jediným pramenným východiskem pro zkoumání této kultury, poněvadž se doposud nepodařilo 
objevit žádné pohřebiště (pohřební ritus se předpokládá žárový). Netypická poloha hradišť chamské 
kultury na málo úrodných půdách a horizontálně členitých místech signalizuje, že hlavní výrobní 
činností nebylo zemědělství. To evokuje zásadní otázku jejich funkce, jež dosud nebyla spolehlivě 
vyjasněna. V současnosti se zdá být nejpravděpodobnější myšlenka pasteveckých osad či 

obchodních stanic, kontrolujících své okolí a důležité komunikace. Svým rozložením chamská 
výšinná sídliště kopírují směry důležitých západočeských řek, a tak je řeka Úhlava mohla zavést 
i na Klatovsko. Jedná se celkem o čtyři lokality: Drslavice, Kaliště - Teplá, Koubova skála 
a Lovčice. Drslavické hradiště9 na ostrožně vrchu Malá Doubrava již leží v námi zkoumané oblasti 
a představuje tím pádem vůbec nejstarší doklad lidské přítomnosti na jejím prostoru. Je opevněno 
pro chamskou kulturu netypickým mohutným vnějším valem a příkopem. Nálezy kostí 
hospodářských zvířat dávají za pravdu pasteveckému způsobu obživy, mohl však být pouze 
doplňkový. Lokalizace na výrazné dominantě kraje s výhledem na úhlavské údolí patrně nebude jen 
náhodná. B1ížeji se zatím nepodařilo zařadit eneolitické kamenné sekerky z Opálky, Koryt 
a Habartic. 

5 Srv. příspěvek Vladimíra HOLÉHO, Regionální začlenění Su.šicka a Horažďovicka. In: Vlastivědné zprávy horního 
Pootaví 1963, Sušice 1964, S. 34-38. Komplexní přehled o vývoji staršího osídlení v homím Pootaví podal Antonín 
BENEŠ, Horní Pootaví v pravěku a na počátku dějin podle archeologických pramenů. In: Sbomík vlastivědných 
prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, Kašperské Hory 1980, S. 7-58. 

6 Základní přehled pravěkých dějin regionu podává Jindra HŮRKOVÁ, Pravěké osídlení Klatovska, Muzejní 
zpravodaj klatovského muzejního ústavu 3, 1993, č. 2, S. 1-6 a Pavel BŘICHÁČEK-Dara BAŠTOVÁ, Pravěk 
západních C:ech až do příchodu Slovanll. In: Jan KUMPERA (red.), Dějiny západních Čech. I. díl. Od pravěku 
do poloviny 18. století, Plzeň 2004, s. 24-43. 

7 P. BŘICHÁČEK-O. BAŠTOVÁ, Pravěk, s. 25-28. 
8 O chamské kultuře dosud nejpodrobněji Jan PROSTŘEDNÍK, Chamská kultura v západních Čechách, Praehistorica 

25-26, 200 I, S. 7-177, srv. též Jindra HŮRKOVÁ, Pravěké osídlení, s. 1. 
9 Jaroslav BAŠTA-Dara BAŠTOVÁ, Drslavice, o. Klatovy, okr. Klatovy, Výzkumy v Čechách 1986-1987, s. 41 (srv. 

Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, zpráva č. j. 4222/90) a Vladimír ČTVERÁK-Michal 
LUTOVSKÝ-Miloslav SLABINA-Lubor SMEJTEK, Encyklopedie hradi,iiťv Čechách, Praha 2003, s. 76-77. 
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Po zániku chamské kultury nastává v starší době bronzové (2000-1600 př. n. 1.) 
dlouhotrvající hiát pravěkého osídlení celých západních Čech. Přijetí faktu, že by postrádaly po více 
než 500 let přítomnost lidí je však nepravděpodobné již jen z toho důvodu, že samotná plzeňská 
pánev patřila k vůbec nejhustěji osídleným a nejrušnějším místům českého pravěku. Jen těžko si lze 
představit, že by v tomto období klimatického optima byla absolutně vylidněna. Teprve v střední 
době bronzové (1600 - 1300 př. n. 1.) se na západě Čech objevuje kompaktnější osídlení. Obvykle se 
mluví o česko-falcké mohylové kultuře 10, charakteristické úzkým kulturním sepětím 
s jihobavorským Podunajím, s minimálními vazbami na středočeský prostor a novým způsobem 
pohřbívání, totiž budováním mohylníků, do nichž vkládali spálená i nespálená těla jejich zemřelých 
a četné bronzové předměty. Způsob života mohylového lidu se dosti lišil od svých předchůdců. 
Výšinné polohy osidlovali jen zřídka - budovali spíše rozptýlené dvorce na březích potoků a řek 
- a dosavadní obilnářství vinou zhoršení klimatu nahradili dominantním chovem dobytka, jenž 
umožňoval vyšší pohyblivost. Pomineme-li centra osídlení u Plzně a na Domažlicku (Meclov), jde 
o první kulturu, která dle dosavadní výpovědi pramenů hustěji zasídlila severní Klatovsko II. 
Mohylníky jsou zde poměrně četné - největší pohřebiště bylo zjištěno již v 19. století na Husíně 
u Tajanova (celkem 48 mohyl), v lese Špitál u Točníka (22 mohyl), u osady Těšnice nedaleko 
Kamýka a v okolí Andělic, Červeného Poříčí a Švihova (Kaliště, Nezdice, Biřkov, Vřeskovice, 
Stropčice, Jíno aj.). Středobronzovému období se připisují ještě ojedinělé nálezy z Janovic 
nad Úhlavou, Lub, Makova a Poleně l2 • Nálezy vlastních sídlišť mohylové kultury jsou na Klatovsku 
méně četné. 

Mohylová kultura středního bronzového věku nachází své integrální pokračování 

v milavečské kultuře mladší doby bronzové (1300 - 1000 př. n. 1.)11. Zvyk stavění mohyl pokračuje 
ve zdokonalené podobě vkládání spálených tělesných ostatků do nádoby - popelnice. Centrum 
milavečské kultury leželo sice severozápadně od úhlavského povodí opět na Domažlicku a vlastním 
Plzeňsku (kultura dostala svůj název podle slavného nálezu knížecího pohřbu s bohatým bronzovým 
inventářem včetně kultovního vozíku na nepojízdných kolečkách s kotlíkem z Milavčí u Domažlic), 
ale doklady její hmotné kultury jsou početné opět na severním Klatovsku. Objevují se v lokalitách 
již osídlených, ale stávající sídelní síť rovněž zahušťují - v studovaném prostoru jde o katastry 
Bezděkov, Bukovál4

, Kal, Klatovy, Svrčovec, Tajanov a Tupadl/ 5
• Vedle fragmentů keramiky, 

typické tzv. prstováním, se objevují meče s litou rukojetí a další drobné bronzové předměty. Ani 
v případě milavečské kultury nepozorujeme stopy násilného zvratu, spíše její poklidný přechod či 
vplutí do tzv. nynické skupiny pozdní doby bronzové 16 (1000 - 750 př. n. 1.), ovlivněné 
jihozápadoněmeckými vzory. Jestliže pro předchozí etapu byly typické mohyly, jsou nyní zcela 
opuštěny a nahrazeny plochými žárovými hroby. Jejich rozsáhlé naleziště v Nynicích 
severovýchodně od Plzně daly této kultuře jméno. Na Klatovsku se nynická skupina projevila 
významněji nálezy z Habartic a Červeného Poříčí, kde byl nalezen železný kroužek jako jeden 

10 Kulturu česko-falckou v západních Čechách zhodnotil Jiří MILITKÝ, Sídli.~tě mohylové kultury západních C~ech. 
Diplomová práce Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze. 

II Jako nejhustěji osídlenou část okresu Klatovy v pravěku hodnotí okolí Švihova Jindra IIŮRKOV Á-Michal 
TETOUR, Hmotné doklady pravěkého a středověkého osídlení Švihovska. In: Švihov. zajímavosti a obrázky 
z historie města, Švihov 2001, s. 4-15. Srv. též práci Jindry HŮRKOVÉ, Okresní muzeum v Klatovech. Katalog 
pravěké a středověké sbírky, Praha 1996 (=Zprávy České archeologické společnosti, Supplementum 27). 

12 J. HŮRKOVÁ, Katalog, s. 3-4, 5 a 8 (s odkazy na literaturu). 
13 Monograficky tuto kulturu zpracovala Jindra HŮRKOV Á, Rovinná sídli.~tě milavečské kultury v západních C~echách 

- 1. část. Programový projekt Ministerstva kultury ČR (PK96M05BP 155). In: Sborník Západočeského muzea 
v Plzni, řada Historie, 16,2002, s. 9-101; TÁŽ, Rovinná sídliště milavečské kulturv v západních C:echách - II. ('ást. 
Programový projekt Ministerstva kultury ČR (PK96M05BPI55). In: Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada 
Historie, 17,2004, s. 82-116 (s Michalem TETOUREM). 

14 Interpretace bezděkovského nálezu zásobnice a zlomku misky z roku 1924 jako milavečských není průkazná, srv. 
Jan BOUZEK, K milavečské keramice na Plzeňsku, AR 14, 1962, s. 175-218. V Bukové roku 1911 učiněn při orbě 
ojedinělý nález bronzového meče. 

15 J. HŮRKOVÁ, Rovinná sídmtě, mapy na s. 30, 34, 36 a 38. 
16 Základní prací zůstává Věra ŠALDOVÁ, Rovinná sídmtě pozdní doby hronzové v západních {'echách, PA 77, 1981, 

s.93-152, 
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z nejstarších dokladů tohoto kovu v celých západních Čechách. Vedle těchto rovinných sídlišť je 
nutno upozornit ještě na hradiště na vrchu Tuhošť jižně od Lhovic'7 a pravděpodobně i Kout 
na Šumavě'x. 

Po nynickém intermezzu plochých hrobů přichází s počátkem starší doby železné (750-400 
př. n. 1.) na scénu nejen ochlazení klimatu a návrat převažujícího dobytkářství, ale opět také 
mohylová kultura, náležející k západohalštatskému kulturnímu okruhu. Mohyly tohoto období 
oplývají bohatostí vybavení úměrně se společenským významem zemřelého. V okolí Klatov je 
známe z Tupadel, Husína, od rybníka Lotrov nedaleko Lučice a z Bolešin (nález bronzového 
turbanu). Pozdním halštatem počínaje (500-400 př. n. 1.) se v mohylách znovu nalézají kostrové 
pohřby a nastupují ploché žárové hroby v malých jamkách, označené někdy postaveným kamenem 
- stélou. Mohyly jsou jimi postupně zcela vytlačovány. 

Mladší vrstva doby železné, jež se tradičně nazývá dobou laténskou (500 př. n. 1. - O) 
zastihuje Klatovsko v okamžiku sídelního maxima, jež nastupuje cestu postupného scelování 
s ostatními sídelními ekumenami Horažďovicka a Sušicka. Tato fáze pravěku je neodmyslitelně 
spjata s prvním historicky známým národem na území Čech, Kelty '9. Jako součást jejich širší 
pravlasti se chápe i region jižních a západních Čech, poněvadž to jasně napovídá výtvarné pojetí 
laténské hmotné kultury. Ta se od starší produkce pozná rovněž častým uplatňováním antických 
vzorů i výskytem přímých importů z tohoto prostoru. Faktem je, že se keltská civilizace rozvinula 
v úrodnějších rovinách středních Čech a dlouho nechávala západočeskou oblast stranou svého 
zájmu. To se pochopitelně negativně projevovalo postupným civilizačním opožďováním, kdy zde 
toliko doznívala rezidua starší mohylové kultury. Z období laténu známe nálezy od Poleňklo, 
výskyt mohyl však postupně vyznívá zcela do prázdna ještě před přelomem letopočtu. 

Keltský lid přichází na český západ teprve v 2. - 1. stol. př. n. 1. a usidluje se 
v nejúrodnějších partiích Plzeňské pánve, odkud známe několik osad. Charakter jejich příbytků 
zachovával dispozice polozemnice, časté jsou nálezy dokumentující zemědělskou a železářskou 
činnost (rotační mlýnky, struska), kde Keltové obecně oproti staršímu vývoji pokročili o notný kus 
kupředu. Zásluhy na zvýšení zemědělské produkce i za nepříznivého klimatu, které v laténském 
období panovalo, doplňuje též významný podíl na vzniku skutečného obchodu, jehož počátky byly 
Kelty položeny možná také na jihozápadě země. Přes dosavadní skepticismus nejnovější bádání 
prokazuje, že keltské osídlení v západních Čechách nezůstalo omezeno jen na bezprostřední okolí 
Plzně, ale dá se pozorovat díky nálezům mincí a povrchových ložisek mědi již také na Domažlicku. 
Z dvojice výšinných opevněných sídlišť v horním Pootavf' lze rovněž usuzovat na postupné 
pronikání člověka pozdní doby železné do vysoko lokalizovaných poloh. Musí se tu ovšem 
připomenout, že by nebylo vhodné jejich význam příliš zveličovat či zobecňovat a faktem zůstává, 
že náležejí k jihočeskému okruhu, vyvíjejícímu se zcela nezávisle na přiléhajícím Klatovsku. Odtud 
ani ze zbytku západních Čech neznáme jediné keltské hradiště, typ sídla, jež zde bylo budováno 
po celou prehistorickou epochu až do příchodu Slovanů s výjimkou chamské kultury méně často. 
O přítomnosti Keltů na Klatovsku tedy dosud nejsou k dispozici žádné přímé doklady, ačkoliv se 
jen těžko dá připustit jejich absence alespoň v severní části oblasti. 

Od doby římsko-germánské (0-375 n. 1.) pociťuje keltská Evropa sílící tlak germánského 
etnika z východu, jemuž nakonec ustupuje. Českou kotlinu obsazují noví, o poznání primitivnější 
obyvatelé. V jihozápadočeském prostoru lze snad vedle posledních ostrůvků Keltů usuzovat 
na Kvády. Pozůstatků jejich přítomnosti je tu dosud ovšem jen velmi málo (nálezy se opět 

koncentrují v plzeňské pánvi), z Klatovska chybějí úplně. Dalším postupem Germáni vnikají 

17 Y. ČTVERÁK - M. LUTOVSKÝ - M. SLABINA - L. SMEJTEK, c. d, s. 172 (s odkazy na literaturu). 
18 Y. ČTVERÁK - M. LUTOVSKÝ - M. SLABINA- L. SMEJTEK, c. d, s. 144 (s odkazy na literaturu). 
19 Prací ke keltské tématice je neobyčejné množství, odkazuji na Jiřího WALDHAUSERA, Encyklopedie Keltů 

v ('echách, Praha 2002, kde jsou i základní přehledy další rozšiřující literatury. 
20 J. HŮRKOVÁ, Katalog, s. 8-9. 
21 Jde o Sedlo nedaleko Albrechtic u Sušice a vÍ1bec nejvýše položené opevněné místo v Čechách, Obří hrad 

u Kašperských Hor. Základní poučení s odkazy na literaturu podává Y. ČTVERÁK - M. LUTOVSKÝ - M. 
SLABINA - L. SMEJTEK. c. d , s. 29-30 a 300-303. 
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do srdce Římské říše a začíná divoké období stěhování národů, jež zcela proměňuje politickou 
mapu kontinentu. Tyto bouřlivé události probíhají stranou západních Čech, které Germáni postupně 
opouštějí a posouvají se do Bavor, aby se tam pravděpodobně podíleli na formování kmene Bavorů. 
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4 Nejstarší slovanské osídlení, kolonizace 13. století 

4.1 Úvodní poznámky 

Počátky osídlení Slovany prošly v západních Čechách svého času řadou peripetií', až 
soudobý stav poznání podal stěžejní argumenty k definitivnímu zamítnutí dlouhodobě statického 
pohledu, postaveného na liduprázdnosti oblasti až do konstituování přemyslovské hradské 
kastelánie v 10. stolete. I tak je ovšem nutno zdůraznit, že západní Čechy zůstávaly oproti ostatním 
oblastem země dlouho přehlíženy. První vlnu slovanských kolonistů lze pozorovat v severní 
polovině Čech již v průběhu 6. stol., ale ta se stejně jako druhá vlna z přelomu 6. a 7. století 
ze středního Podunají českému západu patrně vyhnula. Až sociální neklid po rozpadu Sámovy říše 
rozproudil další slovanskou migraci z Podunají, jež výrazněji povzbudila obyvatelstvo k dalším 
přesunům. A právě na přelomu 7. a 8. stol. snad Slované konečně vstupují na území západních 
Čech. Dělo se tak několika směry: osídlení plzeňského okolí souvisí s kolonizací ze středu Čech3 , 
Stříbrska ze severozápadu. Po celkovém ustálení sídelní obraz západních Čech charakterizovaly 
ekumeny v plzeňské pánvi, na Stříbrsku a Domažlicku. Vymezení těchto tří základních sídelních 
komor vychází z rozložení slovanských hradišť v celém kraji, jejichž počet je oproti jiným oblastem 
Čech až překvapivě velký4. Méně početná jsou již tradičně staroslovanská rovinná sídliště, 
sestávající povětšinou pouze z několika zahloubených chat či povrchových srubových staveb, 
rovněž množství nalezených pohřebišť (mohylová s žárovými pohřby) je sporadické. 

Dlouhodobě diskutabilní otázkou zůstává původ sídelního organismu na Domažlicku. 
Důkladnější průzkum této oblasti byl zahájen až v osmdesátých letech minulého století a připravil 
mnohá překvapení. Z bezprostředního okolí bylo do té doby známo jen Horšovotýnsko, kde byl 
zvýšený počet slovanských nalezišť zdůvodňován zcela oprávněně úrodností krajiny, která se blíží 
plzeňské pánvi. Stejné vysvětlení již ale nebylo možno aplikovat na četné objevy výšinných sídlišť 
i v poměrně členitém a hůře dostupném terénu vlastního Domažlicka. Interpretace nálezů z Černého 
vrchu u Svržna, Štítar a dalších lokalit na Tachovsku5 se tedy musela ubírat jinou cestou. Přední 
zástupci západočeské archeologie, manželé Baštovi, přišli se zajímavým vysvětlením, založeném 
na úzké spojitosti s kulturou, rozkládající se na opačné straně Českého lesa6

. Podle nich by 
v horním povodí řeky Radbuzy žila jedna z větví slovanského kmene, v Bavorsku nazývaného 
Nábští Slované či Nábští Srbové. Je na místě připomenout, že z tohoto kmene byl na základě 
lingvistické příbuznosti odvozován i původ Chodů7 • Domažlická ekumena s centrem ve Štítarech 

Jde především o diskusi, která se rozpoutala po publikování článku Zdeňka KALISTY, Plzeňsko na úsvitě dějin, 
MZK 7, 1970, s. 299-320. Jeho názory přesvědčivě vyvrátili Jiří SLÁMA, K počátkům slovanského osídlení 
západních Čech. AR 23, 1971, s. 725-741 a Rudolf TUREK, K problematice počátků slovanského Plzeňska, MZK 
8, 1971, s. 149-170. - Přibližný rozsah nejstaršího slovanského osídlení v Čechách vymezil Jiří ZEMAN, Nejstar.~í 
slovanské osídlení ('ech, PA 67, 1976, s. 115-235 a TÝŽ, Počátky slovanského osídlení Čech, Slavia antiqua 30, 
1987, s. 43-50. Za základní ukazatel zvolil vrstevnici 300 m a prúměmou roční teplotu vzduchu 8°C. 

2 Až ve 2. polovině 10. století a hlavně v II. století měla být kolonizována plzeňská pánev podle Jiřího SLÁMY, 
Příspěvek k vnitřní k%nisaci raně středověkých Čech, AR 19, 1967, s. 440. Autor však připisuje Klatovské kotlině 
přednostní význam v celém Šumavském podhůří. - Podobně Rudolf TUREK, Úloha staroplzenecké Hůrky 
v poL'átcích dějin západních Čech. In: Tisíc let Staré Plzně. Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie, 
Plzeň 1976, s. 9-18 uzavírá hranici do 10. století na jihozápadě Čech Žinkovskem, západním Horažďovickem 
a Sušickem. 

3 Snad již z konce 7. stol. jsou nálezy z Plzně, srv. Marie DOUBOV Á, Příspěvek k počátkům slovanského osídlení 
Plzeňska. In: Příspěvky k archeologii západních Čech, Praha 1990, s. 28-54 (=Zpravodaj Československé 
společnosti archeologické ČSAV, Supplementum ll). 

4 Přehledně západočeská slovanská hradiště evidují Jaroslav BAŠTA-Dara BAŠTOVÁ, K problematice počátků 
a vývoje slovanských hradi.~ť v západních Čechách. Studia Mediaevalia Pragensia I, 1988, s. 9-31, srv. mapky na s. 
10 a 13. 

5 Naleziště vyjmenovávají J. BAŠTA-D. BAŠTOVÁ, K problematice, s. 11-21. Srv. k tomu Vladimír ČTVERÁK
Michal LUTOVSKÝ -Miloslav SLABINA-Lubor SMEJTEK, Encyklopedie hradiH v Čechách, Praha 2003. 

6 Jaroslav BAŠTA-Dara BAŠTOVÁ, Neznámý slovanský kmen na Domažlicku?, MZK 27, 1991, s. 7-24 a TÍŽ, 
Slovanské osídlení v povodí horní Radhuzy, Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie, 5, 1990, s. 5-58. 

7 Antonín FRINTA, Chodové - srhský kmen z Bavor, MPP 3,1960, s. 13-44. 
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měla existovat prakticky nezávisle na okolním vývoji v české kotlině a teprve v 10. sto1. být 
začleněna do přemyslovského státního útvaru. Teorii "neznámého kmene na Domažlicku" bude 
možno potvrdit či vyvrátit teprve dalším usilovným bádáním, ale jak se zdá, může vysvětlit mnohé 
z nejasností, které současná historiografie na jihozápadní hranici Čech řešíR • 

Na rozdíl od Domažlicka trpí Klatovsko žalostným nedostatkem informací pro vyslovování 
zobecňujících soudů. V poslední době se však tento deficit rychle dohání 9

. Ještě donedávna bylo 
s jistotou deklarováno, že s přítomností Slovanů na Klatovsku nelze počítat před rozhraním 10. 
a ll. stol 1o

• Dnes však odborníci expanzi slovanské populace do této krajiny předpokládají již 
minimálně v prvé polovině 9. století. Existuje o tom již řada pramenných dokladů - s novátorskými 
poznatky a postřehy přišla v posledních letech již tradičně archeologie. Raně středověká osada, jež 
by mohla posunout nejstarší slovanské dějiny Klatovska hlouběji do minulosti, byla v roce 1992 
objevena na soutoku Úhlavy s Drnovým potokem. Podle výzdoby a tvarů nalezené keramiky by se 
mohlo jednat o provenienci starší doby hradištní (rozhraní 8. a 9. sto1.Y I. Z nedalekých Klatov je 
znám nález keramické aquamanile, objevený v padesátých letech minulého století při demolici části 
zástavby na Pražském předměstí a datovatelný na přelom 10. a 11. věku l2 . Ještě větší frekvence 
nálezů z této doby v okolí Švihova, Červeného Poříčí, Vřeskovic či Klatov nebude jistě žádným 
překvapením, protože je jen stěží představitelné, že by tyto úrodné a rovinaté partie, jež jsou 
označovány oprávněně za "staré sídelní území" okresu Klatovy, zůstaly Slovany nepovšimnuty až 
do mladší doby hradištní l3

• Nejnovější objevy navíc dokazují, že starohradištní sídelní ekumena 
mohla zasahovat ještě výše proti toku Úhlavy. Během dosud stále probíhajícího výzkumu v Týnci 
u Klatov byly k velkému překvapení archeologů nalezeny pozůstatky podélného objektu, jenž je 
v korelaci s nalezenou keramikou datovatelný nejpozději do 2. poloviny 9. století l4

• 

Jestliže se svrchu zmiňované lokality nalézají v klimaticky i terénně optimálních polohách 
sledovaného území, není to automaticky přesvědčivým důkazem toho, že první Slované 
nepostoupili ještě hlouběji do pohraničního hvozdu horské Šumavy. Antonín Beneš před lety 
nedaleko Svaté Kateřiny identifikoval slovanské mohylové pohřebiště a podobné stanovisko zaujal 
rovněž k terénním útvarům nedaleko Javorné l5

• Obě lokality dosud nebyly podrobněji 
archeologicky prozkoumány, ale jestliže se jejich slavinita potvrdí, posunou v mnohém náhled 
na raně středověké dějiny jihozápadních Čech. Přítomnost Slovanů v takto vysokých polohách by 
zde jednoznačně vylučovala jejich ryze zemědělský způsob obživy a v mnohém by naznačila 
možnosti dalšího osidlovacího směru či využití úhlavského údolí k překonání horské hraniční 
bariéry. 

Jak je patrné, uvedené archeologické poznatky významnou měrou transformují a revidují 
starší představy slovanských počátků na Klatovsku. Relevantními se ovšem stávají i argumenty 
jiných vědních disciplín, zejména etnografie. Její nevýhodou je sice získávání informací 
ze soudobého materiálu, ale i tak z něj lze získat mnoho cenných poznatků. Předmětem zkoumání 

8 Srv. Josefa ŽEMLIČKU, Počátky Čech královských (ll 98-1253). Proměna státu a společnosti. Praha 2002, s. 236-
237. 

9 Nejnověji se slovanskému osídlení jihozápadních Čech věnují Jindra HŮRKOVÁ-Jan PÍCKA, Nové doklady 
osídlení jihozápadních Čech v době hradWní. In: Milan Metlička (ed.), Archeologie doby hradištní v Čechách. 
Sborník příspěvků z pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum doby hradištní v Čechách, konaného 
v Plzni 19.-21.5.2004, Plzeň 2005, s. 93-121. V citacích vycházím bohužel z tehdy ještě nepublikovaného textu, 
poskytnutého mi laskavostí Mgr. Jana Pícky. 

10 Z regionálních autorů toto stanovisko zastávala Marie DOUBOV Á, pas.I'im rezonujc rovněž ještě v kolektivním díle 
pod redakcí Jana KUMPERY (red.), Dějiny západních Čech. I. díl. Od pravěku do poloviny I tl. století, Plzeň 2004, 
mapka na s. 311. 

II J. HŮRKOV Á-J. PÍCKA, c. d.. s. 8. Nejvíce se souboru nalezené keramiky blíží materiál z hradišť Svržno - Černý 
vrch, Darmyšl- Chlum a Krtín - Hradišťanský vrch (srv. D. BAŠTOV Á-J. BAŠTA, Slovanské osídlení, obr. 9-5). 

12 Rudolf TUREK, Keramické aquamanile z Klatov, Časopis Národního muzea, oddíl věd společenských, 126, 1957, s. 
4 - 7. 

13 J. HŮRKOV Á-M. TETOUR, Hmotné dokladv, s. 8. 
14 J. HŮRKOV Á-.1. PÍCKA, c. d.. s. 9-11. .' 
15 K nalezišti u Javorné A. BEN EŠ, Horní PootavÍ v pravěku a na počátku dějin podle archeologick)!ch pramenil. ln: 

Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, Kašperské Hory 1980, s. 24-25, 
ke Svaté Kateřině srv. Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, zpráva č. j. 7978/75. 
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se stává hlavně tzv. špýcharový dům, představující v jihozápadních Čechách jakousi výjimku 
potvrzující pravidlo. Místní rozšíření stavby, která pod jednou střechou spojuje obytnou část 

se sýpkou a je typická především pro jižní Moravu a Slovensko, je na Chodsku a kraji táhnoucím se 
od něj až k Českým Budějovicím záhadou, kterou se pokoušel rozřešit již nejeden badatel. Nejvíce 
pozornosti pošumavskému špýcharovému domu věnoval Václav Mencl l6

, jenž předložil zajímavou 
teorii k osvětlení tohoto fenoménu. Špýcharový dům jako specifický typ obytného stavení by měl 
mít společný původ ve všech oblastech svého výskytu a při geografické prospekci vyplývá, že jeho 
centrem bylo střední Podunají, odkud se potom rozšířil na Moravu a Slovensko, ale také 
do jihozápadních Čech. Slované, kteří v Podunají přebývali a byli nositeli špýcharového domu, 
osídlili od jihovýchodu Šumavu, rozšířili se do východních Bavor a tudy přes přirozený val 
Českého lesa ještě na Chodsko. Výše podaný výklad Mencl podpořil argumentem místního 
zvláštního způsobu střešní konstrukce, zvaného tradičně "na osla" či "na kobylu" (krov 
s hřebenovou vaznicí), který bývá považován za vůbec nejstarší technologické řešení krovu 17. 

N a rozdíl od jiných oblastí Čech se zde používal hluboko do 19. století i na obytných budovách. 
Je těžké jednoznačně rozhodnout, zda tento krov napovídá něco bližšího k osídlení regionu 

prvními Slovany. Podrobnější studium však odhalilo i další lokální specifika. Etnograf Jaroslav 
Kramařík narazil ve svých studiích na několik agrárně etnografických zvláštností, typických 
pro Šumavu a její podhůří - nákolesník, stranovnÍ bránu 18 a typický způsob zapřahání tažného 
dobytka l9

• V případě dvou prvně jmenovaných prohlásil nejsevernější hranicí jejich výskytu, 
za kterou se již kontinuálně neobjevují, řeku Úhlavu, a poukázal přitom jednak na velkou 
konzervativnost zemědělské práce a jednak rovněž na to, že tu musel existovat nějaký kulturně 
historický předěl. Rozhodně vyloučil, že by mohlo jít o potvrzení Bretholzovy teorie kontinuálního 
germánského osídlení v Čechách od doby Markomanů - samotná terminologie nákolesníku ukazuje 
jasně na český původ a oblast jeho rozšíření zasahuje výrazně hlouběji do českého vnitrozemí. 
Za značně nepravděpodobnou považuje Kramařík i možnou souvislost s rozložením jednotlivých 
českých kmenů, takže onu kulturně historickou hranici spatřoval spíše v časové disproporci mezi 
kolonizačním postupem na obou březích řeky20. Pravdivost této argumentace je za současného stavu 
bádání více než diskutabilní. V době formulování Kramaříkových studií se počátky organizovaného 
osídlení na Domažlicku datovaly k období 12. století a zdaleka nic nebylo známo o raně 

16 Václav MENCL, Púvod obytného domu domažlických Chodú, Zprávy památkové péče 17, 1957, s. 25-31 a TÝŽ, 
Lidová architektura v Československu, Praha 1980, s. 137-173 dokazuje odlišný původ obyvatelstva při jihozápadní 
hranici země především pro Čechy naprosto neobvyklým spojením obytných prostor domu se špýcharem pod jednu 
střechu jako tzv. špýcharový dům. 

17 Jaroslav KRAMAŘÍK, Krovy s hřebenovou vaznicí na českých venkovských stavbách, ČL 45, 1958, s. 18-25 a TÝŽ, 
Krovy "na kohylu" na Klatovsku v první polovině devatenáctého století, ČL 47, 1960, s. 204-205. - Jedná se o typ 
krovu, jehož základem je hřebenová vaznice, podpíraná původně na koncích sloupky (tzv. sochami); na ni jsou 
zavěšeny postranní tyče, které mají za úkol nést s latěmi krytinu. Nejstarší doklady tohoto způsobu střešní 

konstrukce jsou již z pravěku, kdy byl obecně rozšířen. Ve středověku začal nástup krokvových krovů, které 
vytlačily užívání hřebenových vaznic jen na hospodářské budovy. 

18 Jaroslav KRAMAŘÍK, Plužice v jihozápadních Čechách, ČL 47, 1960, s. 62-68. Nákolesník je plazové rádlo 
opatřené kolečky, jež vyniká charakteristickým prohnutým hřídelem (tzv. kriimel či náhradník). Jím prochází násada 
s radlicí zvláštního tvaru a křídlovitými odvaly, která se opírá hrotem o dlouhý úzký plaz (tzv. přínos). Byl vhodný 
pro horské oblasti se slabou vrstvou ornice, neboť klasický pluh tu vyžadoval značné nároky na potažní sílu 
a pozemky jím obdělávané bývaly silně zaplevelené. Orba nákolesníkem vyhovovala přílohovému systému, který 
spočíval v krátkodobém (obyčejně tříletém) pěstování plodin, tzn. obilovin, od 18. století v jednom roce také 
brambor, po kterém se pole nechalo zarůst travou a dřevinami, aby po 6-7 letech se pozemek očistil a připravil 
k setbě. Nákolesník ještě ve 20. století sloužil v Pošumaví ke kultivaci brambor. Oráč se s ním pokoušel 
o asymetrickou orbu a dařilo se mu jistě, i když nedokonale, půdu obracet, a to hlavně nakláněním oradla k pravé 
straně. Stával se tím pádem univerzálním orebným nástrojem. Dlouho se nákolesníkem zaorávalo po setí obilí (ovsa 
a na svahovitých pozemcích žita). - Stranovní brána je jednokřídlová brána, složená z pěti či šesti trámců (tzv. 
saničky), a to ze dvou krajních delších, na předním konci mírně dovnitř zahnutých; mezi sebou jsou saničky spojeny 
kratšími trámky (tzv. svlaky). Stranovní brána byla vhodná zejména k vláčení na svahovitém terénu. 

19 Jaroslav KRAMAŘÍK, Výzkum starýchfórem zemědělství v Po,§umaví, Československá etnografie 7, 1959, s. 326-
327. 

20 Jaroslav KRAMAŘÍ K, Dva typy starého zemědělského nářadí a jejich severní hranice v Po,~umaví, Agrikultúra. 
Sborník pol'nohospodárskeho múzea v Nitre, Bratislava 1963, s. 52-53. 
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středověkých nalezištích, systematicky zkoumaných až od 80. let. Proto byl model, spatřující hlavní 
sídelní iniciativu ve vnitřní kolonizaci pohraničí poměrně dobře přijatelný a zodpovídal celou řadu 
důležitých otázek. Na základě nových závěrů, učiněných manželi Baštovými, a výsledků 

archeologického průzkumu na Klatovsku již toto tvrzení není relevantní. S použitím argumentu 
o krovu s hřebenovou vaznicí bude nutné být opatrnější - půjde tu nejpravděpodobněji o pozůstatek 
tradiční lidové kultury a dobrý doklad toho, jak dlouho se v šumavském podhůří udržovala oproti 
zbytku Čech a jak se toto území vývojově opožďovalo. Naznačené koncepci nahrává poměrná 
izolovanost oblasti, jež se odrazila i v ryze kulturních vlivech a dále okolnost, že sousední německé 
obyvatelstvo uchovávalo také velmi staré vývojové formy, daleko méně pokročilé, než tomu bylo 
na severu a východě Čech. Konzervativnost místního obyvatelstva k moderním zemědělským 
postupům sehrála důležitou roli rovněž pro dochování nákolesníku a stranovních bran. Problém 
jejich výskytových okruhů bude nutné po kritickém zhodnocení aplikovat na mladší časové vrstvy 
nejdříve pozdního 13. století, kdy byly kolonizovány již mnohem hůře obdělavatelné a málo 
výnosné půdy, pro které byly oba nástroje nejvhodnější. 1 přes negaci Kramaříkových dedukcí však 
stále na stole zůstává problém špýcharového domu. Jsem toho mínění, že bude nutné hledat 
souvislost mezi jeho rozšířením a teorií manželů Baštových o "neznámém kmeni". 

4.2 Středověké komunikace na Klatovsku jako klíč ke kolonizaci kraje 

Zaměřme se však nyní znovu na samotné úhlavské údolí a pokusme se zodpovědět otázku, 
zda je reálné uvažovat zde o dlouhodobější sídelní aktivitě před velkou kolonizací 13. století. Jak již 
bylo uvedeno výše, jsou známy nálezy z Klatov a Týnce hlásící se ještě do doby prvních 
Přemyslovců. O Týnci zatím nelze prohlašovat definitivní soudy, zdejší archeologické výzkumy 
nebyly řádně zhodnoceny. Vesnice se uvádí poprvé stejně jako Beňovy, Novákovice, Obytce a dnes 
zaniklé Horky kolem roku 1220 jako majetek svatojiřského kláštera. Budeme-li věřit vydavatelce 
listiny, abatyši Anežce, držel tehdy klášter všechny tyto vsi již minimálně 40 let. Donace byla 
připisována českému králi Vladislavovi 1., který je jistě daroval jako existující. Za předpokladu, že 
tak panovník učinil minimálně na sklonku své vlády, musely prokazatelně existovat před rokem 
117021

• V případě Klatov je nesporné, že zde osídlení mělo kontinuální charakter alespoň od 12. 
století. Svědčí o tom zejména zaniklá rotunda sv. Jiří ze 12. stoletf2, jež stávala na hřbitově severně 
od centra města. Existence tohoto kostela něco vypovídá o velikosti sídla, charakterizovaného před 
vlastní lokací královského města jako trhová ves v majetku Soběhrda z rodu Drslaviců23 . Již sám 
fakt, že Klátov byl trhovou vsí, příliš nekoreluje s představou opuštěné vísky kdesi na pokraji 
pohraničního hvozdu. Naopak, v polovině 13. století se nám etabluje jako pulzující tržní centrum 
okolního vesnického osídlení, ležící v místě, které křižují projíždějící obchodníci24. Nemohlo jít 
o zanedbatelný tržní ruch, neboť kolem poloviny 13. století prokazatelně disponovaly právem trhu 
také o několik kilometrů severněji položené Přeštice25 a Dobřany26. Je samozřejmě na místě ptát se, 
odkud se tito obchodníci brali. Jistou nápovědu dávají objevy z dvou malých vísek jihozápadně 
od Klatov, Běhařova a Hodousic. Oběma je společná jejich poloha na říční terase úhlavského údolí 
ve výšce kolem 500 m s širokým výhledem do kraje (Běhařov 485 m, Hodousice 502 m). V rozmezí 

21 Gustav FRIEDRICH (ed.), CDB.lI., Pragae 1912, s. 419-423, Č. 378. 
22 Anežka MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971, s. 141. Srv. k tomu Klára 

BENEŠOVSKÁ - Helena SOUKUPOVÁ - Václav MENCL, Předrománská a románská architektura v západních 
Čechách, Plzeň 1978, s. 48-49; Zdeněk PROCHÁZKA - Ladislava V ÁŇOV Á, Klatovy mčsto. Historicko-turistickv 
průvodce č. 14, Domažlice 2000, s. 91-94 a Michal TEJČEK, Klatovské hřhitovní kost('~v v 18. sto!('lÍ. In: Sborník 
prací z historie a dějin umění 2/2003 - Klatovy, Klatovy 2003, zvl. s. 68-72 (s vyobrazením). 

23 Jindřich VANČURA, Dějiny někdej.~ího královského města Klatov 1/1, Klatovy 1927, s. 46. Pokud je mi však 
známo, neexistuje žádný písemný pramen, jenž by uváděl, že Klátov vůbec trhovou vsí byl - toto historické dogma 
Klatov vychází pouze z Vančurových dedukcí. 

24 Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198-1253). Proměna státu a spoldnosti, Praha 2002, s. 269 
(=Česká historie, 10). - Největší prostor trhovým vsím věnoval Jiří KE.JŘ, Trhy a trhové vsi v ('echách a na Moravě, 
PHS 28, 1987, s. 9-44. 

25 Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI. (Pro-Sto), Praha 2004, s. 175. 
26 K Dobřanům podrobně Miloslav BĚLOHLÁVEK, Dobřany zafeudalismu, MZK 16, 1980, s. 167-189. 
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40 let se tu nalezly dva bohaté soubory mincí, které otřásly teorií o pozdním osidlování Klatovska: 
podle názoru numizmatiků totiž lze vznik obou pokladů klást na přelom 1. a 2. čtvrtiny 12. stolete7

. 

U nálezu z Běhařova je navíc zvlášť vypovídající skutečností, že jde o mince vydávané a obíhající 
zejména v prostoru Podunají. Dokazuje to tak celkem zřetelně, že zde existovalo komunikační 
propojení s touto oblastí. Navíc, běhařovský mincovní depot motivoval archeology provést u obce 
rámcový průzkum. Zjistil zbytky sídliště dlouhodobého charakteru, jež se nalezenou keramikou 
hlásí do přelomu ll. a 12. století28

• Máme tu tedy co dělat nejen s komunikací, ale i hmotnými 
doklady trvalého osídlení v horním povodí Úhlavy pro dobu, v které se podle dosavadních 
zpracování dějin regionu na kolonizační aktivitu teprve čekal029 . P. Radoměrský hledanou cestu 
ztotožňuje s tzv. Německou stezkou, přicházející z plzeňské pánve do Klatov a dále přes Janovice, 
Nýrsko a Svatou Kateřinu na Neukirchen bei Heiligen Blut, jež je dostatečně známa z širší 
literatury3o. Naproti tomu Z. Smetánka nadhazuje celkem tři možnosti, jež pro tuto komunikaci 
přicházejí v úvahu: dvě rovnoběžné komunikace na obou březích Úhlavy, spojnice obou míst 
brodem přes Úhlavu nebo existence širšího průchodního pásu až ke Svaté Kateřine. 

S všeobecným vznikem stálých dálkových cest v českém prostoru lze počítat od doby 
laténské, současně se zrodem obchodu a vojenství. Keltové vytvořili základní komunikační spojnice 
se sousedním územím, které po nich bez větších změn převzali Slované. Tradiční souvislost mezi 
bavorským a českým kulturním prostředím jen posilovala důležitost kvalitního dopravního spojení 
s Bavorskem, takže intenzita provozu skrz západní a jihozápadní pomezní hvozd měla vzestupný 
charakter. Zásadního významu tak nabyly dvě komunikace vedené tímto směrem, Řezenská 
a Norimberská stezka. Nejstarší zprávy o nich prostředkují relace o vojenských taženích říšských 
panovníků do české země v 10. a ll. století, ale není sporu o tom, že měly své předchůdkyně již 
v pravěku32 • O průběhu Řezenské stezky panovala donedávna názorová jednota díky Palackého 
lokalizaci bitvy mezi českým knížetem Břetislavem a říšským císařem Jindřichem III. k Brůdku 
jižně od Kdyně. Novější výzkumy však tento axiom české historiografie revidují a pokoušejí se vést 
hlavní větev Řezenské stezky západněji přes Pasečnici a Folmavu33

• Osiřelou cestu z Eschlkamu 
Všerubským průsmykem na Kdyni potom prohlašují za nejpohodlnější spojení z Bavorska 
do Klatov. 

Dobrat se správného řešení není za současného stavu poznání snadné. Jak dokazují 
badatelské úspěchy při rekonstrukci jednotlivých větví Zlaté stezky, je nespolehlivější metodou 
zjišťování průběhu staré komunikace terénní průzkum34 . Velkou vypovídající hodnotu však může 
mít rovněž využití poznatků různých vědních disciplín - např. onomastiky, geografie atd.35 Protože 

27 Dosud nejobsáhleji Pavel RADOMĚRSKÝ, Tajemná mincovna Zekir (zvaná též Sekýř) na jižní Moravě. Poklad 
z Běhařova u Klatov, AR 44, 1992, s. 243-257 (s další literaturou). Na místě je nutno upozornit, že oba nálezy 
doplňuje objev mincí z 12. století u Vřeskovic v roce 1884. - Srv. k tomu Jarmila HÁSKOV Á, Osídlení a směna 
v západních Čechách do konce 13. století v historické výpovědi nálezů mincí (Nástin problematiky), MZK 19, 1983, 
s. 153-161 a v obecné rovině Ladislav HaSÁK, Nález pokladu jako historický pramen, MVP 3, 1965, s. 54-56. 

28 Zdeněk SMETÁNKA- Ladislav HRDLIČKA, Mladohradištní sídliště v Běhařově, AR 21,1969, s. 392-394. 
29 Srv. např. J. VANČURA, c. d., s. 38. 
30 Do povědomí vstoupila zejména zásluhou Josefa Blaua. Věnoval jí nejen samostatný článek Der uralte "Deutsche 

Steig", Waldheimat 10, 1933, č. 12, s. 180-182; ale hojně ji zmiňoval také v dílech Geschichte der kiinischen 
Freibauern im Bijhmerwalde, Pilsen, s. d. (1932-1934), zvl. s. 31-32 a TÝŽ, Aus der Geschichte des alten "Zoll
und Granitzstadtels Neuern" im Bohmerwald, Mein Bohmerwald 5, 1941, s. 4-11. Nejnověji se Německou stezkou 
zabýval stručně E. MAUR, Řezenská stezka, s. 33-34. 

31 Z. SMETÁNKA - L. HRDLIČKA, c. d., s. 393-394. 
32 Jaroslav BAŠTA, Otázka zemských stezek na Domažlicku ve světle archeologických nálezů, Studia Mediaevalia 

Pragensia 2, 1991, s. 61-73. 
33 Eduard MAUR, Řezenská cesta a zemské stezky na Domažlicku, ZSH 7, 2001, s. 5-40. TýŽ autor se k tématu 

vyjádřil ještě knihou Paměť hor, Praha 2006. 
34 Jde o výsledky výzkumů Petra Zavřela a Františka Kubů z prachatického muzea, s nimiž je odborná veřejnost 

seznamována hlavně prostřednictvím sborníku Zlatá stezka, vydávaného od roku 1994. 
35 Metodické pokyny na toto téma vypracoval před lety Ladislav HaSÁK, Zásady při určování směru středověkých 

cest, ČSPS 65, 1957, s. 147-148 a TÝŽ, Poznámky k určování směru středověkých obchodních cest. ln: Miscellanea. 
Sborník příspěvků k osmdesátinám prof. Jaroslava Procházky, Trutnov 1969, s. 36-45 (=Krkonoše-Podkrkonoší, 
Supplementum 5). Od Hosákových dob se studium středověkých komunikací výrazně prohloubilo a směřuje 
k osamostatnění jako zvláštní historická disciplína. Nejlepší přehled o současném stavu bádání v tomto ohledu 
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průběh komunikací skrz horní tok řeky Úhlavy je vlastně klíčem k osidlovacímu procesu oblasti, 
pokusím se nastínit jejich základní vývoj 36. Nejvhodnější je vycházet ze starých mapových děl37 , 
přičemž primární význam mezi nimi mají dvě: Stichova mapa z roku 16763R a elaboráty prvního 
voj enského mapování z let 1764-176739

• 

Již při letmém pohledu vystupují jako nejdůležitější komunikační uzel oblasti Klatovy. 
Cestou primárního významu pro ně byla tzv. Klatovská silnice, zajišťující spojení s Bavorskem. 
Vycházela z Prahy a v Rokycanech odbočovala směrem do rovinatého úhlavského úvalu, čímž 
opustila Plzeňskou silnici, pokračující na Plzeň a Domažlice. Za branami královského města Klatov 
překročila dřevěný most u Beňov a pokračovala přes Koryta, Vráž, Libkov, Loučim a Chodskou 
Lhotu (Melhut) pod vrch s kaplí Svaté Anny (Tannaberg), za nímž u Hájku (Donau) opět splynula 
se sesterskou Plzeňskou silnicí, mířící sem od Domažlic a Kdyně. Společně obě silnice pokračovaly 
do Všerub (Neumark), kde překonaly zemskou hranici a pokračovaly na Eschlkam. Vojenští 
komisaři hodnotili tuto cestu jako schůdnou, zvláště do Loučimi. Pro unavené cestující fungovaly 
zájezdní hostince v Korytech a Vráži. V Loučimi se oddělovala silnice přes Hlubokou a Brnířov 
na Kdyni a dále na Domažlice. V případě deště se cestování po této komunikaci spatřovalo velmi 
obtížným, zvláště v úseku u Brnířova a Kdyně. Cestující měl ovšem ještě možnost z Chodské Lhoty 
pokračovat jihozápadně kolem Stefflova Dvora a Chalupy (Friedrichstal) do Hyršova (Hirschau), 
Pomezí (Springenberg) a Srubů (Heuhof), za touto vískou překročit hranici a přes Warzenried 
dosáhnout Eschlkamu. I toto spojení komisaři definovali jako přímé spojení Klatovy-Neukirchen. 

Další komunikace již měly oproti Klatovské silnici druhořadý význam. Druhou možností 
dosažení bavorské hranice byla cesta přes Nýrsko, Chudenín a Fleky. Z Klatov se mohlo cestovat 
dvěma směry. První vedl úzkou cestou přes Bezděkov, Veselí, Dubovou Lhotku a Úborsko, za nímž 
po dřevěném mostu poblíž kostelíka sv. Petra a Pavla40 překonal Úhlavu a přes Bystřici pokračoval 
do Nýrska. Tuto trasu za deštivého počasí komplikoval bahnitý povrch. Další obtíží bylo 
bezprostřední sousedství Úhlavy, jež samo o sobě neprospívalo terénu tak, aby se dopravní ruch 
po tomto úhlavském břehu výrazněji prosadil. Vhodnější varianta se tudíž z Klatov nabízela 
přes Janovice a Petrovice. Pro zjednodušení ji budu dále nazývat podle tradičního pojmenování 
Německou stezkou. Vojenští komisaři ji charakterizovali jako vhodnou komunikaci pro těžké vozy 
po celý rok, vadila jim jen její velká zahloubenost do terénu, způsobená jejím dlouhodobým 

podává sborník Staré stezky, vydávaný od roku 1999 brněnskou pobočkou Národního památkového ústavu. -
Přehlednými syntetickými pracemi ke komunikacím v minulosti jsou: František ROUBÍK, Silnice v Čechách 
ajejích vývoj, Praha 1938 (=Stopami věků. Monografie z čsl. dějin kulturních, 4-5). Diskutabilnější jsou práce 
Radana KVĚTA, Základy nauky o starých stezkách, Brno 2000 (=Moravské zemské muzeum v Brně, Drobné 
studijní texty); TÝŽ, Staré stezky v České republice, Brno 2002. Určitou hodnotu si stále zachovávají závěry Jana 
Karla HRAŠEHO, Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách, Nové Město nad Metují 1885. 

36 Poslední příspěvky na téma komunikací přecházejících Šumavu publikovali František KUBŮ - Petr ZAVŘEL, Die 
Steige im Bohmerwald in der Vorzeit und im Mittelalter. In: Archaologische Arbeitsgemeinschatl Ostbayern/West
und SUdb6hmen II, Rahden-Westfalen 2002, s. 210-226; TÍŽ, Šumavské komunikace v pravěku a středověku. In: 
Staré stezky 9/2004. Sborník příspěvků z 9. semináře 21. dubna 2004, uspořádaného Národním památkovým 
ústavem, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2004, s. 23-36 a TÍŽ, Šumavské stezky a jejich ochrana. In: 
Šumava. Příroda - historie - život, Praha 2003, s. 673-682. 

37 Samozřejmě tento postup není bez potíží, srv. argumenty Miroslava ŠTĚPÁNKA, Patrocinía a středověké cesty 
(Příspěvek k dějinám osídlení 4), ČsČH 16, 1968, s. 562-569, Karla SEVERINA, Metodika hledání středověkých 
cest. In: Staré stezky 612001. Sborník referátů z 6. semináře 25. dubna 200 I, Brno 200 I, s. 7-21. - K zachycení 
regionu v mapových dílech srv. přehlednou studii Ivana HONLA, Nástin v.vvoje mapového ohrazu Plzeňska 
od začátku J6. do začátku 18. století, MZK I, 1962, s. 97-112. 

38 František ROUBÍK, Stíchova mapa zemských stezek a celních stanic v ('echách z r. 1676, Sborník archivu 
ministerstva vnitra 6, 1933, s. 319-341 (s reprodukcí mapy). Vzhledem k tomu, že Roubíkovo překreslení není 
přesné, pracoval jsem s originálem mapy, uloženým v NA Praha, Mapová sbírka 16. - 20. století, inv. Č. 883, sign. A 
V4. 

39 K prvnímu vojenskému mapování František ROUBÍK, Ke vznikujosel~kého katastru v ('echách, SH 2, 1954, s. 143-
144. Jeho účelnost pro rekonstrukci středověké silniční sítě zhodnotil Dušan ADAM, Využití map prvního 
vojenského mapování při rekonstrukci sítě starých komunikací. In: Staré stezky 6/200 I. Sborník referátů z 6. 
semináře 25. dubna 2001, Brno 2001, s. 70-75. 

40 Josef BLAU, Místopis hývalých německých osad v okresu klatovském, s. I. 1946, s. 28 o kostelu uvádí, že byl zrušen 
v roce 1785 a prodán mlynáři ze sousedního Stříbrného mlýna. 
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používáním. Cesta se nacházela ve vyšší poloze vůči hladině řeky, takže byla pohodlnější a kratší 
než její pandán na opačném břehu. Vyšší frekventovanost Janovické cesty dokládá také existence 
dvou hostinců, jednoho v Novákovicích, druhého na Granátce. A kromě toho tu byl ještě jeden 
zásadní faktor, jenž nahrával trase přes Janovice. Přímo v městečku se totiž od této komunikace 
oddělovala cesta směřující na Strážova odsud do Železné Rudy v údolí Řezné. Překvapivě se tak 
obešlo údolí Jelenky, neboť cesta se zvedala od Janovic směrem ke klenovskému návrší, kde obešla 
hrad a po průchodu městečkem se svažovala přes Rovnou až do Strážova. Na vině byl jistě špatný 
terén. Na Mullerově mapě je celý prostor porostlý lužním lesem až k Rovné, což indikuje 
podmáčenost půdy a tedy nevhodné podmínky pro vedení obchodní cesty. Od Strážova vedly cesty 
po obou stranách Městišťského potoka. Po levém břehu se minul Krotějov a poté se prudce stoupalo 
do Oldřichovic (Olchowitz) a Děpoltic (Depoltowitz), kudy se poměrně pohodlně pokračovalo 
na Dešenice a Nýrsko. Pravobřežní cesta minula Divišovice a pokračovala do Městiště (Dorrstatt) 
a na Onen Svět (Jenewelt). Poté zabočila na jih do prostoru královácké rychty Zejbiš, prošla kolem 
Poschingerova Dvora (Poschingerhof), Šimandlova Dvora (Schimandlhof), Páteříkové Huti 
(Paterlhutte) a na Brunstu se rozdělila - východním směrem na Zhůří (Haidl) a jihozápadním přímo 
na Železnou Rudu zhruba na rovnoběžné ose s dnešní státní silnicí E 53. Od Poschingerova Dvora 
vedla ještě přímá cesta do údolí Řezné na Šmauzy (Schmausen) a po východním svahu Pancíře. 

Variantou spojení Janovice - Strážov byla cesta, odbočující z Janovické cesty u Novákovic, 
procházející přes Lomec a sníženinu mezi kopci s kaplemi sv. Jana Nepomuckého a Loretou 
do Týnce. Z něj pomalu stoupala do Klenové, odkud po známé trase pokračovala do Strážova. 

V Nýrsku se cesty větvily do několika směrů. Nejdůležitějším spojem v době vzniku 
mapování již byla cesta přes Chudenín, Fleky a samotu Barenloch na Neukirchen. V opačném 
směru vedla přes Hadravu do údolí Andělice, odkud mohl poutník bud' pokračovat na severovýchod 
ke Klatovům, nebo odbočit a proti proudu potoka dosáhnout Pocinovic, dalšího komunikačního 
uzlu. Vedly sem cesty od Chodské Lhoty a Loučimi, jež Pocinovicím zajišťovaly spojení vyššího 
řádu na Domažlice či Klatovy, dále od Plání a Orlovic a konečně již známé spojení do Nýrska, 
patrně nejdůležitější, realizované podél Andělice přes Stříbrný mlýn a Úborsko ke kapli sv. Petra 
a Pavla, u níž po dřevěném mostu překonalo vysoký břeh Úhlavy. Na pravé straně řeky pokračovalo 
k Bystřici, kde se napojilo na silnici od Klatov do Nýrska. Cesta do Neukirchen přes Chudenín 
a Fleky zatlačila význam staré silnice na Skelnou Huť, pokračující přes Uhliště s kostelem sv. 
Linharta do Svaté Kateřiny, poslední větší osady na české straně. Zemskou hranici cesta překonala 
pod Kameňákem, aby poté odbočila do Rittsteigu. 

Poslední tři komunikace zajišťovaly spojení mezi Nýrskem a Železnou Rudou. První z nich 
minula nýrský farní kostel sv. Tomáše a mírným stoupáním dosáhla Dešenic, které opustila kolem 
kaple sv. Václava, aby nabrala směr na Děpoltice (Depoltowitz), kde prudce odbočila na Prenet 
a po jeho hřbetu pokračovala na Můstek (Grosse Gefildt l a Pancíř (Panzer) až do Železné Rudy. 
Písemný komentář mluví výslovně o tom, že cesta po Pancířském hřbetu je součástí komunikace 
Nýrsko-Železná Ruda. Pravděpodobně využívanější spojení s Železnou Rudou zajišťovala cesta 
vycházející z Nýrska přes Starou Lhotu (Freih6Is), Bruckhof, Hammerhof, Dolní a Horní Špátův 
Dvůr (Unter-, Ober Spatenhof), Hojsovu Stráž, Bouřňák (Storn) a kolem Špičáku (Spitzberg) 
do údolí Řezné. Vojenští komisaři však oběma cestám nepřisuzovali pro náročnost terénu větší 
komunikační význam, zvláště cestu po horském hřbetu Prenetu a Můstku považovali za starou 
a téměř nepoužitelnou. 

Rozložení důležitých cest lze vhodně doplnit údaji mapy zemských stezek a celních stanic 
z roku 1676. Její autor Jan Stich zasadil hlavní dopravní křižovatku do Nýrska jakožto celní stanice. 
Začneme-Ii od západu, vycházela odsud cesta přes Svatou Kateřinu, Neukirchen bei Heliligen 81ut, 
Eschlkam a Furth im Wald až do Chamu. Na severozápad šla přímá spojnice do Kdyně, dalšího 

41 Toto pojmenování je nejasné. Podle sekce Č. 228 prvního vojenského mapování ho lze bezpečně vztáhnout 
na Můstek, ale ve speciálkách 2. poloviny 19. století se pod názvem Hochgefild skrývá Habr. Podle V. HOLÉHO, 
Královský hvozd, Hamry a Hojsova Stráž, s. 30, pozn. Č. 43 se název Hochgefild vztahoval na celý hřbet Můstku 
i s vybíhajícím hřbetem vrchu Plošina. Původ tohoto oronyma se vykládá jako rovinatá, bezlesá krajina. 
V šumavském prostoru se dodnes zachovaly Kvilda a Horská Kvilda jižně od Kašperských Hor. V. HOLÝ, 
Królovský hvozd, Ka,~persk(}h()rské Kvildy, s. ll. 
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sídla celní stanice. Vybíhaly z ní jihozápadním směrem odbočky k zemské hranici přes Fleky, přes 
Pláně, přes Hyršov a přes Chodskou Lhotu a Pomezí42 . Na východ z Nýrska vedla cesta na Onen 
Svět (sídlo celní stanice) a samotu Můstek (Briickl) až do Zwieselu. Paprskovité rozložení stezek, 
vycházejících z Nýrska, uzavírala jihovýchodně orientovaná cesta na Hojsovu Stráž a Bouřňák, 
která splynula v nevyznačeném bodu (jistě Železné Rudě) s cestou od Onoho Světa, s níž 
pokračovala dále do Bavor. Cesta od Kdyně na Všeruby ústila nelogicky do stezky vycházející 
z Pomezí, solitérně bez vyznačení komunikačního propojení byly celní stanice v Brunstu 
(Altbrunst) a Zhůří (Haidl). 

Poměrně hustá síť cest v Klatovské kotlině v 17. a 18. století samozřejmě ještě neodpovídá 
stavu, jaký tu panoval ve středověku, takže ji musíme podrobit důkladné analýze. Započneme 
komunikací pro náš další výklad nejdůležitější, totiž cestou tradičně nazývanou Německá stezka 
(Deutscher Steig)43, která vycházela z Klatov a pokračovala přes Novákovice, Janovice 
nad Úhlavou, Petrovice nad Úhlavou, Bystřici nad Úhlavou až do Nýrska44

• Její počátek nutno 
hledat u klatovské Špitálské brány, kudy vedla přímým jihovýchodním směrem, jak až 
do sedmdesátých let 20. století dokládala hluboká úvozová cesta45. Průběhem komunikace si 
můžeme být víceméně jisti minimálně až do Janovic, kde se z ní vydělovaly další dvě cesty, jak 
dokládají lokality datovatelné do 13. století a dříve4ó • Po zanesení do mapy totiž vytvoří výraznou 
linii Beňovy - Novákovice - Janovice nad Úhlavou - Běhařov, jíž vhodně doplňují zaniklá 
středověká vesnice Horkl7 a panské sídlo v Petrovičkách4x . Máme tu co dělat s jednou variantou 
dopravního spojení s domažlickým prostorem. Druhá odbočka z Janovic měla severozápadní směr, 
na Klenovou a Strážov. 

Od janovického brodu Německá stezka vedla pod Klenovou do Petrovic, Bystřice 

a Nýrska, kde překonala úhlavský brod a nejpohodlnějším a nejkratším směrem zamířila přes 
Skelnou Huť a Uhliště na Svatou Kateřinu. Prudší stoupání začalo za Uhlištěm s pozdně gotickým 
kostelem sv. Linharta, menší odpočinek soumarům poskytl mírnější terén u Svaté Kateřiny a poté 
již museli do kopce až na zemskou hranici, kde měli za sebou po třech kilometrech převýšení 
zhruba 215 m. Vesnice na spojnici Nýrsko - Svatá Kateřina mají poměrně pozdní písemné doložení 
(Skelná Huť 1419, Uhliště 1444) a je otázkou, kdy s nimi lze reálně počítat. Mezi Uhlištěm 

42 E. MAUR, Řezenská cesta, s. 32 chybně uvádí, že se všechny tyto cesty sbíhaly v Pomezí a pokračovaly jako jedna 
stezka do Eschlkamu. Vycházel patrně z Roubíkova překreslení mapy, které je poněkud nejasné a připouští chybnou 
interpretaci. 

43 ll. února 1465 Oldřich z Janovic na Janovicích a Bystřici zapsal své manželce Jitce z Nečtin obvěnění, do něhož 
mj. zahrnul "in oppido Nirsstie Doleyssym cum census tahernis, s trznym macelli, se dwiema trzetinami myta 
na Niemeczke stezcze et od peczenie chleba." NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, kvatern trhový 1414-1482, pag. 
473-474. August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl devátJí, Domažlicko a Klatovsko, Praha 
1893, s. 129 využil náplň tohoto obvěnění ke zpětné rekonstrukci rozsahu bystřického panství, jež koupil Oldřich 
z Janovic v letech 1444-1446. Proto se první zmínka o názvu cesty udávala již k roku 1444. 

44 Německé stezce věnoval článek Josef BLAU, Der uralte "Deutsche Steig ", Waldheimat 10, 1933, Č. 12, s. 180-182; 
zhodnotil ji rovněž E. MAUR, Řezenská stezka, s. 33-34. 

45 Jaromír JELÍNEK, Po starých klatovských cestách. ln: Martin Kříž (red.), Po starých klatovských cestách, Klatovy 
2000, s. 6-7 (=Toulky regionální minulostí, 3). TýŽ autor také nastiňuje možnost spojení s Domažlicemi přes 
Janovice a Pocinovice. 

46 Beňovy, Novákovice a Horky se podle donační listiny svatojiřskému klášteru dají datovat do roku 1170, .Janovice 
nad Úhlavou jsou poprvé uváděny 1290, Klenová 1291, Běhařov 1352, ale kostel je z doby po polovině 13. století 
(Dobroslav LÍBAL, Katalog gotické architektury v České repuhlice do husitskl'ch válek, Praha 200 I, s. 13), Strážov 
1352, ale kostel je tu datován do pozdního 13. století (O. LÍBAL, c. d, s. 467), Dešenice 1272, Hodousice 1373, ale 
mincovní poklad tu prokazuje aktivity již po roce 1120. Na Ostrém stával strážní hrádek již v závěru 13. století, 
starobylost Klátova a Týnce jsem již zmiňoval. Zapomenout se nesmí konečně ani na samotné královské město 
Klatovy, vysazené kolem roku 1260 jižně od Klátova. 

47 František ROUBÍK, Soupis a mapa zanik(vch osad v Čechách, Praha 1959, s. 64 a podrobně Michal TETOUR, 
Zaniklá středověká ves u Novákovic. In: Martin KI{ÍŽ, Toulky minulostí Lomce a Novákovic, Klatovy 2002 , s. 36-
41 (=Toulky regionální minulostí, 5). 

48 Poprvé uváděny v roce 1272 (F. ROUBÍK, Soupis, s. 65). Srv. k tomu Karel POLÁK, Zmizelá ves Petrovh'ky 
u ./anovic nad Úhlavou, ZMK 7, 1966, s. 9-11 a nověji Jiří ÚLOVEC, Zaniklé hrady, zámkl' a tvrze Čech, Praha 
2000 (s další literaturou). 
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a Svatou Kateřinou ležela na cestě samota s příznačným názvem Klausen a kostelíkem sv. 
Antonína49 a těsně za ní ve svahu na západní straně silnice samota Račín nebo také Radošín 
(Ratschin), stojící podle Blaua na místě pohraniční pevnůstky na obranu Německé stezky50. Dosud 
neotřesitelná pozice první písemné zmínky o svatokateřinské svatyni (1565) padla objevením 
zprávy, že se sem již v roce 1420 z Prahy uchýlili pražští kartuziáni 51

• Její faktické založení se 
mohlo uskutečnit buď společně se vznikem kaple na nedalekém Prenetu v roce 1408 či za vlády 
Karla lY., kdy se kateřinský kult v Čechách těšil značné obhbě52 • Souvisí to samozřejmě s pokusem 
o určení stáří Německé stezky. E. Maur usuzuje na základě prvních zmínek o celnicích na obou 
stranách hranice (Atzlern po roce 1300, Nýrsko 1327), že tu přechod musel vzniknout někdy 
v závěru 13. století. Na jednu stranu by tomu napovídalo stáří hraničního hrádku na Velkém Ostrém 
s nepochybně strážní funkc(\ archeologickými nálezy datovaného do konce 13. století. Z vrcholu 
je jedinečný pohled na celé údolí Úhlavy až ke Klatovům, jenž nabízel jistě výborný přehled o tom, 
co se v celém prostoru děje. Nižší šumavskou soustavou kopců je zakryt pouze úsek z Nýrska 
ke Svaté Kateřině, kdežto na bavorskou stranu se otevírá výhled na celé údolí městečka Lam. Podle 
bavorského plánu z roku 1567 odsud do Lamu také vedla pěší stezka, což by mohlo cosi vypovídat 
o příslušnosti hrádkus4

• Druhým těžištěm kontroly bezpečného provozu na Německé stezce byl 
nejpozději od poloviny 14. století hrad s přiléhavým jménem Pajrek55 na hřebenu hory s ještě 
přiléhavějším jménem Hraničář56 . Starší autoři měli tendenci dobu založení hradu přeceňovat 
a dávat do souvislosti jeho stavební styl s podobnými stavbami v Pošumaví, zejména Kunžvartem, 
nicméně všechny výzkumy Pajrku neobjevily žádné stopy osídlení před 14. stoletím57

. Nad hradem 
se pod temenem Hraničáře vyskytovala ještě lokalita Strážiště (Huttstatt), doložená v roce 1578 
jako místo, kde kdysi stával dům5s , možná původní strážnice před zbudováním Pajrku, jehož majitel 
měl povinnost glejtování k zemské hranici59

. 

Proti takovému tvrzení však lze vznést pochybnosti. Podél celé Německé stezky je 
poměrně hodně patronymik - Beňovice (původní podoba Beňov), Novákovice, Janovice, Miletice, 
Ondřejovice, Petrovice, Hodousice či Milenice (dnes Milence). Toponyma tohoto typu jsou 
považována za poměrně stará, i pokud bychom počítali s horní hranicí, maximálně ze 14. století60

• 

O existenci Německé stezky vypovídá rovněž něco první písemná zmínka o Dešenicích (1272)61, 

49 J. BLAU, Deutsche Steig, s. 181. Kostel byl zrušen v roce 1785 a přestavěn na selské obydlí. Stejně jako u kostela 
sv. Petra a Pavla u Úborska je i v tomto případě stáří stavby neznámé. 

50 Josef BLAU, Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald, Pilsen s. d. (1937), s. 243. Pokud autor nečerpal 
alespoň z vlastního povrchového průzkumu, nelze považovat existenci nějakého opevněného místa na místě 
Radešína za reálnou. V roce 1975 místo navštívil archeolog A. Beneš, jenž na návrší neshledal žádné kulturní vrstvy 
a teorii hradiště tak asi nadobro zavrhl. Zato na protilehlém svahu identifikoval několik nám již známých 
mohylových útvarů připomínajících slovanské mohylové pohřebiště. Srv. Benešovu zprávu v Archivu nálezových 
zpráv Archeologického ústavu AV ČR v Praze, čj. 7978/75. 

51 Jaroslav ERŠ1L (ed.), MV VlilI, Pragae 1996, s. 333-334, Č. 795. 
52 E. MAUR, Řezenská stezka, s. 15. 
53 Jiří FROHLlCH, Hraniční horský hrádek na Ostrém na Šumavě, Castellologica Bohemica 5, 1996, s. 101-106 

a nověji Bernhard ERNST, " ... .1'0 vor Jahren allda gestanden H. Der aktuelle Forschungsstand zur Burganlage aur 
dem Grof1en Osser. In: Franz Amberger (Hrsg.), Grenzenlos, Straubing 2000, s. 117-119. 

54 Plán souvisel s řešením sporu o prúběh hranice mezi Bavorskem a Čechami. Překresluje ho J. BLAU, Kunische 
Freibauern, s. 99. Pěší cesta na Ostrý existovala ještě v době vzniku prvního vojenského mapování. 

55 Tj. hrad vystavěný na hranici proti Bavorům. Václav BOK, Německájména západočeských hradů, MZK 13, 1976, 
s. 218. - K dějinám hradu existují dvě monografie. Jako první věnoval Pajrku pozornost Josef BLAU, Geschichte 
der Burg Bayreek, Neuern 1931, nejnověji je k dispozici popularizační práce Ivany VYHNALOVÉ, Bavor v rohu 
aneb Kronika hradu Pajrek. - Bayer in der Eck. Chronik der Burg Bayereck, Domažlice 2005. 

56 Název uvádí poprvé první vojenské mapování, bude však jistě mnohem starší. 
57 Zdeněk PROCHÁZKA, Pajrek, Hláska. Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1985, s. 39-55 a Tomáš DURDÍK, 

J/ustrovaná encyklopedie česl-'Ýeh hradIl, Praha 1999, s. 415-416. 
58 Y. HOLÝ, Královský hvozd, Hamry a Hojsova Stráž, s. 2. 
59 Tak J. BLAU, Bayereck, s. 13. Úvozové cesty směrem k hradu Pajrku, uváděné I. VYHNALOVOU, c. d., s. 12, 

ještě nemusejí být terénními pozůstatky Německé stezky, ale vlastními příjezdovými cestami ke hradu a tzv. 
Vysokým Lhotám, vzniklým pravděpodobně ve stejné době. 

60 Zdeněk BOHÁČ, K metodice studia dějin předhusitského osídlení v Čechách, HG 17, 1978, s. 3-63. 
61 Prvým dokladem o Dešenicích je přítomnost Rudgera s predikátem" de Deschenicz" ve svědečné řadě pro listinu 

Protivce z Herštejna z roku 1272. Jindřich ŠEBÁN EK - Sáša DUŠKOVÁ (eds.), CDB. V12, Pragae 1981, s. 324-
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minimálně to, že již v tomto roce existovala odbočka z Nýrska do Dešenic na Prenet. Výmluvné je 
rovněž zasvěcení farního kostela v Dešenicích sv. Mikuláši, které se vykládá jako doklad tržní 
funkce lokalitl2

• Nejpádnějším důkazem starší existence Německé stezky je však zcela jistě 
hodousický mincovní depot. Jeho skladba nepřímo prozrazuje, že již v době jeho uložení existovalo 
komunikační propojení úhlavského údolí s Bavorskem. Všechna snesená fakta tak mluví pro to, 
abychom Německou stezku datovali přinejmenším do poloviny 12. století63

• Že možná nejde 
o konečné slovo naznačují pozůstatky slovanských mohyl u Svaté Kateřiny, nalezené A. Benešem. 
Bez detailnějšího průzkumu a prokázání jejich reálného původu je však zatím nelze pokládat 
za relevantní argument. Doklady slovanského pobytu v extrémních polohách jsou známy 
i na Domažlicku, kde se rovněž vážou na průběh starých komunikacíM. 

Zbývá ještě stručná poznámka o vedení cesty na druhé straně hranice. Německá stezka tu 
měla dvě varianty. První pokračovala přes vsi Geleitsbach a Atzlern, kde se zpočátku vybíralo 
pohraniční clo, do městečka Neukirchen bei Heiligen Blut. Přestože až do závěru 16. století nelze 
o spojení na Neukirchen pochybovat65

, nebylo patrně vždy tím nejdůležitějším66 . Naznačují to 
prameny z let 1570 a 1580, jež Německou stezku nazývají Klatovsko-Vilshofenskou silnicí67

• 

Stejnou řečí hovoří mapa česko-bavorského pomezí z konce 16. století, kde je Neukirchen zcela 
opominut a silnice pokračuje na Arnbruck, Regen a Kirchberg, kde splývá s cestou od Železné 
Rudy, Zwieslu, Rinchnachu, aby společně pokračovaly do Vilshofen6R

• Rovněž V. Holý konstatoval, 
že před rokem 1600 došlo k přeložení směru Německé cesty kvůli dovozu soli do Rittsteigu69

• 

Výmluvný je samotný půdorys této pohraniční vesnice, vytvářející ulicovou zástavbu na ose 
severozápad-jihovýchod. Změna trasy v závěru 16. století vedle čistě praktických důvodů může 
odrážet slábnoucí význam spojení ze Svaté Kateřiny na Neukirchen a jeho postupné nahrazování 
cestou přes Fleky a Barenloch tak, jak jej dokladuje vojenské mapování a Stichova mapa. Je však 
zajímavé, že v 18. století mapy ze Svaté Kateřiny znají opět směr pouze na Neukirchen71l

• Ať už je 
tomu jakkoliv, stěží zabráníme konstatování, že Německá stezka vždy zprostředkovávala pouze 
vedlejší spojení Klatov s Bavorskem. Napovídal by tomu jak výnos cla, vždy nejmenší oproti 
ostatním hraničním přechodům oblasti7

!, tak to, že král neměl na nýrském clu větší zájem a neustále 
ho pronajímal. Zjevně mu nevadila skutečnost, že cesta neleží na komorních, nýbrž šlechtických 
pozemcích rodu Janovských z Janovic. Změnit marginální význam Německé stezky se nepodařilo 

325, Č. 685. 
62 Tomáš VELÍMSKÝ, Mikulášské zasvěcení kostelů a počátky trhov~vch sídWiť a mčst v Čechách. Mediaevalia 

Historica Bohemica 6, 1999, s. 7-66. Není však nutné hned spojovat lokalitu s městskými právy, mohlo se jednat 
o trhovou ves anebo, jak uvádí autor, reminiscenci na kapli, zbudovanou u útulku či hostince, což pro náš účel plně 
vyhovuje. 

63 Stejně vznik Německé stezky datují F. KUBŮ - P. ZAVŘEL, Šumavské komunikace, s. 28. 
64 Jaroslav BAŠTA - Dara BAŠTOVÁ, Neznámý slovanský kmen na Domažlicku?, MZK 27, 1991, s. 15-16. 
65 Ještě nejstarší mapa česko-bavorského pohraničí z roku 1514 zaznamenává směr na Neukirchen (srv. Georg 

SCHROTTER, Eine B6hmerwald-Grenzkarte vom Jahre 1514. Die ii/teste hairische Karte, Die Ostbairischen 
Grenzmarken 16, 1926, s. 173-179), také komise objíždějící v roce 1565 Královský hvozd uvedla ve své zprávě, že 
jela po silnici, jež vedla z Nýrska do Neukirchen (J. BLAU, Kiinische Freihauern, s. 88). Náš směr si konečně 
vybral i Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic v roce 1598, když vyrazil spolu s Humprechtem Černínem z Chudenic 
na svou pouť do Svaté země: "Ve čtvrtek ráno, t.j. druhého dne duhna vyje/jsem vejméno hoží s panem Heřmanem 
Černínem ajedním služebníkem, v.~ichni tři na koních z Bystřice. Po polednách přiielii~me do Nových Kostelzi . .. 

66 Tak se domnívá také E. MAUR, Řezenská stezka, s. 34. 
67 J. BLAU, Kiinische Freihauern, s. 31-32. 
68 Mapa je reprodukována v Dčjinách hmotné kultury 11/2, Praha 1997, s. 911, obraz Č. 485. 
69 V. HOLÝ, Královský hvozd, s. 12. O pokračování cesty z Rittsteigu na Haibi.ihl a údolím Bílé Řezné do Kiitztingu 

však lze vznášet pochybnosti. Je spíše možné, že šlo o ilegální spojení, kterým soumaři hodlali obejít pohraniční clo 
v Neukirchen, jak dovozuje Holý podle starší zprávy z roku 1548. 

70 Např. Vogtova mapa z roku 1712 a série map vzniklých při jednáních o úpravu česko-bavorské hranice v roce 1707, 
z nichž jsem pracoval se dvěma: NA Praha, Mapová sbírka 16. - 20. století, inv. Č. 396, sign. C X 7, mapa okolí 
Kotztingu, Neukirchen bei Hl. Blut a Zwieslu, 1708 a tamtéž, inv. Č. 393, sign. O II ll, návrh hranice mezi 
Bavorskem a Čechami, kopie z roku 1763 podle mapy z roku 1707. 

71 Kolem roku 1565 asi 20 zl. rýnských (V HOLÝ, Královsk~v hvozd, Svatá Kateřina, s. 8), za měsíce červenec a srpen 
15916 kop grošů českých (zatímco kdyňská 80 kop 43 gr. Č. a domažlická 50 kop gr. č.), v roce 1612 1119 kop 
(Kdyně 5621 kop, Domažlice 1221 kop gr. č.). E. MAUR, Řezenská stezka, s. 31 a 34. 
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ani v závěru pro dálkové komunikace tolik tvůrčího 18. století, kdy se někdejší Německá cesta 
upravovala a plánovala se dokonce jako možná hlavní dopravní tepna mezi Klatovami a Železnou 
Rudou72

• 

Pokud jde o pandán Německé stezky vedoucí z Klatov přes Bezděkov na Dubovou Lhotu, 
je nepřímo doložen toponymem Veselí, prozrazujícím, že zde stála noclehárna pro pocestné nebo 
zájezdní hostinec73

, nepochybně při křižovatce dvou cest - komunikace od Janovic na Běhařov 
a "bezděkovské cesty". Tato levobřežní varianta Německé stezky na Nýrsko tak, jak ji známe z 18. 
století však rozhodně nebude starší než její pravobřežní pandán přes Janovice a Petrovice, neboť 
všechny lokality na ní položené jsou písemně doloženy teprve ve 14. století74 a navíc by koexistence 
dvou cest úhlavským údolím působila poněkud nelogicky. V opačném směru "bezděkovské cesty" 
od Běhařova se z její trasy po proudu Úhlavy na severovýchod oddělila cesta, pokračující k Týnci, 
jehož poloha na výrazném kopci s širokým výhledem do kraje je přímo symbolická. 

Vraťme se zpět do Janovic a zaměřme se na strážovskou odbočku Německé stezky, někdy 
nazývanou Světelskou cestou podle českého pojmenování bavorského města Zwiesel. Sledování 
lokalit datovatelných před rokem 1301 nám spolehlivě modeluje její směr z Janovic přes Klenovou 
do Strážova75

. Na další trase směrem k Městišti mohou starobylost oblasti aspoň nepřímo naznačit 
patronymika - Divišovice, Oldřichovice, Děpoltice. Problematičtější je ovšem pokračování této 
cesty na Železnou Rudu a Zwiesel. Literatura považuje za bezpředmětné vést trasu mezi Strážovem 
a Železnou Rudou po vysokém horském hřbetu, jenž této cestě vysloužil jméno Výšinná stezka 
(Hochstrasse). Název cesty po temeni Prenetu (1070,6 m), Můstku (1234,5 m) a Pancíře (1213,5 m) 
je však prokazatelně doložen v mapách druhé série vojenského mapování z 40. let 19. století, 
zatímco o osmdesát let starší první série ho vůbec nezná a také žádný pramen starší 18. století o této 
cestě nemluvC6

. Do literatury pojem Výšinná stezka jako první uvedl 1. V. Prášek, pověstný svou 
nespolehlivostí, po něm ho tlumočil 1. K. Hraše (jen na okraj připomínám, že stejný název měla tzv. 
Brodská cesta mezi Furth im Wald a Domažlicemi77

). Také SchaUerova a Sommerova topografie 
cestu neuvádějí. Zajímavé však je, že v Práškově podání Výšinná stezka nesměřovala z Prenetu 
na Strážov, nýbrž od hradu Debrník (sic!) "po svahu Pancéře (..) táhla se dále po pláni můstecké 
ajednak u Zelené Lhoty scházela do údoli úhlavského, jednak přes hřbet Sterneka tíhla k Onnému 

72 Dochoval se k tomu plán z roku 1789, jenž je nejpodrobnějším mapovým zobrazením někdejší Německé stezky (NA 
Praha, Mapová sbírka 16. - 20. století, inv. č. 2123, sign. A VI 14). Směr byl zvažován ještě počátkem 19. století, ale 
nakonec zvítězila a v letech 1836-1861 byla realizována trasa Klatovy-Neznašovy-Čachrov-Jesení-Železná-Ruda
Debrník-Zwiesel. Blíže k tomu František ROUBÍK, Silnice v Čechách a jejich vývoj, Praha 1938, s. 84-87 
(=Stopami věků. Monografie z čsl. dějin kulturních, 4-5) a s chybami Vilém KUDRLIČKA, Javorná - zapomenutý 
kout Šumavy 2. A by lidé měli k sobě blíž, Praha 1987, passim. 

73 Ladislav HOSÁK, Poznámky k určování směru středověkých obchodních cest. In: Miscellanea. Sborník příspěvků 
k osmdesátinám prof. Jaroslava Procházky, Trutnov 1969, s. 40. 

74 Bezděkov 1331, Veselí 1379, Dubová Lhota 1395, Úborskojako pusté 1539. Je zajímavé, že ve všech lokalitách 
vznikla panská sídla - v Bezděkově, Veselí a Dubové Lhotě ještě ve 14. století, v Úborsku v 16. Indikuje to rostoucí 
význam cesty až v této době. 

75 Za nejstarší přímý doklad cesty lze považovat prohlášení z roku 1398, jímž se strážovský plebán Jan oprošťuje od 
obvinění ze zavraždění Přišťana, panoše z Krotějova, jedoucího na koni po veřejné cestě z Klatov do Strážova. 
Antonín PODLAHA (ed.), Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XlV. et Xv. Liber Vl. (1397-1405), 
Praha 1927, s. 32-33, Č. 14. 

76 I. VYHNALOV Á, c. d., s. 12 uvádí první zmínku o Výšinné stezce k roku 1030, ale bez citování konkrétního 
pramene toto datum nelze brát vážně. Stejně tak musíme naložit s informací o existenci celnice na Prenetu. Vychází 
nepochybně z údajú V. KUDRLIČKY, Javorná 2, s. 7. Ještě dále šel Kudrlička v prvém díle své práce (Javorná
zapomenutý kout Šumavy I. Příroda a skláři. Praha 1983, s. 305), když označil Výšinnou stezku za starou keltskou 
komunikaci a nevyloučil, že byl Pancíř kdysi opevněn. Ve skutečnosti prameny nikde nesdělují, že by na Prenetu 
někdy bylo vybíráno clo, tato dezinformace možná vznikla vinou polesného Thomase Zollpristela, jenž obýval jedno 
z pěti prenetských stavení v roce 1617. V. HOLÝ, Královský hvozd, Hamry-Hojsova Stráž, s. ll. 

77 Nejpodrobněji k této cestě Werner PERLlNGER, Die Hochstraj3e - ein alter V6lkerweg zwischen Bayern 
und Bijhmen, Beitrage zur Geschichte im Landkreis Cham 14, 1997, s. 7-36. 
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Světu"78 a přes Městiště pokračovala do Strážova. F. Kubů a P. Zavřel komunikaci nazývají 
Železnorudskou cestou a vedou ji po známé trase až do Rinchnachu, kde se nacházel benediktinský 
klášter, jehož vznik v roce 1011 považují současně za historický počátek komunikace7

\). 

1. Vančura ve své monografii o dějinách Klatov o přesném vedení cesty nenapsal nic, 
pouze vytýčil jako její cíl město Straubing80

• Výšinnou stezku vedoucí od Strážova po hřebenu 
Prenetu, Můstku a Pancíře s definitivní platností do širšího historického povědomí zafixoval J. Blau, 
který ji všude označoval za prastarou, aniž by však uvedl nějaký konkrétní doklad 81

• K dispozici 
měl pouze údaje o tom, že cesta procházela z Železné Rudy přes Pancíř na Můstek. Dopustil se tím 
chyby, protože Můstkem nebyl v 18. století a dříve nazýván nejvyšší bod Pancířského hřbetu82 , ale 
samota ležící na jeho úpatí (Můstecký Dvůr, Bruckl, Brucklhof), jak dokazuje Stichova mapa 
i vojenské mapování. Právě to je nejstarším přímým dokladem průběhu Výšinné cesty 
po Pancířském hřebeni, vojenští komisaři ji považují za starou a zcela nepoužitelnou spojku 
mezi Nýrskem a Železnou Rudou. Naproti tomu vedení cesty ze Strážova přes Městiště, Onen Svět 
a Můstecký Dvůr dokládá kartografický materiál staršího data než je vojenské mapování. Tak mapa 
stezek z konce 16. století ukazuje, že v Janovicích od Německé stezky odbočila cesta do Strážova 
a vedla odsud přes Městiště na Železnou Rudu dále do Zwieslu83

. Podobnou situaci zakreslil do své 
mapy také Jan Stich v roce 1676: z Nýrska na Onen Svět, Můstecký Dvůr a Zwiesel. Naprosto 
evidentně to naznačuje, že v 16. století bylo spojení Strážov-Železná Ruda-Zwiesel realizováno 
přes Městiště a Onen Svět, nikoliv po Pancířském hřbetu, jak tvrdí dosavadní literatura. Je však 
s podivem, že cesta volila tak extrémní terén. Než dosáhla Můsteckého Dvora, musela za Oním 
Světem vystoupat do prudce se zvedajícího svahu. Z žádného mapového podkladu jsem nezjistil, že 
by cesta vedla po vrstevnici po východním svahu Pancířského hřbetu, první vojenské mapování 
spíše naznačuje, že cesta přešla přes vrchol Můstku a pokračovala po jeho západním svahu 
na Pancíř k Železné Rudě, kam sestupovala po Hladovém vrchu, lemována sérií zastavení křížové 
cesty, vysvěcené v roce 181584

• Pokud by soumaři jezdili z Městiště na Můstecký Dvůr přes Onen 
Svět, zbytečně by si zajížděli a navíc by museli do velmi náročného terénu. Důvodem snad mohlo 
být zaplacení cla85

, které se podle Sticha na Můsteckém Dvoru kontrolovalo, takže případné 
opominutí celnice ono světské nebylo možné. Samotná trasa od Můsteckého Dvora k vrcholu, jenž 
se nad ní vypíná, snad také vysvětluje pozdější pojmenování této hory a potoka, pramenícího 
na jejím východním svahu. Původ názvu samotného dvora dává tušit, že vznikl u nějakého můstku, 
tj. u existující cestl6

• 

Přední znalec osídlení Královského hvozdu V. Holý konstatoval, že osídlení v západní části 
královácké rychty Zejbiš již v 17. století dosáhlo výšky přes 1000 m n. m., zatímco v ostatních 
částech Královského hvozdu těchto vysokých poloh dostoupilo až ve století následujícím87

• Zcela 

78 Justin Václav PRÁŠEK, Politický okres klatovský. Vypsání statistické i historické tří okresz1 klatovského, plánického 
a nýrského. Díl 1., Země a lid. Klatovy 1880, s. 18. 

79 F. KUBŮ - P. ZAVŘEL, Šumavské komunikace, s. 28. 
80 1. VANČURA, c. d., s. 69-70. 
81 1. BLAU, Kunische Freibauern, s. 31. Inspiroval se možná starší prací Balthasara SEMLBAUERA, Heimatkunde 

des Gerichtsbezžrkes Neuern, Neuern 1897, s. 22. V ještě zkomolenější podobě Hans SCHREIBER, Die Grenzen 
des Bohmerwaldes und seine iiltesten Verkehrswege, Der Bayerwald 33, 1935, s. 36-42, zvl. s. 40, jenž vede Českou 
neboli Bavorskou cestu (Bohmer-, Bayerweg) z Zwieslu údolím Černé a Velké Řezné, přes Železnou Rudu 
do Strážova, kde v roce 1520 prý měl být sklad soli, až do Klatov. 

82 Tato vadná interpretace je jasně zřetelná při inzerování smlouvy o lesní pastvě z roku 1754, kde obrat" von dem 
Pantzer Waldt aur die Bmckl Strassen" Blau vykládá jako doklad Výšinné stezky přes Pancíř a horu Můstek, v té 
době však stále ještě nazývané Grosse Gefild. J. BLA U, Kunische Freibauern, s. 241. 

83 Autor v mapě vedl přímou cestu z Klatov do Strážova a Městiště a navíc ještě vyznačil z Janovic odbočku 
na "Drosa", aniž by věděl, že Drosau a Strážov jsou názvem pro tutéž lokalitu. 

84 Podle speciálky 1:75000 ze 70. let 19. století. 
85 Na Onom Světě se vybíralo clo prokazatelně až v roce 1651, kdy je zde doložena přítomnost císařského mýtného 

Samuela Mil1ara. Magda ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), SoupiS poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko-Klatovsko 
1, Praha 2003, s. 278. 

86 Tak Jaromír SPAL, Zeměpisnájména Západočeského kraje. In: Lumír Klimeš (red.), Západočeská vlastivěda. Jazyk, 
Plzeň 1992, s. 26. 

87 V. HOLÝ, Královský hvozd, Javorná, s. 10. Již v roce 1618 podle Holého existovala Šukačka (Schukatschkerhof), 

48 



určitě to souvisí s dálkovými cestami, které tudy vedly. Z Onoho Světa se totiž dalo cestovat ještě 
do Brunstu s pokračováním na Zhůří, Kochánov a do Hartmanic, ležících na starobylé Vintířově 
stezce. Pokud se budeme striktně držet pramenů, musela taková spojnice mezi údolím Městišťského 
potoka, pozdějším Zhůřím a Hartmanicemi existovat již minimálně na konci 15. století, kdy byla 
založena sklárna na Onom Světě88 . Kolem roku 1672 na ní vznikl Starý Brunst (Brunst), který velmi 
záhy získal spojení s údolím Řezné. Neprobíhalo však v dnešním směru státní silnice E 53, ale více 
západněji, přes současný Nový Brunst a po východním svahu Pancíře, pod nímž splynulo s cestou 
od Můsteckého Dvora. Pěkně to dokládá hraniční mapa z roku 1708, kde se u Pancíře dosud 
jednotná stezka větví na cestu onosvětskou a na BrunstR9 . Přesné datum vzniku odbočky z Brunstu 
na Železnou Rudu asi odhalíme sotva, ale máme zprávy, že již v roce 1617 Králováci ze zejbišské 
rychty neúspěšně žádali českou komoru o povolejí ji zřídieo a ještě v závěru 17. století to zkoušeli 
znovu91

• Důvodem mohla být těžba železné rudy v údolí Řezné, jež se vozila již dávno předtím 
do hamrů na Onom Světě a v Datelově92 . Zcela jistě to však nebylo po cestě přes Šmauzy 
a Poschingerův Dvůr, doložené vojenským mapováním. Šmauzy byly založené kolem roku 175093 

a také celkový charakter cesty napovídá tomu, že začala být užívána až v 18. století. 
Skutečný počátek Výšinné stezky je po mém soudu nutné hledat v Nýrsku. Za nejstarší 

doklad její existence se považuje zpráva z roku 1408 o založení poustevny s kaplí sv. Kunhuty 
na Prenetu nad Dešenicemi94. Ač jde vlastně pouze o nepřímý doklad cesty, lze zprávy bez obav 
použít. Kult sv. Kunhuty byl vždy rozšířen především v Bavořích a jak dovozuje E. Maur, sotva si 
lze představit jiný účel poustevny s kaplí utopené v lesích než služba kolemjdoucím poutníkům 
a soumarům95 . Právě lokalizace kaple nad Dešenice nutí k závěru, že ležela na cestě z Dešenic, které 
mají jediné logické propojení pouze s Nýrskem. S Dešenicemi zůstala tato svatyně trvale spjata, 
neboť ji spravoval místní farář ještě v roce 169696. Kromě toho existenci vzájemného 
komunikačního propojení potvrzují dvě vesnice, nacházející se přímo na cestě - dnes již zaniklý 
Křížový Vrch (Kreuzberg)97 a Matějovice, součást předhusitského dešenického panství, zahrnujícího 
podle berního rejstříku z roku 1379 ještě Milence, Žiznětice, Děpoltice, Datel ov, Březí a Třebov, 
tedy celý prostor na úpatí prenetském98

• Vedením trasy od Dešenic konečně také vysvětlíme, že se 
na Prenetu nevybíralo clo, vzhledem k přímému spojení s Nýrskem to bylo zbytečné. Dáme-li 
do souvislosti první zmínku o Dešenicích, dovoluje nám to vyslovit hypotézu, že Výšinná cesta 

Durnbrunn, Schurerův Dvůr (Schurerhot) a také Poschingerův Dvůr (Poschingerhot). V berní rule (1654) poprvé 
deťílovala Páteříková Huť, Lipplův Dvůr (Lippelhot), Schusterhanslhof, Christlgirgl a Můstek (Brilcklhot), v roce 
1672 vznikl Brunst (Altbrunst). 

88 Již v roce 1494 povolil zástavní pán Královského hvozdu Mertlovi z Mochova postavit si za Čachrovem sklárnu. 
Lze tedy tuto listinu považovat za rodný list Onoho Světa. František MAREŠ, České sklo. Příspěvky k dějinámjeho 
až do konce XVIII. století. Se zvláJitnÍm zřetelem najižní Čechy, Praha 1893, s. 152. 

89 NA Praha, Mapová sbírka 16. - 20. století, inv. Č. 396, sign. C X 7, mapa okolí Kotztingu, Neukirchen bei Hl. Blut 
a Zwieslu, 1708: "Die StrajJen von Brunst auf Eisenstein, Jene Wiilder Strafien au! Eisenstein ". Podobně tamtéž, 
inv. č. 393, sign. D II ll, návrh hranice mezi Bavorskem a Čechami, kopie z roku 1763 podle mapy z roku 1707. 

90 J. BLAU, Kiinische Freibauern, S. 172. 
91 V. KUDRLlČKA, Javorná 2, S. 12 v poznámce uvádí, že v roce 1691 vyšel od nájemce mýta na Onom Světě 

Andrease Poschingera návrh na zřízení cesty z Zwieslu na Onen Svět, ale ta již existovala minimálně v roce 1651 
(viz poznámku Č. 81). Kudrličkova informace budí silně nedůvěřivé pocity, protože si sama odporuje: proč by 
nájemce cla na Onom Světě usilovalo zřízení cesty do Bavor, když z něj již vybíral clo? 

92 V. HOLÝ, Královský hvozd, Železná Ruda, s. 3-4. 
93 Vilém KUDRLlČKA Jiří ZÁLOHA, Umění .~umavských sklářů, České Budějovice 1987, s. 199. 
94 A. SEDLÁČEK, Hrady IX, s. 63. Originální text je zapsán v osmé knize erekční na fol. 23. 
95 E. MAUR, Řezenská stezka, s. 12-13. Jiří JÁNSKÝ, Kronika česko-bavorské hranice. Dí! I. (/400-1426), Domažlice 

2001, s. 117 (=Průvodce historií západních Čech, 7) patrně nevěděl nic o Výšinné stezce, neboť prenetskou 
poustevnu chápe pouze jako strategický bod ke kontrole Německé stezky. 

96 Podle pamětní knihy klatovského děkanství z roku 1696 F. VANĚK - K. HOSTAŠ, Soupis památek, s. 8. 
97 Poprvé uváděn v roce 1633 (" Kraycperk "J. Antonín PROFOUS, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní 

význam a změny. Dí/II., Praha 1949, s. 394. Etymologie je jasná, vesnice získala jméno podle Křížového vrchu, tj. 
vrchu s křížem (součást náboženských symbolů podél cesty k Prenetu?). 

98 .. Bona domini Raczkonis: Dessenicz pars sua, Milenicz, Matiegiowitz tota, Zieznieticz to ta, Brzieza tota, Trziebowa 
to ta, pars sua Diepo/ticz, Datelow .. J. EMLER, Ein Bernaregister, s. 15-16. 
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fungovala už po polovině 13. století. Z Dešenic se v této době ovšem mohlo cestovat i do Strážova, 
takže se spokojme se stoletím 14., kdy jsou doloženy Matějovice, jasný doklad o propojenosti 
s Dešenicemi99

• 

Podařilo-li se nám dementovat zažitý názor o odvěkém komunikačním propojení Strážova 
s Pancířským hřbetem, dostáváme se ještě nutně k problému, kam se vlastně ze Strážova jezdilo. Již 
samotný název městečka na výrazném ostrohu ve stínu Vinného vrchu (535,2 m) připomíná, že 
místo v minulosti mělo funkci stráže, tj. ostrahy přechodu přes pomezní les. Mimo vlastní Strážov 
je ve vojenském mapování k nalezení ještě vrch nazývaný Na stráži (687 m), ale jakožto pomístní 
jméno má mnohem menší průkaznost. Svůj význam strážní lokality ztrácely s budováním sítě měst 
a hradů ve 13. století, takže budeme-li vykládat pojmenování Strážova skutečně podle strážní 
funkce, nikoliv podle osobního jména lOo

, můžeme jeho vznik předpokládat nejdéle právě v této 
době 101. Lze jen litovat, že v městečku dosud neproběhl podrobnější archeologický průzkum, jenž 
by potvrdil či vyvrátil existenci hrádku v lokalitě "Na hradčanech", jímž argumentuje regionální 
literatura I 02. Jisté je pouze to, že Strážov byl sídlem šlechtice Buška ze Strážova, a to nejdéle 
do roku 1392, kdy je jeho novým predikátem poprvé doložena tvrz Opálka lo3

• Podle F. Kubů 
a P. Zavřela střežila východ Výšinné stezky z pohraničního hvozdu lo4

• 

Když Ludvík Jagellonský uděloval v roce 1525 Strážovu privilegium, povolil tamní 
samosprávě vybírat mýto ze soli, dobytka a obilí, dováženého sem od Nýrska a Zwieslu lo5

• Tento 
důležitý doklad indikuje dopravní propojení Nýrska, Dešenic a Strážova. Budeme-li věřit autenticitě 
první zmínky o Dešenicích, lze s jeho existencí počítat již minimálně od konce 13. století. Další 
vesnice na trase - Děpoltice, Oldřichovice a Krotějov - jsou doloženy také ještě v předhusitské 
době l06 . Je ale nutné vzít v potaz, že samotné, poněkud komplikované spojení Nýrsko-Strážov
Klatovy by bylo nadbytečné díky existenci relativně pohodlné Německé stezky, takže muselo mít 
patrně jen spojovací význam. Domnívám se ale, že existence Janovic, Klenové a Strážova, tedy tří 
lokalit 13. století na jedné trase, svědčí o silnějších motivačních pohnutkách při lokaci než jen 
zaujmout polohu na cestě místního významu. Také strážní služba u Strážova by se míjela účinkem, 
bylo-li jejím primárním úkolem hlídat zemskou bránu lo7

• Strážov musel mít pohraniční spojení již 
minimálně v době svého vzniku, tj. hluboko ve 13. století. Nejpravděpodobnějším se zdá být řešení, 
že zprvu využíval Výšinné stezky a zhruba od 16. století výhradně cesty proti proudu Městišťského 
potoka. Městiště je doloženo až v roce 1533, ale vzhledem k tomu, že Onen Svět vznikl v roce 
1494, bude jistě staršího data. Na trase je ještě staršího původu předhusitský Datelov a nepochybně 

99 F. KUBŮ - P. ZAVŘEL, Šumavské komunikace, s. 28 stáří Výšinné stezky (v jejich podání Železnorudské) datují 
podle hradu Klenová již do 13. století. To by ovšem znamenalo, že spojení Strážov-Prenet bylo hlavní a spojení přes 
Dešenice neexistující. Není to po mém soudu moc pravděpodobné. 

100 Činí tak Antonín PROUFOUS - Jan SVOBODA, Místníjména v Čechách. Jejich vznik, Pllvodní \~vznam a změny. 
DíIIV, Praha 1957, s. 

101 E. MAUR, Řezenská stezka, s. 23, poznámka č. 98. 
102 O "strážní tvrzi" v lokalitě Na hradčanech hovoří Rudolf KŘÍŽEK, Z minulosti měsla Strážova a jeho okolí, 

Klatovy 1934, s. 5. 
103 K dějinám opálecké tvrze nejnověji Jiří ÚLOVEC, Tvrz a zámek Opálka, ZHS 3, 1997, s. 75-114. Srv. k tomu 

výsledky archeologických výzkumů z února až listopadu 2002, uložené pod č. jedno 2272/03 v Archivu nálezových 
zpráv Archeologického ústavu AV ČR v Praze. 

104 F. KUBŮ - P. ZAVŘEL, Šumavské stezky, S. 678. 
105 Antonín HAAS (ed.), Privilegia nekrálovských měst [~eských z lel /501-/526, Praha 1961, S. 383-384, č. 932 

(=Codex iuris municipalis regni Bohemiae, tomus IV-3). 
106 Oldřichovice 1380: "In villa Hradissko Byetka relieta Pessikonis de Vlrzichowicz decessit", Josef EMLER (ed.), 

Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum. - PozIIstatky desk zemsklích 
království Českého r. 1541 pohořelých. Díl I., Praha 1870, S. 493; Krotějov 1380: "In vi/la Crotyeyowie Arllehus 
decessit, Gustav FRIEDRICH (ed.),AČ 31, Praha 1921, S. 159. 

107 E. MAUR, Řezenská stezka, S. 23. Ke strážím se obšírně vyjádřil Hermenegild J1REČEK, Stezky přes pomezí české 
a moravské v ohledu válečném a ohchodním. ČČM 30, 1856, zvl. S. 97-99 a Jan Karel HRAŠE, Zemské stezkl'. 
strážnice a hrány v Čechách, Nové Město nad Metují 1885, S. 85-87. Je však nutné brát výskyt těchto jmen 
s rezervou, zvláště pomístní jména mohou označovat spojení nižšího řádu, ne zemské stezky. Dušan CENDELÍN, 
Ře.~ení starých pozemních spojil (~eriózní historiografická disciplína neho nevázaná hra?). In: Staré stezky 8/2003. 
Sborník příspěvků 8. semináře, uspořádaného Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm 
v Brně 23. dubna 2003, Brno 2003, S. 27. 
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také patronymikum Divišovice 1oR
• Všechny uvedené osady dokládají existenci spojení 

na Hartmanice, které zde fungovalo asi ještě dlouho předtím, než od něj byla někdy v 16. století 
od Onoho Světa vysekána cesta do údolí Řezné, kde se tehdy znovu rozběhla těžba železné rudy. 
Vznik cesty lze spojit s počátkem výběru pohraničního cla ve Strážově, poprvé zachyceného až 
v letech 1612-161 i 09

, poměrně lákavá je také možnost, že se ze Strážova od nejstarších dob jezdilo 
přímo na Hartmanice a teprve odtud do Zwieslu. Vysvětlovalo by to, proč nikde u Strážova není až 
do 17. století doložen výběr cla. Také Ludvíkovo privilegium do určité míry popírá, že by Strážov 
využíval Výšinné stezky - královské administrativě přece muselo být jasné, že povoluje-li Strážovu 
mýto z dováženého zboží od Zwieslu a Nýrska, musí lokalitou probíhat obchodní tranzit i opačným 
směrem. Sotva by přehlédla skutečnost, že na linii Strážov-Prenet-Zwiesel chybí celnice. Strážov, 
respektive sídelní situace, která mu předcházela, však nějakou dobu jistě byl poslední obydlenou 
výspou před pohraničním hvozdem, aby zde stráž měla své opodstatnění. Místní hlídka se mohla 
ideálně doplňovat a komunikovat se strážním hrádkem na Ostrém, pocházejícím z téže doby. 
Hartmanická stezka její potřebnost ještě umocňovala. 

Nejproblematičtějším faktorem celé otázky zůstává fakt, že všechny popisované 
komunikace procházely hlubokými lesy v extrémních polohách, takže u nich nevznikly žádné 
vesnice, které by mohly leccos napovědět. Také argumentace polohou sklářských hutí je vzhledem 
k jejich častému přenášení sporná. Nezbývá než doufat, že někdy proběhne terénní průzkum, jenž 
snad vyřeší problém vedení cesty z Onoho Světa na Železnou Rudu i dalších komunikačních 
systémů 1 10. V tuto chvíli však platí, že spojení Strážova s Zwieslem v 16. století probíhalo údolím 
Městišťského potoka a k Onomu Světu, zatímco na Prenet se od nejstarších dob chodilo od Nýrska 
a Dešenic. 

Mírnější stoupání než Výšinná stezka měla cesta úzkým údolím Úhlavy pod siluetou 
Ostrého, nazvaná Železná cesta (Eisenstrasse), v první řadě vojenského mapování vedená 
přes Starou Lhotu (Freih6Is), Bruckhof, Hammerhof, Dolní a Horní Špátův Dvůr, Hojsovu Stráž 
a Bouřňák. J. V. Prášek ji nazývá stezkou Bavorskoulll

. Budeme-li věřit výkladu V. Holého, 
existovalo již v roce 1429 komunikační spojení mezi doly na železnou rudu v údolí Řezné 
(Železného potoka) a hamry nad Nýrskem na řece Úhlavě, centrem dnešní obce Hamry 1 12. 

O nedlouho později však musely zaniknout, protože když oblastí v roce 1565 projížděla komise 
k obhlédnutí Královského hvozdu, nebylo tu po nich ani památky. Zato již o čtyřicet let dříve začal 
pracovat hamr pod Zelenou Lhotou, vystavěný nedlouho předtím. Majitel Adam vyjednal se 
zástavním majitelem Královského hvozdu pronájem těžby na Železném potoce a prý právě tehdy 
zřídil Železnou cestu I ll. Krátce po této události znovu ožily úhlavské hamry, neboť na přelomu 60. 
a 70. let nájemník železných dolů Konrád Geissler obnovil zpustlou Železnou cestu kolem Špičáku 
a vylepšil také spojení s Zwieslem l14

• Hamry potom pracovaly ještě v první čtvrtině 17. století, 

108 Divišovice jsou poprvé doloženy v roce 1554, ale jakožto patronymikum budou nepochybně starší roku 1420 
(Antonín PROFOUS, Místnijména v Čechách. Jejich vznik. původní význam a změny. Díl 1., Praha 1947, s.345). 

109 Rudolf SCHREIBER, Verlagerungen im Ausľuhrhandel B6hmens im Spiegel des Grenzzolls 1587-1691, Zeitschrift 
tUr Geschichte der SudetenHinder 6,1943, s. 48. Výnos cla ve Strážově však byl mizivý, za 6 let (1612-1617) činil 
pouhých 342 kop 28 grošů míšeňských 6 denárů, za léta 1631-1635 1510 zl. rýn. 31 kro 

110 Zbytky Výšinné cesty byly na Prenetu, Můstku i Pancíři údajně zřetelné ještě koncem 19. stol. B. SEMLBAUER, 
C. d., S. 22. R. KŘíŽEK, Strážov, S. 12 zase uvádí, že si místní obyvatelé ukazovali "solnou cestu" do Městiště a dále 
přes Viteň do Strážova (tato informace však spíše mluví pro trasu onosvětskou). 

III J. V. PRÁŠEK, Politický okres, S. 19. Vycházel snad z pomístního jméno "Boiersteig", jež uvádí B. SEMLBAUER, 
c. d., S. 22. 

112 V. HOLÝ, Královský hvozd. Hamry a Hojsova Stráž, S. I. 
113 J. BLAU, Kunische Freihauern, S. 98. Je to však krajně nepravděpodobné, nebol' jak uvádí V. HOLÝ, Královský 

hvozd, Hamry a Hojsova Stráž, S. 3, znamenalo by to, že se v 15. století nevozila do úhlavských hamrů žádná ruda 
a hromady strusky u nich byly jen výsledkem okolní těžby. Kromě toho by nemohlo existovat ani komunikační 
spojení Strážova s Zwieslem, jak dokládá privilegium Ludvíka Jagellonského z roku 1525. Srv. k tomu následující 
pozn. 

114 Podle zprávy z roku 1569 měl spojení na Zwiesel vytvořit právě až Geissler: "Auľ dem Wege ist kein Berg, aher 
grope Wildnus, gm6s und vic! Wasser Seugnen. Auch kein Weg, als was erst ein zwei Jahr her durch den 
Hammcrmeistcr mit Gchcn und cinem Saumh Roj] geschehen." Josef BLAU, Die ersten Nachrichten uber 
Eisenstein, Waldheimat 4, 1927, S. 147. Z Zwieslu se ale již v roce 1525 jezdilo do Strážova, jak dokládá 
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železná ruda z údolí Řezné je dostatečně zásobovala. Právě její neustálé převážení po této stezce 
podnítilo nazývat ji Železnou cestoullS

• Ještě za Geisslerova života se znovu rozhořely česko
bavorské spory o příslušnost celého území, takže po krátké době Sušičtí, kteří měli s Zwieslem 
nejlepší obchodní kontakty, dostali za úkol spojnici Železná Ruda-Zwiesel zasekae l6

• Geisslerův 
syn nechtěl poté o obnovení cesty ani slyšet a popudil si tím klatovské měšťany, kteří naopak 
očekávali od obnovení cesty oživení zkomírajícího obchodu se solí, dovážené z Pasova právě 
přesZwiesel ll7 . Cesta se však přece obnovila, v letech 1612-1617 se z ní vybíralo v Zelené Lhotě 
clo 118

• Vznik Železné cesty tedy ponecháme 15. století, ač již možná existovala dříve. Ve 14. století 
totiž Jan Lucemburský bratrům Ottovi a Leopoldovi von Maltitz zastavil les "Spitzenherch" 
v klatovském kraji, nesporně dnešní Špičák l19 • Tuto zprávu ovšem lze vztahovat stejnou měrou 
na doklad sídelní aktivity na stezce Výšinné. Každopádně pokud je autentická, představuje zatím 
nejstarší pramennou zprávu o Královském hvozdu a jeho zastavování. 

Spojení Klatov s zemskou hranicí se podle výzkumů W. Perlingera a E. Maura od počátku 
realizovalo přes Kdyni a Všerubský průsmyk. Skutečně můžeme sledovat průběh stezky od Klatov 
kolem vsi Koryta, kde pravděpodobně fungovalo napajedlo l20

, pod hradem Soustovem a vískou 
s typickým jménem Vráž až do Loučimi. Odsud vojenské mapování udává jako hlavní směr cestu 
do Chodské Lhoty a potom kolem Svaté Anny do Všerub. Trasa, ve vojenském mapování 
zvýrazněná červenou barvou, byla krátce předtím prohlášena za hlavní (povinnou) silnici 121. Mimo 
ní se z Chodské Lhoty dalo dojít k zemské hranici ještě přes Hyršov a Sruby. Pohled do Stichovy 
mapy potěšÍ, neboť potvrzuje odbočku z Chodské Lhoty do Hyršova, kde se napojuje na silnici 
od Kdyně a Nové Vsi a pokračuje přes Pomezí k hranicím. Pokud jde o stáří těchto dvou stezek, zdá 
se být mladší spojnicí Klatov s Bavorskem cesta pod Svatou Annou. Poutní kaple zde byla 
vybudována až v roce 1703, kostel na náklady klatovských jezuitů o deset let později. Navíc tuto 
komunikaci nezaznamenává Stich. Mnohem obtížnější situace je u cesty z Chodské Lhoty přes 
Hyršov. Samotná Chodská Lhota jak svou první zmínkou, tak půdorysným rozvržením naznačuje 
dálkovou komunikaci ve směru severovýchod-jihozápad minimálně v roce 1325. Bavorské prameny 
zmiňují již k roku 1462 spojení Chodské Lhoty s Neukirchen a jistě zajímavý je údaj o odhalení 
ilegálního skladu soli v této vsi v létě 1595 122

• Podle vojenského mapování měl spojení 
s N eukirchen pouze Hyršov, vzniklý kolem roku 1570 123

• Další ves na cestě ke hranici, Sruby, je 
doložena o deset let později 124. Šlo by přijmout hypotézu, že trasa přes Chodskou Lhotu byla 
od počátku travní stezkou, tj. ilegální komunikací s cílem obejít celní poplatek, vybíraný v Kdyni. 

privilegium z roku 1525. Také V. HOLÝ, Královský hvozd, Železná Ruda, s. 2-3, 6 uvádí, že cesta z Zwieslu vedla 
podél potoka Velký Debmík (GroB Deffemik Bach) již před Geisslerovou iniciativou, ale pro bažinatost terénu byla 
průchodná pouze pro pěší nebo soumary. Představa, že by soumaři jeli po staré Vintířově stezce do Hartmanic 
a teprve odsud na západ ke Strážovu je absurdní, také domněnky o tom, že Vintířova stezka vedla přes dnešní 
Železnou Rudu jsou krajně nepravděpodobné. Domníval se tak např . ./osef ERBEN, Staré pomezní cesty a hrány 
zemské v ('echách. Květy 3, 1868, Č. 41, s. 325-326. Skutečný průběh Vintířovy stczky popisuje, bohužel bez 
odkazu na konkrétní práce,./ . ./ÁNSKÝ, Kronika 1., s. 32. 

115 Dosud nejstarším dokladem názvu cesty bylo jméno královácké rychty .. Eisen.l'trassen Gericht" uvedené v urbáři 
Královského hvozdu z roku 1630, srv. J. BLAU, Kiinische Freihauern, s. 302-309. Ovšem již Jiří z Gutštejna 
na Rýzmberce v roce 1573 psal císaři Maxmiliánovi, že .. Cunrad Geissler nunmehr seliger, mit meinem Ilórwissen 
und Vorgunstigung ein alte verwachsene Strassen iiher den Spitzherg zwo Mei1 Wegs auj] 8ehamh zum Hammer 
hinein, die nun no ch heutigs Tags die Eisenstrassen nent, bei seinem Leben mit grosser Muhl' (...) ausgeraumht hat" 
(NA Praha, Staré montanum, sign. MM 5/139/2, karton Č. 690). 

116 J. BLAU, Kiinische Freibauern, s. 107. 
117 NA Praha, Staré montanum, sign. MM 5/139/2, karton Č. 690. 
118 R. SCHREIBER, c. d., s. 48. Ze všech jihozápadočeských celnic vynášela nejméně, za období 1612-1617 jen 135 

kop 55 grošů míšeňských 3 denáry. V mladších celních seznamech o zelenolhotské celnici neslyšíme. 
119 Hans MICHAL, Aus Eisensteins Vergangenheit, Eisenstein 1925, s. 8 tuto zástavu vztahuje k roku 1340. V méně 

konkrétní podobě ji uvádí také August SEDLÁČEK, Snú,~ka sta~Vchjmen . .Jak se nazýva/v v ('echách řeky, potoky, 
hory a lesy, Praha 1920, s. 159 (=Rozpravy ČSAV, třída l., 60). 

120 L. HOSÁK, Poznámky, s. 40. 
121 F. ROUBÍK, Silnice, s. 31, patent z 21.5.1760. 
122 E. MAUR, Řezenská stezka, s. 32. 
123 J. BLAU, Chodenwald, s. 251. 
124.1. BLAU, Chodenwald, s. 279. 
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V době vzniku Sti chovy mapy již všechny cesty Všerubskou vrchovinou byly oficiálními 
spojnicemi s Bavorskem, na nichž se prováděla celní kontrola. Pro obchodníky vycházející z Klatov 
možná cesta na Chodskou Lhotu, Hyršov či Svatou Annu byla časově výhodnější, a proto ji 
vojenské mapování zachytilo jako hlavní trasu. Směr z Loučimi na Kdyni mohl mít již pouze 
význam spojení s Domažlicemi, které od roku 1751 patřily pod pravomoc klatovského krajského 
úřadu a potřebovaly s centrem kraje kvalitně komunikovat. 

Stich zná kromě uvedených cest ještě trasu přes Pláně k zemské hranici, patrně Srubům. 
Soudě podle směru, mohla vycházet z Pocinovic do kopce k Orlovicím a odtud přímým směrem 
dosáhnout Plání. Pokud tato teorie platí, ani v tomto případě nepůjde o cestu středověkého původu, 
protože mezi Pocinovicemi a Orlovicemi je více než stopadesátimetrové převýšení. Nezdá se tedy 
pravděpodobné, že by tudy stezka byla prosekána dlouhou dobu před jejich vznikem, pokud tu byly 
pohodlnější cesty. Z doby předhusitské sice jsou zprávy o Pláních, ale půjde o zaniklou lokalitu 
poblíž hradu Pajrku 125

. 

Poslední komunikací z odboček spojnice Kdyně-Nýrsko byla komunikace spojující 
Nýrsko, Chudenín a Fleky s Neukirchen bei Heiligen Blut, a to buď v přímém směru ze Zadních 
Fleků do bavorské vísky Hochberg nebo přes Barenloch, jak naznačuje vojenské mapování. Taková 
zbytečná oklika souvisela nesporně se změnou česko-bavorské hranice, jejíž konečná podoba právě 
v 60. letech 18. století spěla do finální fáze l26

. Budeme-li pátrat po stáří této cesty, byly jak 
Chudenín, tak Fleky založeny po polovině 16. století 127 v rámci kolonizační aktivity města 
Domažlic, jež dostalo les do zástavy spolu s jedenácti chodskými vesnicemi 12R. Rovněž na druhé 
straně hranice není až na samotné Neukirchen na cestě žádné sídlo, jež by tento limit překročilo. 
S datací cesty nepřesahující začátek 16. století tedy rozhodně nebudeme daleko od pravdy. 

Vraťme se ještě naposledy k lokalitám doloženým před rok 1300. Když zaneseme jejich 
polohu do mapy, vytvoří se nám vedle již probraných spojnic ještě výrazná linie Klatovy
Novákovice-Horky-Petrovičky-Janovice-Běhařov. Pokud ji obohatíme o Pocinovice a Chodskou 
Lhotu, které s největší pravděpodobností také vznikly ještě ve 13. století, vytvoří se cesta 
jihozápadního směru, pokračující patrně přes Loučim na Kdyni. Tato lokalita sice vykazuje prvou 
písemnou zmínku až k roku 1369, ale její toponymum se zdá být poměrně starobylé. Dále je zde 
kostel se zasvěcením sv. Mikuláši, připomínající určitý tržní ruch. Ostatně, úloha kdyňského sídliště 
jako komunikační spojnice je nezpochybnitelná vzhledem k nedalekému Všerubskému průsmyku. 
Také blízký hrad Rýzmberk na výrazném vrchu je datován do 13. století, jeho předchůdce nazývaný 
Příkopy dokonce do 11. 129 Naproti tomu sídla ležící na cestě od Loučimi do Klatov nemají zdaleka 
tak starobylé dispozice. Staršími lokalitami je pouze samotná Loučim (1357), Soustov (1379) 
a Koryta (1316). Loučim je široko daleko jedinou farní lokalitou doby předhusitské. Ačkoliv je 
poprvé písemně zmíněna roku 1357, vypovídá o větším stáři toponymum této vesnice\3O. Cestu 
směrem na východ potom lemují již osady překvapivě nového založení: Nová Víska, Vráž, Draha 
i Plešiny vznikly až v 18. století 111. Panských sídel je tu také poskrovnu, vlastně jen Koryta 
a Soustov, vzniklé nejdříve v polovině 14. stoletíl.l2. Rovněž toponomastika shledává místní jména 

125 Josef EMLER (ed.), Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Praha 1876, s. 14: "Bi.~tricz et Nrzsko 
et PIany, wille domini Raczkonis ". 

126 Hans-Joachim HÁUPLER, Der hayerisch-bcJhmische Hauptgrenzvertrag von 1764, Bohemia 33, 1992, s. 44-72. 
127 Chudenín (Chudiwa) byl nejstarší z 10 německých vsí, založených v tehdy neosídleném pohraničním hvozdu, jeho 

vznik je datován před rok 1567. Po něm následovaly aktivitou města Domažlic do roku 1600 Fleky (Flecken), 
Hadrava (Hadruwa), Liščí (Fuchsberg), Pláně (PloJ.\), Svatá Kateřina (přesněji dvory Ratschin, Weberhof, Lindlhof), 
Nemanice (Wassersuppen), Myslív (Schneiderhof), po roce 1630 Nový Prenet (Neuprennet), kolem 1670 Maxov 
(Maxberg) a v rocc 1677 Chalupy (Friedrichstal). Srv. J. BLAU, Chodenwald, s. 238-285, údaje se však poněkud 
rozcházejí s výčtem vesnic na s. 23-24. 

128 František ROUBÍK, Dějiny Chodzi u Domažlic, Praha 1931, s. 27, 273, 364 (=Sborník Archivu ministerstva vnitra, 
4-5). 

129 Zdeněk PROCHÁZKA, Hrad R.ýzmberk, Plzeň 2004, zvl. s. 6-9 (=Zapomenuté hrady, tvrze a místa, 32). 
130 A. PROFOUS, Místníjména II., s. 668-669. Srv. Jaromír SPAL, vývoj osídlení západních Čech podle místních 

jmen, MZK 18, 1982, s. 214. 
131 Existenci Vráže poprvé dokumentuje MUllerova mapa Čech (1720), Plešiny, Nová Víska a Draha vznikly 

minimálně před rokem 1798, kdy pro ně existují matriky ve farnosti Dlažov, ne až v 19. století, jak dokládá Profous. 
132 Do poloviny 14. století datuje vznik tvrze v Korytech A. SEDLÁČEK, Hrady lX., s. 166, Soustov byl založen až 
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nejmladší vrstvy, nápadná je hlavně kumulace jmen na -ov (Libkov, Soustov, Bezděkov, v širším 
okolí Dlažov, Úsilov, Vílov aj.). Patronymikum nalézáme až ve Slavíkovicích, které však na cestě 
Klatovy-Domažlice zcela jistě neležely. Jediným spolehlivým ukazatelem nějaké komunikace jsou 
až Koryta. Téměř okrouhlicový půdorys vsi a její poloha na jihovýchodním okraji katastru však 
příliš nevyhovují poloze východ-západ, jak bychom očekávali, orientuje se spíše na severozápad, 
směrem k Poleni a dále do chudenického prostoru. Naznačuje tím možná existenci nějaké 

komunikace podél Kamýcké vrchoviny na linii sever-jih, rovněž ulicová zástavba Bukové 
a Dlažova je nápadná. Domněnka, že její křižování s cestou od Klatov dokazuje místní jméno Vráž 
padla se zavrhnutím výkladu tohoto toponyma jakožto místa pověrečných praktik 11:l. Nezbývá než 
soupeřit s teorií, že cesta z Klatov na zemskou hranici nemířila přímo západně, ale jihozápadně 
údolím Úhlavy a potom severozápadně proti proudu potoka Andělice. Již sám název vodoteče 
evokuje jistý vztah k německému jménu Úhlavy Ange1 134 a směr osidlovacího postupu. Pokud jde 
o doklady předhusitského osídlení, sledujeme na této trase mnohem živější sídelní aktivitu. Cestu 
lemovaly farní kostely v Beňovicích, Janovicích, Běhařově a poněkud stranou ještě v Týnci. 
Nacházela se na ní rovněž panská sídla starší vrstvy 13. století - Petrovičky, Janovice, od 14. století 
Beňovice, Lomec, Veselí a Běhařov. Jak jsem uvedl, u Běhařova je navíc doloženo vesnické 
osídlení již v ll. století. Byl pravděpodobně poslední vesnicí před vstupem do prostor pomezního 
hvozdu, prosvětleného až chodskou kolonizací 13. století. Půdorys Pocinovic je se svou pravidelnou 
návsí jasným dokladem plánovaného založení, které svou velikostí předčilo všechny ostatní 
chodské vsi. Vyplývá z toho, že lokátor ves určitě nezakládal na opuštěném místě. Také později 
Pocinovice byly vždy největší a nejvlivnější chodskou vsí, což cosi prozrazuje o jejich orientaci. 
Po třech kilometrech mírného stoupání podél Andělice cesta ústila u kostela Narození Panny Marie 
v Loučimi. Lokalizace stavby na samém západním okraji vsi také vypovídá něco o propojenosti 
s Pocinovicemi a údolím Úhlavy. 

Sledování vývoje komunikací na Klatovsku nás dovádí ke konstatování, že nejstaršími 
cestami v celé oblasti byla Německá stezka, existující po celé své délce od Klatov po Svatou 
Kateřinu nepochybně již počátkem 12. století. Její možná ještě starší částí byl úsek do Janovic, 
odkud se odbočovalo na Kdyni a do Domažlic nebo opačným směrem do Všerubského průsmyku. 
Ve 13. století také fungovala odbočka z Janovic na Strážov, nejpozději ve 14. věku vznikla cesta 
z Nýrska na Dešenice a po hřbetu Prenetu až do železnorudského údolí. Ve stejné době již proudili 
soumaři od Klatov na Chodskou Lhotu a Neukirchen bei Hl. Blut. Závěr 14. či počátek 15. století 
oblast obohatilo Železnou stezku údolím horní Úhlavy, ve století 16. se zmnožil počet stezek 
k zemské hranici odbočkami od spojnice Nýrsko-Pocinovice. Současně s nimi se otevřelo spojení 
Onoho Světa se zemskou hranicí. 

4.3 Průběh kolonizace na horním toku Úhlavy 

Známe-li přibližně středověkou komunikační síť v povodí horní Úhlavy, muzeme se 
pokusit načrtnout základní kontury postupu osídlení tohoto regionu m. Jak jsme viděli, v období 
pravěku se hlavní sídelní aktivita soustředila do severní části Klatovska, vyznačující se 
nejpříhodnějšími přírodními podmínkami 136. Pokud se pravěcí lidé uchylovali do poloh vyšších, 
dělo se tak pouze ze zcela zištných důvodů a nelze mluvit o nějakém dlouhodobějším pobytu; tak si 
bude nutné vykládat zjištění učiněná u Svaté Kateřiny a Javorné. Zato o severním Klatovsku lze 
mluvit jako o starém sídelním území regionu, jež lákalo i první Slovany, aby zde založili 

po roce 1397 - T. DURDÍK, c. d., s. 509-5lO. 
133 V současné době se toponymum Vráž vykládá jako kopec či vrch, což odpovídá i naší Vráži, ležící na úpatí 

Dlažovské hůrky. Libuše OLlVOV Á-NEZBEDOV Á, Pomístníjména v Čechách. O ('em vvpovídajíjména polí, luk, 
lesů, hor, vod a cest, Praha 1995, s. 17. 

134 Jaromír SPAL, Jména řek v Západočeském kraji, MZK 3, 1964, s. ln. 
135 Rámcový přehled o osídlení západních Čech podává mapová příloha knihy K. BENEŠOVSKÉ H. SOUKUPOVÉ 

- Y. MENCLA, c. d. 
136 Srv. mapku, přiloženou k příspěvku Jindry HŮRKOVÉ, Okresní muzeum v Klatovech. Katalog pravěké 

a středověké sbírky, Praha 1996 (=Zprávy České archeologické společnosti, Supplementum 27). 
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dlouhodobá sídliště. Podmínky pro jejich pronikání sem prostředkovaly celkem tři sídelní komory. 
Již na přelomu 7. a 8. století byla ze středu Čech osidlována plzeňská pánev, ze stejného prostoru 
vycházely v 7. století osidlovací podněty prostřednictvím Strakonicka také do horního Pootaví 
na Su,~ickol37. Domažlicko bylo rozhodujícím způsobem ovlivněno expanzí Slovanů z německé části 
Českého lesa a také polohou na hlavní dopravní spojnici s Podunajím138

. Klatovsko, tvořící hraniční 
území těchto tří komor, mělo nepochybně periférní úlohu a veškeré osidlovací procesy se tu děly 
jejich prostředkováním. Nejlepší předpoklady pro osidlování nabízela oblast plzeňská, která sem 
mohla velmi snadno expandovat rovinatým údolím Úhlavy. Zahájila tak osidlovací procesy 
v krajině kolem Švihova a dosáhla patrně až na Klatovy, ne-li jižněji l39 . Pokud sem z plzeňské 
pánve neexistovalo spojení v pravěku, prorazilo sem nepochybně právě v této době. Že staré sídelní 
území dosáhlo velmi brzy severu Klatovska, pěkně dokládají skupiny toponym podél Úhlavy, 
výrazný je zejména typ -any (Chlumčany, Dobřany, Dolany, Lužany, snad také Loučany) a -ice 
(Přeštice, Skočice, Stropčice, Vícenice, Nezdice, Kratice). 

Jestliže z plzeňské oblasti bylo Klatovska dosaženo podél vodního toku, evokuje blízké 
sousedství dvou sídelních komor, Domažlicka a Sušicka, teorii jejich dopravního propojení, jež by 
křižovalo úhlavskou kotlinu. Vzhledem ke stáří obou oblastí by se dalo datovat minimálně 
do střední doby hradištní (cca 800-950). Na Sušicku, jinak kraji se značnou horizontální členitostí, 
se první písemné zmínky o vesnickém osídlení objevují již v prvé půli ll. století l40 a sakrální 
architektura tu svůj nástup ohlašuje se závěrem století 12. 141 Její charakter značnou měrou vypovídá 
o úzkých vztazích oblasti s Bavorskem, s nímž mělo Sušicko po nějaký čas řadu společných 
jmenovatelů'42 včetně celkem kvalitního komunikačního spojení v podobě Vintířovy stezky. Pokud 
byla skutečně založena poustevníkem Vintířem, lze ji datovat do doby vlády Břetislava I. Ve 14. 
století byla doplněna ještě o nejzápadnější z odboček Zlaté stezky, jež přinesla kraji jistě četné 
příležitosti k dalšímu rozšiřování místní sídelní ekumeny. Máme tu tedy co dělat s poměrně 
rozvinutou oblastí, přímo předurčenou pro obchodní aktivity, k nimž domažlická ekumena nemohla 
zůstat chladná. Upozorňuji přitom, že teorie o existenci komunikace procházející Šumavským 
podhůřím není zdaleka nová l43 . 

Budeme-li spojení sušické a domažlické ekumeny považovat za relevantní, nemůžeme 
pochybovat o tom, že přecházelo přes údolí Úhlavy, vzhledem k poloze sušického brodu patrně 
jižněji oproti dnešnímu hlavnímu silničnímu spojení Strakonice-Klatovy-Domažlice. Muselo se tu 
určitě střetávat se sídelním výběžkem plzeňské pánve, takže vznikaly ideální podmínky k alespoň 
rámcovému zasidlování celé oblasti. Patrně tak budeme muset nahlížet na počátky vísky Klátova, 
vzniklé minimálně v průběhu 9. století a do budoucna trhové osady pro přilehlý region. Stejný 
časový horizont by mohl odpovídat formování Beňov, Novákovic a Týnce, který mohl vzhledem 
ke své etymologii i geografické poloze kdysi být výšinným strážním sídlištěm. Mělo by zde vskutku 
své opodstatnění, neboť by kontrolovalo celou horní část Janovického úvalu. Za tohoto statu quo 
byl otázkou času také vznik Janovic nad Úhlavou, ležících na spojnici dvou prastarých lokalit, 
Týnce s Běhařovem. Osídlení mohlo postoupit ještě jihozápadněji proti proudu Úhlavy, ovšem 

137 A. BENEŠ, c. d., s. 25-34. 
138 J. BAŠTA-O. BAŠTOVÁ, Neznámý slovanský kmen, passim. 
139 J. HŮRKOVÁ - J. PÍCKA, c. d., s. 9. 
140 Jde o donaci tzv. Nezamyslického újezdu Břetislavem I. benediktinskému klášteru v Praze na Břevnově dle falza, 

hlásícího se k roku 1045. Srv. Gustav FRIEDRICH (ed.), CDB. 1., Pragae 1907, č. 379, s. 352-354. Obsahovou 
integritu listiny zkoumali Václav HRUBÝ, Tři studie k české diplomatice. Z rnkopisu připravil k tisku 1. Šebánek, 
Brno 1936, s. 80 a Rostislav NOVÝ, Diplomatické poznámky k donačním listinám českých klá.~terů a kapitul 
do konce /2. století, Studia mediaevalia Pragensia 2, 1984, s. 129. 

141 Václav MENCL, Po('átky středověké architektury vjihozápadních Čechách, ZPP 18, 1958, zvl. s. 135 a násl. 
142 K otázce příslušnosti Sušicka k Bavorsku srv. Vladimír HOLÝ, Počátky osídlení Královského hvozdu na Šumavě, 

MZK 24, 1988, s. 141-167; Jiří MARTÍNEK, Su.\'icko-bylo či nebylo'!, HG 30,1999, s. 85-99 (reprodukuje názory 
Holého); František KUBŮ, Die Gralen von Bogen in Bohmen. In: Die Antange der Grafen von Bogen-Windberg. 
Studientagung zum 850. Todestag des Grafen Albert I. 17.-18. Januar 1997, Windberg 1999, s. 126-145 
(=Pramonstratenser-Abtei Windberg, Windberger Schriťtenreihe, 4). 

143 Jindřich HOLEČEK-Jaroslav PACHNER, Nástin středověkých dějin města SU.§ice f, Sušice 1980, s. 24-35. 
Nepublikovaný rukopis této knihy je k dispozici v Muzeu Šumavy v Sušici. 
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nelze o tom snést žádné doklady. Nález mincí z 12. století od Hodousic indikuje více než existenci 
této vsi cestu, která tudy probíhala. Snad patronymika, vytvářející jižně od Janovic celou enklávul44

, 

signalizují přece jen větší stáří zdejšího osídlení. Jako argument je ovšem nelze brát za rozhodující, 
jsou jen velmi mlhavým nepřímým dokladem. 

Výsledky ostrůvkovité zasidlovací aktivity na půdě knížete jakožto jediného pozemkového 
vlastníka začaly být od 2. poloviny 12. století postupně rozleptávány. Kolem roku 1170 Vladislav I. 
připsal benediktinskému klášteru sv. Jiří na Pražském hradě v jihozápadních Čechách celkem 14 
vsí, z nichž pět vytvořilo újezd jižně od Klátova. Benediktinská řehole tento újezd dále 
nekolonizovala a vsi pouze hospodářsky využívala. Dělo se tak až do okamžiku, kdy Přemysl 
Otakar II. lokoval nové královské město Klatovy a chtěl mu připsat několik vesnic do šosovního 
obvodu. Vzhledem k relativní blízkosti nakonec zvolil část z svatojiřského újezdu l45

. Zbytek vzal za 
své nedlouho poté, protože v Týnci již v roce 1355 vlastnili tvrz bratři Jan a Jošt, kteří prezentovali 
faráře ke zdejšímu kostelu 146. Současně s Vladislavovou donací musel začít s kolonizační činností 
nově založený klášter cisterciáků v Pomuku l47

, jenž do husitských válek vybudoval velké panství 
a dosáhl s ním až bezprostředně ke Klatovům. Bohužel, konkrétní informace o této aktivitě chybějí, 
zdá se, že padla i možnost klášterního založení Habartic, etymologicky odvozovaných 
od pomuckého opata Gebharta l48

. Přestože je kolonizační aktivita cisterciácké řehole nepochybná, 
na Klatovsku majetky získávala spíše donacemi drobných šlechticů. Pouze městečko Plánice je 
zcela jistě klášterního založení, fungovalo jako hospodářské středisko jihozápadní části pomuckého 
dominia. 

Církev i panovník ve 12. století se tedy na vytváření sídelní mapy Klatovska uplatňovali 
měrou menší. Hlavním kolonizačním činitelem byla formující se šlechta l49

, přesněji řečeno jedinci 
ve službách knížete, společenská elita, která získala pozemkový majetek. Nejlepší předpoklady 
mělo úřednictvo hradského centra na Staré Plzni, které vykonávalo daňovou, soudní, církevní 
a hospodářskou správu celých západních Čech, potažmo osídlených částí této oblasti. Dělo se tak 
bud' prostřednictvím výsluh, udělovaných za dobré služby, nebo prostým uzurpováním části 

spravovaného území. Která z uvedených variant dopomohla k pozemkovému majetku plzeňskému 
kastelánovi Drslavovi asi nezjistíme, nicméně právě tento jedinec se stal zakladatelem rozrodu 
Drslaviců, předků většiny západočeských šlechtických rodin 150. Původním jejich znakem byl 
červený štít se třemi stříbrnými pruhy pošikem, transformovaný postupně podle vyvíjejících se 
pošlostí. Z rozvětveného rozrodu se na Klatovsku jako první prosadil patrně Drslavův bratr Rous, 
z jehož tří synů vlastnil Břetislav Příkopy u Rýzmberka a Drslav Dolany, tedy lokality v těsné 
blízkosti Klátova. Břetislavův vnuk Děpolt se již pečetil na Rýzmberku, kde pokračovali jeho 
synové vyjma Viléma, který se prosadil na hradě Skála, odkud expandoval na Švihov, již v té době 
také v šlechtických rukou l51

. Z jiné větve Drslaviců pocházel Svatobor z Přeštic, jenž koncem 20. 
let 13. století vlastnil trhovou ves Přeštice a patnáct dalších vsí, a Drslavicem byl konečně 

144 Jaromír SPAL, vývoj osídlení, s. 217. 
145 Horky, Novákovice a Beňovy. J. VANČURA, c. d, s. 54. 
146 Jiří ÚLOVEC, Tvrz v Týnci u Klatov. In: Sborník prací z historie a dějin umění 1/2002 - Týnec u Klatov, Klatovy 

2002, s. 14. 
147 Alexandr BERNDORF, Klášter pod Zelenou horou, Plzeň 1929 (=Památná místa našeho kraje, 14) a Kateřina 

CHARV Á TOV Á, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142-J420. J. svazek, /úndace J 2. století, Praha 1998. s. 
207-248. - Panství pomuckého kláštera zaujímalo ve 14. století velkou plochu na pomezí dnešních okresů Klatovy 
a Plzeň-jih. V bezprostřední blízkosti Klatov pod něj příslušelo Lukovištč, Číhaň, Bystré, Kocourov, Zdebořice, 
Bolešiny, Chrást, Pečetín, Zbyslav, Kvaslice, Plánice, Plánička, Skránčice, Hnačov, Plichtice, Křížovice, část 

Habartic a část Lhůty u Těšetin. 
148 Alexandr BERNDORF, c. d, s. 14. Ve 14. století Habartice klášteru patřily jen zčásti, takže je musel získat spíše 

darem nebo koupí (K. CHARV Á TOV Á, c. d, s. 230). 
149 Jaroslav ČECHURA, Struktura pozemkové držby v západních Čechách na jJo('átku husitské revoluce, SH 31, 1985, 

zvl. s. 30-39. 
150 K Orslavicům podrobně Martin KOLÁŘ, Rozrod Drslaviczlv, PA 8, 1870, sl. ; J. VANČURA, c. d., s. 40-44; 

Zdeněk KALISTA, Královský komoří ('emin, ČSPS 36, 1928, s. 55-56 a nověji Vratislav VANíČEK, Velké dějiny 
zemí koruny české. Svazek II. (l J 97-1250), Praha-Litomyšl 2000, s. 201-202. 

151 A. SEDLÁČEK, Hrady IX, s. 61-62. 

56 



i Soběhrd, kterému v listině ze 27. prosince 1253 připadl predikát "de Chlatowe"ls2. Za období 80 
let tedy Drslavici převedli do svého majetku velké pozemkové majetky mezi Plzní a Klatovami, 
nesporně při tom také počali sídlištní síť zahušťovat. Jejich vliv, sahající až k samotnému knížeti 
(vzpomeňme Černína, komorníka krále Přemysla 1. Otakara) jim umožňoval prosadit se 
na hospodářsky a strategicky nejperspektivnějších lokalitách, včetně trhových osad Přeštic či 
Klátova. Méně atraktivní državy samozřejmě již tolik nelákaly a významné rody se jich zbavovaly 
ve prospěch" mi/des secundi ordinLs' ", buď nižších úředníků hradské soustavy, příslušníků vojenské 
družiny nebo ještě pravděpodobněji svých vlastních služebníků. Tento proces pokračoval po celou 
dobu předhusitskou a byl důvodem postupné pauperizace šlechty a její mimořádně výrazné 
majetkové diferenciace l53

• 

Pomineme-Ii Drslavice, nedočkalo se Klatovsko nikdy skutečně zásadního kolonizačního 
činitele. Jeho sídelní síť je výsledkem "politiky" drobné šlechty. Sledování tohoto procesu je však 
vzhledem k absenci pramenů téměř nemožné. O rozdrobenosti jižní části historického Plzeňského 
kraje si můžeme naštěstí udělat zcela konkrétní představu díky známému bernímu rejstříku, 

zachycujícímu majetkovou strukturu oblasti k roku 1379 154
• Z celkem 177 vsí, které rejstřík zachytil 

v klatovském berním obvodu, se minimálně 113 (tj. 64 %) dělilo mezi více vlastníků. 

Koncentrovanějším pozemkovým majetkem zde disponovali pouze nositelé drslavického erbu 
poloutrojříčí, totiž páni z Vřeskovic a zejména páni ze Skály, jejichž panství se rozprostírala 
severozápadně od Klatov, tedy mimo naši oblast. Právě rozdrobenost může naznačovat stáří 

osídlení, neboť původní výsluhové statky měly vzhledem k delšímu časovému horizontu příležitost 
více se dělit, kdežto sekundárně kolonizované oblasti uchovávaly relativně ucelená panství 15S

• 

Potvrzují to i výsledky rozboru patronátních práv, tj. pravomoci prezentovat duchovní k farním 
kostelům. Nejstarší sídelní území Čech a oblasti dosidlované v mladší fázi vnitřní kolonizace se 
etablují naprostou převahou drobné patronátní držby, jednotlivý šlechtic zde nejčastěji disponoval 
1-2 patronáty. Děkanát klatovský tuto podmínku splňuje bohatě, dokonce plnými 93 %156. Je však 
zarážející, že většina z takto obsazovaných kostelů pochází teprve z vrcholné fáze středověké 
kolonizace. Vyjádřeno čísly, činil počet kostelů v děkanátě Klatovy 48, dva z nich patřily do období 
1050-1150, dalších šest následujícím sto létům. Zbytek svatyň byl vystavěn do závěru 14. století lS7

• 

Taková čísla nás však nemusejí výrazněji vyvádět z rovnováhy, protože byla zjištěna i na starém 
sídelním území středních Čech. Pro nás mají význam v tom směru, že jsou poměrně rovnoměrně 
rozloženy. Nenaznačují žádnou překvapivě rozlehlou sídelní komoru, indikují spíše ostrůvkovité 
rozložení osídlení. 

Poslední etapu osidlování Klatovské kotliny, prosazující se v Čechách od počátku 13. 
století zahájily drobné vísky osazované českými kolonisty, Lhoty. Kdy začaly být zakládány 
na Klatovsku nelze přesněji stanovit, protože jejich nepatrnost způsobovala, že unikaly zmínkám 
v pramenech, takže nejstarším dokladem lhotního zřízení v horním a středním povodí Úhlavy je až 
berní rejstřík z roku 1379. Jejich primárním úkolem bylo zahustit osídlení, jak to pozorujeme jižně 
od Klatov (Horní Lhota, Kouskova Lhotka, Dolní Lhota, Dubová Lhota) nebo v blízkosti zemské 

152 Jindřich ŠEBÁNEK - Sáša DUŠKOVÁ (eds.), CDB. V/I, Pragae 1974, s. 44-46, Č. 9. 
153 Zdeněk HOJDA-Jiří PEŠEK, Osídlení afeudální rozdrobenost v Plzeňském kraji (na základě berního rejstříku z r. 

1379). HG 18, 1979, s. 103-163, zvl. s. 132-133. 
154 Berní rejstřík vydal Josef EMLER, Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Praha 1876. Pokus 

charakterizovat majetkovou strukturu historického Plzeňského kraje na základě tohoto dokumentu jako první 
provedli Z. HOJDA-J. PEŠEK, passim. Vlastní interpretaci pramene podali a do vzájemné diskuse na toto téma 
vstoupili Jaroslav ČECHURA, Struktura pozemkové držby v západních Čechách na počátku husitské revoluce, SH 
31, 1985, s. 5-53 a Rostislav NOVÝ, V)ívoj sociální struktury Plzeňska ve 14. - 17. století, MZK 21, 1985, s. 157-
166. Čechura reagoval na Nového argumenty příspěvkem Sociální struktura Plzeňska ve 14. -17. století a její 
zpracování, MZK 23, 1987, s. 171-192, Nový diskusi uzavřel statí vývoj sociální struktury Plzeňska ve 14. - 17. 
století ajeho reflexe, tamtéž, s. 183-192. 

155 Z. HOJDA - J. PEŠEK, c. d., s. 126-127. Autoři ovšem vycházeli z dnes překonaného předpokladu, definujícího 
Klatovsko za neosídlené až do 10. - ll. století. Tamtéž, s. 108. 

156 Zdeněk BOHÁČ, Struktura .feudální pozemkové držby v Čechách na prahu husitské revoluce (Pokus o rekonstrukci 
podle patronátních práv), FHB 7, 1984, s. 18-19. 

157 Zdeněk BOHÁČ, Osídlení raně středověkých ('ech ve světle památek románské architektury, FHB I, 1979, s. 171. 
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hranice proniknout do pohraničního hvozdu. Vysoké polohy přímo vnikly do pojmenování tří Lhot 
na protáhlém hřbetu Hraničáře, založených nepochybně souběžně s hradem Pajrkem: Přední, 

Prostřední a Zadní Lhota, dohromady zvané Vysoké Lhoty l5R. Časově s nimi bude zcela jistě 
korelovat nedaleká Zelená Lhota. Všem byla společná členitější terénní poloha na méně úrodných 
půdách, jež nutila zbavit nové osadníky na čas emfyteutických závazků 159. Dítětem 13. století je 
nepochybně také Chodská Lhota, jenž přibližně datuje vznik i ostatních chodských vsí, které svým 
založením výrazně zmenšily rozlohu pohraničního hvozdu v Českém lese, dosud zůstávajícího 
v majetku krále l60

. Kolonizační úsilí tím dosáhlo svého maxima, neboť linie osídlení se na Chodsku 
výrazně neměnila až do 16. století. 

Na východní straně úhlavského údolí postupovala kolonizace do pohraničního lesa 
obtížněji vzhledem k větší členitosti šumavské hornatiny oproti českoleské. Drobení feudálního 
majetku se výrazně projevovalo na ose kraje, Německé stezce. Neobyčejně se množila panská sídla, 
vznikající nejspíše postupným dělením kdysi jednotnějších majetků, jak to lze sledovat 
i u Drslaviců. Měla nesporný význam pro ochranu probíhající komunikace, zároveň ale potřebovala 
kapitál, nejsnáze získatelný kolonizací. Od přelomu 13. a 14. století tak pozorujeme pronikání 
od Německé stezky do vyšších poloh, jež nebyly později již nikdy překročeny. Zvláště patrné je to 
u lesní soustavy mezi Janovicemi, Nýrskem, Strážovem a Dešenicemi. Obtížnost osidlovacího 
podniku přibližuje toponymum Starý Láz, rovněž Blata nebo Záhoří (později Záhorčice) jistě 
zápasily s nepřízní přírody. Pohled do map často odhalí, že starší sídliště musela částečně ustoupit 
novým, jako tomu bylo u Dešenic, jejichž půdní zázemí bylo zmenšeno na úkor lokovaných 
Matějovic. V prvé polovině 14. století vznikl nad Nýrskem Pajrek, patrně nejnázornější doklad 
bezpečnostního systému u bavorské hranice. Jeho strategická poloha nad místem, kde se větvily 
cesty na Skelnou Huť a Svatou Kateřinu z jedné a na Dešenice a Prenet z druhé strany, je přímo 
symbolická. Samotné sídelní jádro Nýrska, již v roce 1327 připomínané jako městečko a sídlo 
celnice, se nepochybně rozkládalo kolem kostela sv. Tomáše, datovaného snad ještě do konce 13. 
století. Napovídá tomu také ulicová zástavba, i když s otazníkem, nakolik respektuje středověký 
původ. Lokované městečko Dolní Nýrsko vzniklo později aktivitou bystřické vrchnosti, která se 
poprvé připomíná až v roce 1339. Panství hradu Pajrku a Dešenic uzavírala veškeré sídelní aktivity 
a jižní hranice jejich držav vymezovala severní hranici královského území, kam se do husitských 
válek neodvážili ani nejotrlejší kolonizátoři a kde lesní stereotyp jen tu a tam přerušovaly dálkové 
komunikace. Podobně jako chodské vesnice, také Královský hvozd panovník záhy využíval alespoň 
formou pronájmu. Zástavní majitelé, sídlící na strategicky významném Rýzmberku, hledali 
nejrůznější způsoby, jak obrovské území účelně zfruktifikovat, ale až na výjimky se to dařilo teprve 
od 16. století. 

158 Přední, Prostřední a Zadní Lhota bývají ztotožňované se Skelnou Hutí, Suchým Kamenem a Starou Hutí, ale tato 
lokalizace je v rozporu s doklady, které shromáždil u hesla Skelná Huť A. PROFOUS, Místníjména II., s. 341. 

159 Ke lhotám nejpodrobněji Zdeněk BOHÁČ, Újezdy a Lhoty. Příspěvek k dějinám osídlení středovc'kých Čech, HG 
II, 1973, s. 209-228. Nověji se ke lhotnímu zřízení vyjádřil Jan KLÁPŠTĚ, Proměny (~eských zemích ve středověku, 
Praha 2005, s. 248-250 (=Česká historie, 15). 

160 Kolonizaci 13. století na Chodsku považuje za nejpravděpodobnější Eduard MAUR, Kozina a Lomikar, Praha 1989, 
s. 2 (=Slovo k historii, 20). 
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5 Počátky Janovic nad Úhlavou 

5.1 Obraz krajiny 

Přes jednoznačnost konceptů, které za hlavní kolonizační element považují formující se 
šlechtickou elitu, nelze odmítnout skutečnost, že faktickým vykonavatelem její vůle bylo jen 
a pouze venkovské obyvatelstvo, "mlčící většina" středověké populace. Oběma jmenovaným 
složkám společnosti byly společné dvě věci: do kolonizačního podniku vstupovaly s touhou vylepšit 
své hmotné postavení a obě musely uvažovat vzhledem k podmínkám, daným jim přírodou. Jinými 
slovy, základním kritériem výběru budoucí sídelní lokality pro stranu navrhující i stranu realizující 
byla příhodnost přírodních podmínek a vidina co nejlepší sklizně. Rovněž vznik Janovic 
nad Úhlavou musel být výsledkem uvážené reflexe charakteru krajiny a přírody, které jde obě 
při troše nadsázky prohlásit za "spolutvůrkyně dějin". Mnohdy tento postup byl víceméně iluzorní, 
neboť rozsah darované nebo uzurpované půdy nedovolil dalekosáhle volit místo pro novou vesnici, 
ale v případě Janovic nad Úhlavou tomu tak nebylo, jejich majitelé disponovali dosti velkým 
půdním majetkem, jak bude ještě řečeno. Chceme-li se rámcově dobrat pohnutek, jež kreslily 
sídelní mapu janovického okolí, můžeme s uspokojením konstatovat aspoň to, že jeden 
z nejdůležitějších faktorů výběru lokality, totiž horizontální členitost krajiny, zůstala do naší doby 
bez zásadních změn. Mnohem hůře na tom budeme u podoby vodní sítě a skladby vegetace, jež se 
díky působení člověka změnily takřka k nepoznání. Pokud jde o rozsah lesů, sdělují nám písemné 
prameny vrcholného středověku maximálně existenci" silva Stassow" v místech dnešních Přeštic, 
ale s tím sotva vystačíme'. Vědecké metody k rekonstrukci původního obrazu vegetace vycházejí 
zejména z rozborů půdních druhů, ale svou úlohu sehrála také proměnlivost klimatu, v průřezu 
posledního tisíciletí zdaleka ne zanedbatelná. Dnešní bádání počítá s teplotním optimem, které se 
prosazovalo od závěru 9. století a vydrželo až do století 14. a postupným ochlazováním vrcholícím 
malou dobou ledovou (cca 1550-1680), jež doznívala ještě počátkem 18. stolete. Změny v podnebí 
ovlivňovaly dílčím způsobem složení vegetace. V zásadě platí, že Klatovská kotlina byla porostlá 
listnatými stromy. Říční nivu Úhlavy, tj. vlastní Janovický úval, pokrýval údolní lužní les, tvořený 
jasanem a hlavně olší. Doprovázel do poměrně vysokých poloh také všechny zdrojnice Úhlavy. 
Ve směru od vodního toku přecházel lužní les na méně vlhké půdy, které byly porostlé acidofilními 
doubravami, složenými z dubů a lip. Z jejich pokryvu se do našich dob nedochovalo téměř nic, 
neboť v očích kolonistů byly nejvhodnějším porostem pro zahájení mytebních prací. Sahaly 
poměrně vysoko, teprve od 600 m výše je střídaly květnaté bučiny, typický porost podhorských 
oblastí'. Vedle vlastních buků sem a tam rostly jedle, kleny, řidčeji jilm/o Také toponyma 
středověkého původu se shodují na tom, že původním pokryvem Janovického úvalu a přilehlé 
oblasti byly listnaté lesy - Klenová, Javor, Březí, Buková, ale i německá podoba jména vísky Blata 
(Hoslau)5. 

Podrobnější obraz zalesnění krajiny prostředkují až první mapová díla ze 17. a zejména 18. 
století, jichž lze pro středověk použít jen s velkou dávkou opatrnosti. Prvořadý význam tu má opět 
první vojenské mapování. Seznamuje nás nejen s vlastním konkrétním obrazem krajiny, ale 
zachovává také cenná toponyma, dnes již nepoužívaná. Již letmý pohled na vegetační pokryv 
oblasti jihozápadně od Klatov zjistí její téměř úplné odlesnění, velmi se podobající současnému 

Božena HŘIBOVÁ, Mapa přírodní krajiny českých zemí ve 12. století. In: Sborník Vysoké školy pedagogické 
v Olomouci. Přírodní vědy II, obory: biologie, geografie, geologie I, Praha 1956, S. 61-94. 

2 Základní periodizaci klimatu v minulosti shrnují Jan KLÁPŠTĚ - Zdeněk SMETÁNKA, Dějiny středověkého 
osídlení a prohlémy vývoje klimatu, ZMK 22, 1981, S. 344-354. 

3 Srv. k tomu Josef MINISTR, Zánik posledních pralesů na Sušicku. Historicko-ekonomický příspěvek k vývoji lesů 
střední Šumavy. MZK 3, 1964, S. 156-170 a Jaromír BENEŠ, Les a hezlesí. vývoj sinantropizace české části 
Šumavy, Zlatá stezka 2, 1995, S. 11-33. 

4 RudolfMIKYŠKA a kol., Geohotanická mapa ČSSR. 1. České země. Textová část, Praha 1968, s. 29-38,48-54,71-
73; TÍŽ, Geohotanická mapa ČSSR. I. C\eské země. Mapová část. Listy M-33-XX Plzeň a M-33-XXVI Strakonice, 
Praha 1970. 

5 Hoslau=Haselbach, tj. potok tekoucí mezi lískovými keři. 
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stavu6
• Přeměna celého údolního prostoru Úhlavy na zemědělskou půdu musela být dovršena záhy, 

dnešních hodnot dosáhla možná již na počátku 15. století. Postoupilo se velmi hluboko 
do pohraničního hvozdu, jak napovídají relace ze 16. století: větší zalesněnou plochou oblasti tehdy 
byl jen les západně od Německé stezky, kde město Domažlice založilo 10 nových osad a kde měli 
Janovští z Janovic právo těžit dřevo. Pohlédneme-li zpět do sekcí prvního vojenského mapování, 
shledáváme lesní porosty pouze na terénních vyvýšeninách - v malém lese byly ukryty loretánská 
a svatojánská kaple (Johannesberg) u Týnce, drobný lesík zdobil západní svah vrchu s Klenovou, 
ostroh nad soutokem Andělice s Úhlavou, Rackův vrch nad Hodousicemi (Kupfeterberg) a protáhlý 
hřeben kopce Na porovnání (Pfaffenwald). Mocnější lesní soustava zakrývala hřeben Úliště včetně 
vyvýšeniny s příznačným názvem Na stráži jižně od Loučan, vrch Hraničář (Rantscher) 
nad Nýrskem se zříceninou hradu Pajrku, severní stranu prenetského hřbetu a Želivský vrch, jehož 
vyšší vrchol se jmenoval Bauholz, nižší, jenž je vysunutý na sever, Riegelberg. Velká zalesněná 
plocha jihozápadně od Pocinovic v místě dnešních Orlovic (Silberberg) byla pozůstatkem 

někdejšího lesa Na království. Naproti tomu zcela holé byly dnes zalesněné vrchy Svaté Markéty 
(Margarethenberg), rovněž královácké rychty Hamry a Hojsova Stráž pokrývaly lesy spíše 
ostrůvkovitě. Bez sebemenšího lesního porostu byl celý katastr Janovic, pomineme-li olšový porost 
podél Úhlavy. Poznáváme z toho, že zalesnění nemělo statický charakter, vykládaný jako neustálé 
jeho zmenšování. Naopak - osídlení pronikalo do lesů mozaikovitě, takže porosty vytvářely spíše 
ostrůvkovitý obrazec. Pro vznikající vesnice nejčastěji volilo místo na terénní vyvýšenině, 

neohrožované jarními povodněmi, takže nejmasivnějšímu odlesňování podléhaly acidofilní 
doubravy a s postupující kolonizací rovněž bučiny. Likvidace lesních ploch se odrazila 
i v některých pomístních jménech - ze starších Klátov a Luby, z mladších Starý Láz či Prenet. 
Pouze porost bezprostředně u Úhlavy si svůj lužní charakter ponechal velmi dlouho, neboť byl 
jediným rozumným využitím zavodňované půdy. 

Zásadním způsobem se neměnilo koryto řeky, pojmenované snad ještě germánskými 
obyvateli západních Čech Úhlava a na horním toku přezdívané podle analogie se stejnojmennou vsí 
též Bystřice7 • Meandrující řeka nebyla až do dnešních dnů řádně regulována a její tok žil de facto 
vlastním životem. Výrazných změn se naproti tomu dočkal její pravobřežní přítok, dnes nazývaný 
Jelenka. S tímto názvem poprvé v literatuře operoval Prášek a patrně ho pomohl zafixovat s, starší 
autoři vodoteč nazývali Strážovský potok, Strážovka, Městišťský, Oivišovický či dokonce 
Ostromečský potok9

, podle směru, odkud přitéka1. Ten respektovali také janovičtí obyvatelé, kteří 
ho v 18. století označili prostě jako "říčka od Opálky". Soudobý název však bude starší, objevuje se 
již v roce 17771°. Jelenka, ač průtokem nevýznamná, ohrožovala nejčastěji v jarních měsících 
janovickou sídelní ekumenu povodněmi. Její tok totiž původně nesměřoval od silnice na Nýrsko 
přímo severovýchodně až do Úhlavy, ale po 250 metrech odbočoval na severovýchod, kudy 
protékal mezi dnešními čp. 24 a 162, 226 a 200, podél usedlostí čp. 16 až 10 a za nimi se po 300 
metrech severozápadním směrem vléval do Úhlavy. 

Rovněž pro janovickou sídelní situaci před příchodem šlechtického rodu Janoviců bylo 
rozhodující determinantou přírodní prostředí, zejména geomorfologické a hydrologické poměry. 
Klíčovým faktorem, jenž podmiňoval trvalejší usazování lidí na místě dnešních Janovic, byla 

6 NA Praha, Josefské vojenské mapování, sekce č. 205, 218 a jejich písemný komentář. 
7 Jaromír SPAL, Jména řek v Západočeském kraji, MZK 3, 1964, s. 178. Název Úhlava, doložený poprvé v roce 

1341, vznikl snad podle klikatosti toku této řeky. 
8 Justin Václav PRÁŠEK, Politický okres klatovský. Vypsání statistické i historické tří okrcsú klatovského, plánického 

a nýrského. Díl 1., Země a lid, Klatovy 1880, s. 46. Autor uvádí, že Strážovka, která vzniká soutokem Drnovky 
(vlastní Strážovky) a Dorrstadtského potoka, se nyní nazývá též Jelenka. Srv. k tomu Ludvík MIŠTĚRA, Přírodní 
poměry Západočeského kraje. In: Sborník Pedagogického institutu v Plzni. Dějepis a zeměpis III, Praha 1961, s. 
222. 

9 Tak Johann Gottfried SOMMER, Das Konigreich Bohmen. Statistisch-topographisch dargcstel/t. Siehenter Band, 
Klattauer Kreis, Prag 1839, s. 85. 

lOVe stížnosti janovických poddaných z roku 1777 se uvádí" 2 Mahlmiihlcn nehst ein Papiermiihl, aur welche von 
unsem Bachl Gelenka-Wasser lauli". Vlastivědné muzeum JUDr. Karla Hostaše Klatovy, archiv, karton "Archiv 
janovský" 
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především existence brodu II. Úvalové údolí Úhlavy se širokým dnem vytvářelo k překonání řeky 
dobré podmínky. Patrně již od konce ll. století proudili ze Staré Plzně soumaři a cestující do Bavor. 
Pokud ještě neexistovalo spojení podél Úhlavy k Nýrsku, museli využívat údolí Andělice 
a pokračovat do Kdyně. K tomu však samozřejmě potřebovali překonat Úhlavu. Ani ve středověku 
nešlo o řeku natolik hlubokou, aby ji nebylo možné přebrodit, ale na závadu byl nevhodný terén, 
buď příliš bažinatý nebo s vysokými břehy. Nesmíme sice podléhat představě, že janovický brod 
byl na celé Úhlavě jediným, nicméně lze přijmout myšlenku, že další vhodná místa k překročení 
řeky byla již pouze u Beňov a v místě dnešního Nýrska l2

• Podle udání vojenských komisařů 
z poloviny 18. století byla tehdejší Úhlava u Janovic 8-10 kroků široká, pouze 2-3 střevíce 
hluboká" a výškový rozdíl mezi břehem a hladinou vody byl minimální, takže pro překonání řeky 
přímo optimální podmínky. Naproti tomu u jižněji položeného Úborska již komisaři konstatovali, že 
jsou zde pro brod příliš vysoké břehy a Úhlavu je možné překonávat jen po mostě. Ostatně velmi 
ilustrativním dokreslením příhodné terénní situace Úhlavy u Janovic je malba K. Liebschera 
v Sedláčkových Hradech l4

• 

Blízkost řeky však měla i své nevýhody. Přímému usazování u břehu bránil nevhodný 
terén a bylo tu také nebezpečí povodní, i když před masivním kácením lesů na horním toku Úhlavy 
asi ne tak častých. První usedlíci proto raději zvolili polohu na vyvýšené terase nad řekou, jak jsme 
to již viděli u Běhařova. Janovické sídliště do takové výšky nešlo, spokojilo se s mělkou terasou 
o cca dvoumetrovém převýšení, dodnes zřetelném při sjíždění z náměstí do ulice Podsedky. Místo 
bylo vhodné i svou polohou nedaleko menší vodoteče, v našem případě Jelenky. Jinak byl terén 
kolem nové osady modelován příznivě a dovoloval postupovat na všechny zbývající světové strany. 
Získávání zemědělské půdy na úkor lesa však nebylo lehkou záležitostí. Zprávy o tom se zachovaly 
sporadicky, známe jich několik od německých kolonistů z vyšších poloh Šumavy v 19. století 15

• 

Zemědělec se nejdříve musel vyrovnat se stromy, které nejčastěji pokácel a jejich kmeny použil 
na stavbu domů či hospodářských budov. Když nedbal na ztrátu dřeva, les jednoduše spálil, ale 
nebylo to vzhledem k důležitosti dřeva při1iš běžné. Do nově získané půdy se zasévalo až do jejího 
vysílení žito či oves. Poté se nechala nějaký čas ležet ladem, po zhruba 20 letech se zbavila nového 
porostu a starých pařezů, překopala se motykou a tím byla připravena pro běžné užití. Obtížnou 
práci s přeměnou lesa na zemědělskou půdu v regionu uchovávají toponyma, orientovaná vesměs 
do členitějších poloh. Vysekávání lesa souvisí s místním jménem Pláně a Starý Láz, porážení 
a opracování kmenů proniklo do názvů Klátov a Luby (tj. kůra zbylá od poražených stromů)16. 
Hojně se v Pošumaví uplatnil výraz "prantovat", tj. získávat půdu pomocí ohně - dobře je tu známo 
toponymum Prenet s českým ekvivalentem Spálenec či podobně povstalé Brunst. 

Odlesnění plochy a její přeměna na zemědělskou půdu ještě neznamenalo konečné 
vymezení pozemkového fondu předlokačních Janovic. Katastr prošel v průřezu let velmi 
dynamickým vývojem a do své finální podoby se transformoval velmi dlouho. Podobě plužiny tak, 
jak nám ji přibližuje indikační skica z roku 1837, položilo základ až 13. století a rozhodně tohoto 
materiálu nelze použít pro rekonstrukci nejstarší podoby janovické sídelní situace. Původní sídelní 
útvary byly buď roztroušeny v širším okolí nebo vytvářely koncentrovanější celek, avšak 

II Obecně k brodlllTI Dušan ADAM, K teorii hrodu a hrodového místa. ln: Staré stezky 7/2002. Sborník referátů ze 7. 
semináře 24. dubna 2002, Brno 2002, s. 31-38. 

12 Pavel CHOC, V'ývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století, Sborník československé společnosti zeměpisné 70, 
1965, s. 22. Beňovský brod však sloužil spíše pro spojení s oblastí severozápadně od Klatov. Pokud ještě 
neexistovala Německá stezka a Nýrsko, přicházel v úvahu pouze brod v Janovicích. 

13 Odpovídalo by to zhruba šířce 9-12 m a hloubce 50-70 cm. 
14 August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl devátý, Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 

136. 
15 Jaroslav KRAMAŘÍ K, Několik poznámek o získávání zemědělské půdy v Pošumaví, Acta ethnologica Slovaca 1, 

1974, s. 173-182. 
16 Antonín PROFOUS, Místníjména v C;echách. Jejich vznik, púvodní v'ýznam a změny. DílJ/., Praha 1949, s. 232-233, 

686. Pokud v etymologii toponyma Luby nejsou pochybnosti, zůstává pro Klatovy situace nevyřešená. Profous se 
přikláněl k výkladu z osobního jména, zatímco Ivan LUTTERER - Milan MAJT ÁN - Rudolf ŠRÁMEK, 
Zeměpisná jména Československa. Slovník vyhran'ých zeměpisn'ých jmen s rykladem jejich původu a historického 
v.vvoje. Praha 1982, s. 147 vysvětlují jméno i nadále jako ves vzniklou na vykáceném místě, mýtině. 
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bez známky jakékoliv pravidelnosti. Přizpůsobovala se tomu i pole, jež netvořila souvislejší celky, 
ale byla nahodile rozložena po okolí. Jejich tvar vycházel z obdělávání symetrickou radlicí, která 
půdu pouze rozrušovala, takže bylo nutné provádět křížovou orbu l7

, vytvářející pole čtvercová nebo 
obdélníková, řekli bychom bloková - odtud pojmenování bloková plužina. Dnešní janovický katastr 
tak mohl vypadat jako pestrá mozaika několika polí, prostoupených lukami a většími shluky 
stromů. Obilnářství zůstávalo menší složkou tehdejší zemědělské výroby, sedláci se soustředili 

hlavně na živočišnou výrobu, kosti hovězího dobytka se ostatně nalezly i na běhařovském sídlišti. 
Ze získaných produktů odváděli část ke staroplzeňské kastelánii nebo do její bližší hospodářské 
jednotky, dvora lR

• Konkrétní identita prvých obyvatel dnešních Janovic zůstane navždy zamlžena. 
Česká medievistika pohlíží na raně středověkou ves jako na uzavřenou společnost tvořenou jednou 
či několika málo rodinami, jež spojovaly příbuzenské svazky. Vědomí rodového společenství se 
postupem času vytrácelo a transformovalo se ve společnost sousedskou, kterou již dobře známe 
z raně novověkých poměrůl9 • 

Jak velké mohlo janovické předlokační sídliště být nelze určit, první odhady jsou až 
pro období vniřní kolonizace20

• Je dokonce velmi málo pravděpodobné, že se vůbec jmenovalo 
Janovice. Sestávalo nejspíše z několika lehkých dřevěných staveb, možná polozemnic, které zatím 
postrádaly nějaký kumulační element, jakým byly ve vrcholně středověkých Janovicích kostel 
a hrad. O nejstarších dějinách Janovic tak můžeme s relativní jistotou pronést pouze to, že vznikly 
díky výhodné poloze u brodu přes Úhlavu v průběhu 12. století, vzhledem k sousedním vsím Týnec 
a Běhařov však nelze vyloučit původ ještě časnější. 

5.2 Janovští Z Janovic se představují 

Rozhodujícím podnětem k vrcholně středověké transformaci janovického sídliště se stalo 
jeho zařazení do domény šlechtického rodu, který získal hegemonii nad středním tokem Úhlavy 
snad již na přelomu 12. a 13. století a držel ji s menšími přestávkami až do výbuchu třicetileté 
války. Historická literatura jej na základě jeho nejdříve doloženého predikátu nazývá Janovici či 
Janovskými z Janovic21

• Vinou početnosti Janovic v Čechách občas bývá zaměňován s rodem 
Janoviců s erbem orlice v nejrůznějších mutacích, působícího převážně v severní polovině Čech. 
Ve 13. století tito Janovici zastávali důležité zeměpanské úřady (kastelánství na Práchni, purkrabství 
na Zvíkově) a od krále dostali za věrné služby Vimpersko, velké pohraniční území jihozápadně 
od naší oblasti. Možná právě proto se Janovští se svými vimperskými jmenovci rádi zaměňují22 . 

17 Základními pracemi k vývoji a proměnám venkovského osídlení vrcholného středověku jsou práce Miroslava 
ŠTĚPÁNKA, Strukturální změny středověkého osídlení 1- ll, ČsČH 17, 1969, s. 457-488, 649-679, nejnověji 
tématiku shrnul Jan KLÁPŠTĚ, Proměny českých zemích ve středověku, Praha 2005, s. 181-189 (=Česká historie, 
15). Inspirativní zpracování problematiky nabídl Zdeněk SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi. Archeologie 
obyčejného života, Praha 20042 (=Česká historie, 13). 

18 K problematice knížecích dvorů se nejpodrobněji vyjádřil Tomáš PETRÁČEK, Fenomén darovaných lidí v českých 
zemích 11.-/2. století. K poznání hospodářských a sociálních dějin «eských zemí dohy knížecí, Praha 2002, zvl. s. 
207. Dvory chápe jako místa, kde se soustřeďovaly dávky od sedláků, v žádném případě nelze uvažovat o jejich 
režijní produkci. 

19 Zdeněk BOHÁČ, Katastry - málo využitý pramen k dějinám osídlení, HG 20, 1982, s. 29. 
20 Podle zjištění Zdeňka BOHÁČE, Vesnice v sídelní struktuře předhusitských ('ech, HG 21, 1983, s. 68 v oblasti 

Plzeňska průměrná velikost vesnice vnitřní kolonizace čítala 6-10 usedlostí. Teprve ve 13. století se zde prosazovaly 
vesnice větší (11-20 usedlostí). Nejvelkorysejší založení až o 35 usedlostech se realizovala u sídel zakládaných 
"na zeleném dmu". 

21 Uvádím pouze stati přehledového rázu, na práce vyjadřující se k jednotlivým osobám rodu budu upozorňovat 
průběžně v textu. - Základním poučením pro genealogii Janovských z Janovic je stále příslušné heslo Martina 
KOLÁŘE v Ottově slovníku naučném, díl 13., Praha 1898, s. 26-29. Pro majetkový vývoj rodu nejpodrobněji 
jednotlivé svazky SEDLÁČKOVÝCH Hradú, zámkú a tvrzí království Českého (zvláště díly IX. a Xl.). Z novějších 
prací srv. Romana von PROCHAZKU, Genealogisches Handhuch erloschener háhmischer Herrenstandlfamilien, 
Neustadt an der Aisch 1973, s. 124-130, přehledný ráz má příspěvek Miroslava PAVLÁKA, ./anovský z ./anovic, 
České památky I, 1995, č. 2, s. 6-12. 

22 K počátkům rodu Janoviců Josef TEIGE, Die ersten Herrn von .Janowicz, Der Deutsche Herold. Zeitschrift fi.ir 
Heraldik, Sphragistik und Genealogie 15, 1884, č. 7-8, s. 107-109; TÝŽ, Die ersten Herren von ./anowicz. Eine 
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S původem rytířů erbu šachovaného břevna se nejelegantněji vyrovnal Bartoloměj 

Paprocký z Hlohol: .. Projížděl někdy cizí krajiny Slovák nějaký jménem Holub dobrého sobě jména 
vyhledávaje, takže př(jel do kraje mouřenínského, kdežto byla dcera královská ve hře šáchův tak 
vycvičená, že se proto i v mysli své podnesla a tomu, kterýž s ní se hráti opovážil a nad ní nezvítězil, 
,~áchovnici o hlavu roztloukávala a to již byla mnohým mužům rytířským učinila. Tam se tolikéž 
zabral jmenovan,V Slovák a chtě ,~těstí pokusiti s pannou dotčenou, vyptával se na to, jakou vezme 
odplatu, jestliže vyhraje. Dána mu odpověd; že již dávno na tom zůstáno, aby ten kdož vyhrá 
druhému ,Mchovnici o hlavu dal. Za kteréžto ustanovení poděkovav, snažně dal se v hru a maje 
,~fěstí po ruce, hru na panně ,~ťastně obdržel, a tak ihned, nemnoho se rozme;l~leje, pochytil 
,~achovnici a ji panně o hlavu rozrazil. Pro příčinu tu když i potomně mnoho hrdinských činův 
na dvoře královském provozoval, dal mu erb otec královský dotčené šáchovnici na časy věčné 
a na památku a znamení nesmrtedlné vítězství toho, kteréž nad tak slavnou královnou Hastně 
obdržel, poručil jemu nositi v helmě pannu v bílé tykýtové sukni s zavázanou hlavou, ana z koruny 
vychází a ,Mchovnici v rukou drží. .. 2} 

Tak snadné to však s hledáním původu rytířů s erbem šachovanového břevna přece jen 
nebude. formování české pozemkové šlechty obecně je složitým procesem, který se velice obtížně 
osvětluje, takže rekonstruovat vznik konkrétního rodu je vlastně nemožné. Pokud česká 

medievistika dokáže vyslovit určitější poznatky alespoň o konstituování předních šlechtických 
rozrodů24, jakými byli kupř. již zmiňovaní Drslavici, je na tom u drobnější šlechty nepoměrně hůře. 
Již teď je však jasné, že nepůjde o homogenní proces, nýbrž přímo o plejádu procesů v širokém 
kontextu. Pro budoucí vyšší šlechtu byla nejsnadnějším nabytím pozemkového majetku vědomá 
knížecí obdarování, tj. výsluhy. Velmi oblíbeným způsobem nabývání půdy se však postupem času 
stávala nepochybně i vědomá uzurpace zeměpanského majetku z titulu zastávané funkce, nejčastěji 
družinické či při konkrétním hradském centru. Zafixovat toto "shánění" knížecí půdy pomáhalo 
vytváření dědické posloupnosti v držení konkrétního úřadu, ale až do konce 12. století ještě nelze 
hovořit o skutečně ryzí dědičné držbě půdy. Daleko obtížnější situaci shledávají medievisté 
u pozdější nižší šlechty. Vycházejí z předpokladu, že základnou, odkud se etablovali majitelé 
pozdějších drobných panství a statečků, kterých se v jihozápadních Čechách doby předhusitské daly 
nalézt desítky, byly ozbrojené frakce vázané k jednotlivým hradským centrům a dobově označované 
jako milites secundi ordinis25

• Tyto početné skupiny vznikaly nejrůznějším způsobem. Po překonání 
krize českého státu ve 30. letech ll. století se dosavadní nadměrný počet družiníků kníže pokusil 
rozmělnit jejich rozsazováním do okolí hradských center. Někteří získali civilní úřednickou funkci, 
jiní zůstali ozbrojeni a za poskytování vojenské služby získali doživotně propůjčenu půdu 
ve venkovských a okrajových částech hradského obvodu, v lepším případě i s pracovními silami. 
Kastelán i kníže tak mohli mít dobrý pocit z toho, že umístěním družiníka na periférii hradského 
obvodu přispěli k zabezpečení oblasti. Družiníci s novým prostředím velice rychle srůstali 
a vzmáhali se. Vylepšování darované půdy prostou uzurpací, ale také kolonizací upevňovalo 
vzájemná pouta, takže se záhy začaly projevovat pokusy zachovat takto nabyté vlastnictví 
v rodinném majetku26

• Relativní blahobyt podporoval zároveň jejich populační růst, jenž po delším 
čase přestával korelovat s vyživovacími schopnostmi staré domény, takže zvláště druhorození 
jedinci byli nuceni expandovat do méně perspektivních částí kraje. Podobný jev motivoval 
k podstupování martyria založit nová hospodářství i dosud svobodné sedláky či dokonce 

genealogische Studie. Vierteljahrsschrit1 flir Heraldik, Sphragistik und Genealogie 13, 1885, s. 311-315. Teorii 
zopakoval také Josef BLAU, Geschichte der kunischen Freihauern im Bohmerwalde, Pilsen, s. d. (1932-1934), s. 
58. 

23 Bartoloměj z HLOHOL a z PAPROCKÉ VŮLE, Diadochos id est successÍo jinák posloupnost knížat a králův 
česk)ích. hiskupúv i arcihiskupiív pražských a v.~ech třech stavův slavného království českého, to jest panského, 
rytířského a městského 2. O stavu rvtířském. Praha 1598, s. 39-40. 

24 Ňejpodrobněji o formování šlechty Dušan TŘEŠTÍK - Miloslav POLÍVKA, Nástin vývoje české šlechty do konce 
15. sto/ctí. ln: Ján Čierny František Hejl - Antonín Verbík (red.), Struktura feudální společnosti na území 
Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, Praha 1984, zvl. s. 99-111 a Josef ŽEMLIČKA, Ke zrodu 
vrcho/něfeudá/ní .. pozemkové" .\:/echty ve státě Přemyslovců, ČMM 109, 1990, s. 17-38. 

25 Josef ŽEMLIČKA, {'echy v době knížecí. Praha 1997, s. 50-51, 195-200 (=Česká historie, 2). 
26 z. BOHÁČ, Vesnice. s. 44. 
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nesvobodnou čeleď27. Kromě profesionálních družiníků se nižší šlechta jistě etablovala i z masy 
civilních hradských úředníků nižšího řádu, kteří s počínajícím rozkladem hradské správy od konce 
12. století nacházeli stále menší uplatnění a pokoušeli se uchytit ve službách úspěšných nabyvatelů 
půdy. Není asi nutné dodávat, že také zde fungovaly podobné principy jako ve vztazích panovník
vyšší šlechtic a že tento "feudalismus v malém" rovněž rodil pozemkovou šlechtu nejnižšího řádu28 • 
Konečně nebylo vyloučeno, že do sféry formující se nižší šlechty mohl proniknout i člověk 
selského původu. Svobodní knížecí sedláci byli povinni vojenskou službou v době nebezpečí, ale 
někteří z nich mohli být pověřováni vojenskými úkoly i nad její rámec, což je povyšovalo na úroveň 
profesionálních družiníků. Jinde zase byli sedláci zbaveni poplatku z drženého popluží výměnou 
za dědičnou službu. Takoví služebníci mohli být i nesvobodného původu, jež kníže osadil 
na propůjčené půdě (hovoří se potom o ministeriálech). Všechny tyto okolnosti měly za následek 
společenský vzestup a byly odrazovým můstkem do složitého organismu bojovníků druhého řádu. 
Také u dědiců (heredes) , držících půdu někdy snad ještě na základě předstátních institucí rodové 
aristokracie, se dá očekávat zvyšování společenské prestiže29

• Intenzitu pokročilého rozchvacování 
knížecího majetku potvrzují predikáty, prosazované od závěru 12. století. Uzákonění se tyto 
pozemkové zábory dočkaly proslulými Statuty Konráda Oty z roku 1189, potvrzujícími jednou 
provždy dědičnost šlechtických výsluh na všech úrovních. 

Jak jsme již sledovali dříve, využili nejlépe svého postavení v knížecích službách 
Drslavici, kteří v poměrně krátké době ovládli obrovskou oblast od severního Klatovska 
a Domažlicka až po sídlo kastelánie, Starou Plzeň. Pronikali do již existujících vsí knížecího 
založení, jakou byl třeba Klátov, ale zároveň se pouštěli do zakládání vlastních vsí. Významnost 
jimi zastávaných postů dovoluje relativně v celosti sledovat postup drslavické pozemkové politiky. 
U drobnějších rodů je tomu jinak. Přejdeme-li tedy od ryze obecných úvah k úvahám ryze 
konkrétním, dospíváme k otázce, odkud se Janovští z Janovic vzali a jakým způsobem nabyli území 
na střední Úhlavě. Tento problém se netýká jen Janovských, ale také pánů z Klenového, kteří sídlili 
pouhé 2 km jihovýchodně od Janovic a měli s Janovskými společný erb. U toho se musíme na chvíli 
zastavit. Jeho dosud nejstarší podoba se zachovala na pečeti, kterou použil Jan z Janovic v roce 
1290 na listině, jež ho také uvádí do psaných dějin. Na gotickém štítu vidíme perspektivně prohnuté 
břevno tvořené třemi řadami kostek, v každé řadě po sedmi. Výrazně jinak vypadá erb Janova 
vnuka Racka z Janovic z roku 1356, kdy namísto tří tvoří břevno pouze dvě řady kostek, po čtyřech 
v každé řadě. V barevném provedení se erb poprvé představuje v erbovní galerii na hradě Laufu 
u Norimberka. Štít je zlatý, břevno černo-stříbrně šachované s poměrem kostek 2:8. Stejně je 
vyobrazen také v erbovníku Aula Caroli IV.30 V obecně známých barvách, totiž v červeném 
poli stříbrně a modře šachovaným břevnem, poprvé znak defiluje na stěnách píseckého hradu, kde 
byl vymalován až v roce 147931

• K erbu je navíc přidán klenot - orlí křídlo se stejným obrazem, 
jaký má štíe2

• Téměř naprostá shoda v podobě erbu s Klenovskými z Klenové je podivná, zvláště 
u barev bychom předpokládali odlišnosti. Lze možná přijmout tvrzení V. Růžka, že původními 
barvami Janovských z Janovic byl zlatý štít s černo-stříbrným břevnem, zatímco Klenovští hned 
od počátku disponovali štítem červeným s modro-stříbrným břevnem. Proč by však později došlo 
k unifikaci barev obou rodů je otázkou. 

27 Josef ŽEMLIČKA, K charakteristice středověké kolonizace v Čechách, ČsČH 26, 1978, zvl. s. 70-75. 
28 Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198-1253). Proměna státu a spolec'nosti, Praha 2002, s. 352-353 

(=Česká historie, 10). 
29 Přehled názorů o specifičnosti dědiců podává 1. ŽEMLIČKA, Čechy knížecí, s. 472-473 v poznámce Č. 12. 
30 Vladimír RŮŽEK, Česká znaková galérie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361 (Příspěvek ke skladbě 

královského dvora Karla IV.), SAP 38, 1988, s. 200 (s vyobrazením na s. 114). Srv. k tomu ještě následující 
poznámku. 

31 Erb je připisován rýzmberské větvi Janovských z Janovic. Autenticita barev však nemusí být stoprocentní, neboť 
současná erbovní galerie je nepříliš dúvěryhodnou kopií z počátku 20. století. Za sdělení děkuji Mgr. Janu 
Adámkovi z Prácheňského muzea v Písku. 

32 Vyobrazení nejstarší podoby erbu podle náčrtků Augusta SEDLÁČKA, Atlasy erM a pec'etí české a moravské 
středověké šlechty. Svazek 3, 2. část - Atlas erbů, ('echy, ed. Vladimír Rúžek, Praha 2002, s. 361. K erbu srv. také 
Josef JANÁČEK- Jiří LOUDA, České erby, Praha 1988, s. 132 (=Oko, 34). 
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Právě shodná podoba erbů pánů z Janovic a Klenové nejVICe nahrává teorii o jejich 
společném původu. Erbem šachovaného břevna se ovšem honosili ještě bavorští rytíři z Nussbergu 
na Altnussbergu, sídlící před rokem 1350 stabilně na hradě Neunussbergu nedaleko českých hranic. 
Již v roce 1126 byli ministeriály hrabat z Bogenu, kteří možná v téže době získali území kolem 
Sušice. Kontakt rytířů z Nussbergu s českým prostředím se podle J. Jánského proměnil v trvalý 
a položil základ rodu Janovských i Klenovských33

. Nepochybně zajímavá teorie však po mém soudu 
koliduje na přeceňovam významnosti bogenské državy v Čechách, jež se omezila jen 
na bezprostřední okolí Sušice a nedovolovala zásadnější pozemkové uzurpace tak, jak předpokládá 
Jánský. Nussbergští rytíři by se jedině museli nějak infiltrovat do služeb českého knížete, aby 
získali předpoklady pro výsluhu. Rozhodně se musí odmítnout, že pozdější panství rytířů se 
šachovaným břevnem na Úhlavě nějak souvisí s bogenským panstvím na Sušicku. Jejich vzájemná 
příbuznost ovšem není tak úplně vyloučená, neboť tzv. Lamský Winkel jistou dobu patřil k Čechám, 
a nejspíše se věnem Ludmily, dcery knížete Bedřicha, přišel v majetek hrabat z Bogenu34

• Větší 
důvěru můžeme vyjádřit potencionální spojitosti Janovských z Janovic s rodem Sobětických 
ze Sobětic, kteří měli šachovnici v dolní polovině štítu ještě v 15. stoletes. V rámci teorií původu 
rodu Janovských ještě zbývá zmínit spekulaci 1. Teigeho, který v přehledné studii o počátcích rodu 
Janoviců identifikoval nejstaršího známého člena rodu Janovských, Jana z roku 1290, jako syna 
Purkarta z Janovic, zvíkovského purkrabíh036

• Pro absenci jakýchkoliv přímých důkazů však tyto 
teorie musíme zavrhnout a uzavřít statickým konstatováním, že se společný předek rodů 

Janovských a Klenovských skrývá nejspíše kdesi v mase staroplzeňské úřednické či vojenské 
"aristokracie", jež dostala mimořádnou příležitost k pozemkovým ziskům v době politické 
nestability po roce 1173. 

Prameny o existenci šlechtického rodu Janovských z Janovic a jejich území mlčí až do 23. 
dubna 1290, kdy v listině, jíž Hartman z Touškova věnoval chotěšovskému klášteru Ves Touškov, 
ve svědečné řadě vedle Oldřicha z Černošína, Benedy ze Svojšína, Sulislava z Volduch, Oldřicha 
z Nečtin a Něpra z Přeštic defiloval také "Johannes de Janovich ,,37. Jde o zmínku poměrně pozdní, 
rozhodně mladší než počátky šlechtické aktivity v Janovicích. Pokud se totiž zaměříme na dva 
janovické stavební produkty nesporné šlechtické provenience, jimiž je hrad a kostel sv. Jana 
Křtitele, dostáváme se rázem o dobrých 40 let hlouběji do minulosti. Stavebně-historický průzkum 
obě památky odatoval zhruba polovinou 13. století3R

, ovšem v případě kostela až s dvacetiletými 
výkyvy tam i zpět. Nemusí jít o poslední slovo, protože z Čech známe mnoho důkazů, že 
kamenným stavbám předcházely dřevěné objekty39. S určitostí by to vyvrátil jen archeologický 
výzkum, kterého se však sotva kdy nadějeme. Logicky ale lze odvodit, že pokud pro sebe kostel 
stavěli šlechtičtí vlastníci z důvodu emancipace na velkofarním kostele na Staré Plzni, již 
v Janovicích sídlili, jinými slovy panské sídlo předcházelo zbudování kostela. Ihned po svém 
dokončení byl zařazen do budované farní sítě, která právě v polovině 13. století spěla do svého 
finále. Stavitel kostela získal nad svatyní patronátní právo (podací), tj. pravomoc volného výběru 
duchovních pro výkon farní správy. 

33 J. JÁNSKÝ, c. d., s. 115-116. 
34 Po manželově smrti potom Ludmila věnovala z podílu dědictví po svých rodičích několik vesnic mezi Hoher 

Bogenem a Eschlkamem klášteru v Seligenthalu u Landshutu. Blíže k tomu Vladimír HOLÝ, Boj o státní hranici 
ve V,~erubském pn/smyku. In: Z Chodského hradu 1980, Domažlice 1980, s. 7-27, zvl. s. 8-10. 

35 August SEDLÁČEK .. Martin KOLÁŘ, C'eskomoravská heraldika. Část všeobecná, Praha 1902, s. 29-30. Teorii 
rozvedli Vladimír Jan SEDLÁK, Ježov,W a Loubští z Lub, Heraldika. Bulletin pro základní vědy historické 12, 1979, 
č. 1, s. 28-30 a Jan Antonín MAGER, K erbu rodu z Lub, tamtéž, č. 4, s. 117. Podle Sedláka by štít Janovských 
z Janovic púvodně byl přetažený kuninou a přes něj běliznový pruh. 

36 J. TEIGE, Die ersten Harn, s. 109. 
37 Josef EMLER (cd.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars ll., annorum /253-1310, 

Pragae 1882, s. 644-645, č. 1499. Originál listiny je uložen v NA Praha, Řád premonstrátú Chotěšov, inv. Č. 2069. 
38 Pro hrad Tomáš DURDÍK, /lustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999, s. 222-223. Datace janovického 

kostela se podle údajú jednotlivých odborníkú pohybuje v období od roku 1240 do 1270. Srv. D. LÍBAL, Katalog, s. 
140. 

39 Šlechtická sídla, uzavřená palisádami či ploty a v dobových pramenech označovaná "curia", v sobě spojovala funkci 
sídelní, hospodářskou, správní a obrannou. J. KLÁPŠTĚ, c. d., s. 98-99. 
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Prvá písemná zmínka o Janovicích je jen nepřímá. Neříká nám nic o vsi Janovicích, pouze 
o šlechtici, který v ní sídlil. To však zase není až tak málo, jak by se mohlo na první dojem zdát. 
Predikát signalizuje, že když sem jeho nositel nebo některý jeho předek přišel, nesla již své jméno. 
Toponymum Janovice patří do početné skupiny tzv. patronymik (čeledních jmen, pomnožných jmen 
místních), kterých se v českých zemích vyskytují tisíce. Vykládá se poněkud stereotypním obratem 
"ves lidí Janových", což lze přetlumočit asi tak, že jeden obyvatel byl Janovicem a všichni 
obyvatelé Janovici. Tento pomnožný nominativ se stal i názvem vsi a později se převedl 

do akuzativu, tj. na tvar Janovice40
• Jazykovědný výklad však vyhovuje jen stěží potřebám 

historickým. Předně nás zajímá, kdo mohl být oním Janem. Starší literatura připisovala toto jméno 
hlavě rodu (praotci, stařešinovi) a všem jeho přímým potomkům včetně čeledi (služebné pracovní 
síle). Tak by se snad dalo pohlížet na jména s koncovkou -ice, která se obecně pokládají za starší 
a mohla by patřit ještě do doby vnitřní kolonizace. Toponyma zakončená na -ovice se v hierarchii 
patronymik chápají jako mladší varianta jmen na -ice, ovlivněná již přivlastňovací příponou -ov 
a označující obyvatele podle významné osoby, která k nim byla ve vlastnickém poměru41 • Jak soudí 
Y. Šmilauer, ve středověku mohly jména nově vznikajícím sídlům udělovat vrchnosti či jejich 
služebná administrativa42

. Použili přitom nejen jmen svých, ale i širšího příbuzenstva. Vlastní 
poddanské obyvatelstvo vstupovalo do procesu pojmenování hlavně na bázi pomístních jmen či 
hodonym, přestože je nesporné, že to byli právě oni, kdo toponyma užívali nejčastěji. Stejně tak 
jako se jménem feudálního vlastníka je ovšem možné personifikovat našeho Jana s lokátorem, 
vlastním zakladatelem pravidelné vsi, jenž rozměřoval usedlosti a k nim příslušné lán/3

. Lidé 
v něm viděli nejpřednějšího a snad také nejstaršího obyvatele vsi, takže vlastně jakási analogie 
na starší vývoj a toponyma s koncovkou -ice. Ani takto pojatý výklad však nelze považovat 
za univerzální. V podstatě vždycky bude platit, že problém patronymik nelze nijak generalizovat. 
Jsou výsledkem delšího časového vývoje, v němž se dramaticky měnily společenské poměry 
a s ním i motivace pro vznik patronymik - způsob tvoření byl stejný, ale podmínky pro utváření 
odlišné. Půjde však spolehlivě prohlásit alespoň to, že křestní jméno v patronymikách vždy indikuje 
osobu na svou dobu výjimečnou a společensky významnou. 

V případě Janovic máme tu nevýhodu, že se tu v počátcích jejich psaných dějin sešly hned 
dvě uplatnění křestního jména Jan: byl jím jednak nejstarší doložený člen rodu, bylo a je jím 
patrocinium kostela. Pátrat po vzájemné závislosti obou faktů je nesmyslné, ač se bezděky nabízejí. 
Ostatně motivace volby patrocinia vycházela z dobové oblíbenosti a patrně také osobních sympatií 
stavitele chrámu vůči tomu kterému světci44 . Jestliže lze eventuálně připustit, že Jan mohl pro svůj 
kostel zvolit svatojánské zasvěcení, nelze předpokládat, že patrocinium nějak ovlivnilo 
pojmenování vsi. Z celých Čech znám pro středověk jen Petrovice u Sušice s kostelem sv. Petra 
a Pavla. Oba případy můžeme označit za náhodnou shodu bez hlubšího významu. 

Šlechtici erbu šachovaného břevna získali pevnou platformu pro nabytí predikátu teprve 
po vzniku toponyma Janovice, které místo jednoznačně geograficky identifikovalo. Přijetí pevného 
predikátu však muselo logicky předcházet usazení a vybudování příslušného panského sídla. 
Za stavební místo byla vybrána lokalita na pravém břehu Jelenky asi 200 m od jejího koryta. 
V plochém úhlavském údolí se nenabízelo příliš možností architektonického řešení, využilo se tedy 
přirozených podmínek a do obrany sídla se zapojila právě vodní hladina. Stejného způsobu 
zabezpečení využívala také zhruba stejně stará tvrz v Petrovičkách a další panská sídla v blatném 
údolí Úhlavy (Lomec, Veselí, Beňovy). Jestli hrad, jejž smetla společná útočná akce západočeských 
měst v roce 1520, byl sídlem Janovských z Janovic od počátku jejich působení v Janovicích nebo 

40 Jan GEBAUER, Příruční mluvnicejazyka českého pro uótcle a studium soukromé, Praha 1925, s. 102-103. 
41 Jaromír SPAL, vývoj osídlení západních Čech podle místníchjmen, MZK 18, 1982, s. 216. 
42 Vladimír ŠMILAUER, Úvod do toponomastiky, Praha 1963, s. 141 si vysvětluje púvod jmen Petrovice, Rubínovice 

a Bohuslavice u Trutnova podle synú Sezemy ze Skalice Petra, Rubína a Bohuše. Podobné tendence jsou 
u etymologie jmen vesnic tzv. Albrechtického újezdu na Sušicku -- Janovic, Vojetic a Milčic. 

43 Tento názor zastával např. Zdeněk BOHÁČ, Vesnice v sídelní struktlde předhusitsk_vch Cech, HG 21, 1983, s. 52. 
Lokátoři nevyměřovali jen vsi nové, ale také přebudovávali stará disperzní a neucelená sídliště. Rovněž .I. 
ŽEMLIČKA, Počátky, s. 249-250 konstatuje, že odvozování názvú polí a vesnic probíhalo od jmen lidí, kteří je 
vyklučili, zbudovali nebo drželi. 

44 Josef KOLAŘÍK, K onomastickému výzkumu patrocinií, Acta onomastica 36, 1995, s. 110-114. 
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mu předcházela nějaká lehčí stavba, "otýněná" dřevěným plotem či palisádou, nelze zatím řešit. 
Máme vlastně obtíže dobrat se půdorysné podoby hradu v jeho finální podobě. Terénní situace 
evokovala jako nejpraktičtější konstrukční řešení obkroužit jádro hradu kruhovým vodním 
příkopem až dvacetimetrové šíře, z něhož se vytěžená zemina navrstvila po jeho vnějším obvodu 
do podoby valu. Kolik a zda se nějaký materiál nasypal na místo jádra není jednoznačné, soudobá 
výše plochy hřbitova je výsledkem novověkých navážek, původní hradní nádvoří leželo 
nepochybně mnohem níže. Šířka příkopu obepínajícího janovický hrad se řadí k nejmocnějším 
v Čechách a předčí rovněž příkop tvrze v Dražovicích (14-16 m). Funkční byl ještě v 60. letech 18. 
století, kdy byl zakreslen do mapy vojenského mapování; tehdy již ovšem sloužil pouze jako 
rybník. Zdá se však, že u janovického panského sídla existovaly dokonce příkopy dva45 . V mapě 
městečka z roku 1725 vidíme, že od mlýnského náhonu odbočuje vodní strouha přímo 

před janovické předhradí. Ostatně T. Durdík na čelní straně předhradí čp. 38 rozpoznal 
zaplentovanou vpadlinu pro padací most46

• V dílčích cedulích z roku 1539 připisují pozdějšímu 
wiirttemberskému vystěhovalci Vilémovi Janovskému z Janovic jeho čtyři bratři "stoku odjezu až 
do příkopu, z kteréhož se voda na mlejn vede, příkop ten z kteréhož voda na mlejnjde, příkop druhý 
okolo předhradí"47. Tyto pramenné zprávy lze interpretovat tak, že prvý příkop obklopoval jádro 
hradu, zatímco druhý byl veden podél předhradí, kde u dnešního čp. 33 ostře zabočil na západ 
před budovou čp. 38, za níž splynul s příkopem kolem hradního jádra. 

Konkrétní architektonická podoba hradu je obtížně definovatelná. K jistému jen velmi 
rámcovému obrazu by bylo možné dospět zhodnocením údajů z dílčích cedulí z let 1539 a 1590, 
cenná mohou také být marginální svědectví pamětníků. Zaznamenáníhodné jsou především časté 
zmínky o velké věži, snad obytného charakteru. Po zboření hradu většina stavebního materiálu 
z věže napadala do příkopu, kde ho v hloubce 1,5 m zjistila i výzkumná sonda48 . Jistá není ani 
dogmaticky prosazovaná existence čtyř rohových bašt, T. Durdík nevylučuje interpretaci 
zachovaného zdiva v západním rohu jen jako oblého nároží49. Podle svědectví stařeny Altrnannové 
z roku 1939 bylo ještě za jejího dětství vybaveno okénkem, později zasypaným50. Podobného 
charakteru nabývalo nároží na východním rohu, kde ho vykopal kolem roku 1915 tehdejší majitel 
Horního mlýna čp. 39 Josef Braun51

• V jeho místech odborníci předpokládají vlastní vjezd 
do hradního jádra, a to s ohledem na zachovaný pylon padacího mostu, překonávajícího vodní 
příkop52. 

Přes totální destrukci v roce 1520 k sobě Janovice nadále přitahovaly pozornost. 
Z osobností zvučných jmen je jako první navštívil během svého klatovského pobytu B. Balbín. 
Celou zříceninu prozkoumal a můžeme jen litovat, že o ní nepodal žádnou bližší zprávu53

. 

Se zřízením hřbitova v roce 1788 se totiž odstranily poslední markantní zbytky hradu. V tomto 
stavu ho již zastihl 12. srpna 1890 A. Sedláček, který Janovice jako první podrobil zevrubnému 
kastellologickému průzkumu54 . Jeho závěry poté ostatní odborníci respektovali a zásadněji je 

45 V literatuře tento poznatek uváděl již Jindřich VANČURA, Dějiny někdejšího královského města Klatov J/1, Klatovy 
1927, s. 290 nebo Bořivoj LŮŽEK, Tažení královských měst a Pražanů proti loupeživé .~lechtě v západních 
Čechách, MZK 20, 1984, s. 115 . Václav Vladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy. Díl X, Praha 1894, s. 482 uvádí, 
že po dobytí byl janovický hrad vypálen, věže a zdi rozbořeny, příkopy (!) zasypány a vše srovnáno se zemí. Těžko 
však zjistit, zda jde pouze o Tomkovu dedukci či údaj podepřený prameny. K možnosti příkopu kolem předhradí se 
uchyluje též Jiří ÚLOVEC, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech 1, Praha 2003, s. 271. 

46 T. DURDÍK, c. d., s. 223. 
47 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, ťol. L 22v. 
48 Územní odborné pracoviště Památkového ústavu v Plzni, dokumentace ke hradu (rejstříkové č. 23553/4-2997), 

zpráva Karla Túmy z 17.5.1956. 
49 T. DURDÍK - Y. SUŠICKÝ, c. d., s. 60. 
50 Karel POLÁK, Místopis a národopis města Janovic n. Úhl., s. 1., 1961, s. 9. 
51 Územní odborné pracoviště Památkového ústavu v Plzni, dokumentace ke hradu (rejstříkové č. 23553 /4-2997), 

zpráva Karla Túmy z 17.5.1956. 
52 T. DURDÍK - Y. SUŠICKÝ, c. d., s. 60. 
53 Bohuslav BALBÍN, Krásy a bohatství české země. Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého 

(Miscellanea historica regni Bohemiae), Praha 1986, s. 257. 
54 Tereza SEDLÁČKOV Á (ed.), August Sedlá('ek. Paměti z mého života, Praha 19972

. 
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nerevidovali. Za všechny postačí jmenovat T. Durdíka, jenž hrad rámcově prozkoumal v roce 
197955

• V prostoru hřbitova sbíral drobné zlomky vrcholně středověké keramiky, při svých 
pozdějších návštěvách v letech 1988 a 2003 již žádná nová fakta nezjistil56

• Z posledních let 
v areálu bývalého hradu archeologové nalezli pouze nespecifikovaný železný nástroj v erozní rýze 
příkopu, kladený na sklonek středověku57 . Ostatní nálezy z prostoru hradu jsou výsledkem 
náhodných nálezů a "divoké archeologie", což v historikovi vzbuzuje nepříjemné uvědomění si 
toho, kolik asi zajímavých objevů uniklo očím i uším odborné veřejnosti. Jmenujme těch několik 
šťastnějších, které se podařilo zaznamenat. Pomineme-li již vzpomenuté střepy vlnitého ornamentu, 
které při hlubším kopání nacházeli K. Hostaš s F. Vaňkem58 , zachovaly se podobné úlomky 
keramiky díky místnímu hrobníkovi Rikalovi, který je na přelomu 19. a 20. století odevzdal 
klatovskému muzeu59

. Větší výzkumná akce se naplánovala na červen 1939, kdy se iniciativou 
tehdejšího janovického starosty J. Bozděcha ustavila komise s cílem otevřít sklepy, které se 
nacházely pod hřbitovem6o . O jejich existenci se vědělo již dlouho. Podle svědectví pamětníků 
do nich vedla klenutá chodba z šafářova obydlí poblíž čp. 39, ale kolem roku 1850 byla zazděna61 • 
Se sklepy měl potíže rovněž hrobník, který při kopání hrobů narážel již v hloubce 1,5 m na jejich 
klenby. Při zřizování hrobky rodiny Koblerových při jižním okraji hřbitova dokonce objevil otvor, 
do kterého bez efektu vlil téměř 30 konví vodl2

• Motivována těmito skutečnostmi, chtěla komise 
vyhloubit otvor z boku hřbitova a sklepy zpřístupnit. Z akce však ke škodě věci sešlo a jediným 
jejím výsledkem zůstalo přesné terénní zaměření hradu63

. Výrazně úspěšnější byli pracovníci 
státních statků, kteří vykopali nedaleko mlýna čp. 39 štolu do hloubky 3,5 m. Kromě několika 
středověkých střepů a kostí narazili na "střep múy typu kolovečského s opakovaným ornamentem 
ze stylizovaného obilního zrna s klíčkem H64. MUDr. Vilém Frenzl zase v roce 1960 vzpomínal, 
že před lety byla u usedlosti čp. 29 vykopána "popelnice", jíž vzápětí zazdili do staré pece v rušené 
černé kuchyni65

. Nález však s hradem nemusel bezprostředně souviset. Změť drobných zpráv 
uzavřeme informací K. Poláka o zbytcích nádob s rohatými držadly (kuthany), nalezenými 
v jihovýchodní části příkopu u mlýna čp. 3966

• 

Terminologická nejasnost panovala kolem samotného zařazení janovického panského sídla 
mezi hrady či tvrze67

• Za hlavní znak tvrze se považuje těsnější návaznost na venkovské osídlení 
a hospodářské zázemí, nezbytné kvůli nemožnosti feudální renty pokrýt v plné míře hmotné potřeby 
vlastníka.68 V Čechách nacházíme několik objektů, které se svou dispozicí velmi blíží janovickému 
hradu a jsou považovány za tvrze. Tak v Lažanech nedaleko Kostelce nad Černými lesy stála 

55 Tomáš DURDÍK, Janovice nad Úhlavou, okr. Klatovy, Výzkllllly v Čechách 1978-79, Praha 1982, s. 43. 
56 Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, zpráva č. j. 2824/88 (návštěva z 14.6.1988) a zpráva č. j. 

5520/03 (návštěva z 15.7.2003). 
57 Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, zpráva č. j. 2262/03. 
58 Ferdinand VANĚK - Karel HOSTAŠ, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu klatovském, 

Praha 1899, s. 35 (=Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. 
století, 7). 

59 K. POLÁK, c. d, s. 8. Autor zde uvádí rovněž inventární čísla, pod kterými byly střepy v jeho době uloženy: z roku 
1898 inv. Č. 1/929 (či 11929/12110 ?) a z roku 1900 inv. Č. 14841 (či 1533 ?). Údaje jsem bohužel neměl možnost 
ověřit. 

60 Průzkum vodního hradu v Janovicích u Klatov, Nová doba 45, 1939, Č. 168, s. 4. 
61 F. VANĚK - K. HOSTAŠ, c. d, s. 38. 
62 Karel POLÁK, Místopis a národopis města Janovic n. Úhl., s. 1., 1961, s. 3. 
63 Otiskují ho 1. ÚLOVEC, Ohrožené hrady, s. 268 a T. DURDÍK - V. SUŠICKÝ, c. d, s. 59. 
64 K. POLÁK, c. d, s. 8. 
65 K. POLÁK, c. d, s. 9. 
66 K. POLÁK, c. d, s. 8. 
67 Za tvrz považuje Janovice např. Gustav Hofmann v kompediu redigovaném Miloslavem BĚLOHLÁVKEM, Hrady, 

zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha 1985, s. 117. Ve svém příspěvku se 
nevyvaroval několika omylů - zbytky mostního pilíře byly objeveny ne pod mlýnem čp. 4, který se nachází zcela 
mimo hradní areál, nýbrž pod mlýnem čp. 39. Stejně tak janovický hřbitov nebyl na místě hradu založen až 
v 19.století, ale podle Sedláčkových Hradů již v roce 1788. 

68 Ladislav SVOBODA - Jiří ÚLOVEC - Petr CHOTĚBOR - Zdeněk PROCHÁZKA - Zdeněk FIŠERA - Jan 
ANDRLE - Jiří SLAVÍK - Miroslav RYKL - Tomáš DURDÍK - Vladimír BRYCH, Encyklopedie českých tvrzí. I. 
díl (A-J), Praha 1998, s. XI. 
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na návrší obkrouženém příkopem věžovitá tvrz, z jedné strany přiléhající k rybníku, z druhé 
k hospodářskému dvoru69

• Tento popis se v mnohém kryje s Janovicemi, jejichž podhradí splňovalo 
všechny předpoklady hospodářského (poplužního) dvora. Stačí však vzpomenout podobného 
stavebního řešení u Švihova, o jehož zařazení nelze pochybovat, a můžeme tento argument smést 
ze stolu. Rovněž soudobé relace o Janovicích vždy mluvily jako o tvrzi a též v lidové mluvě se toto 
označení udržovalo velmi dlouho. Přes tyto okolnosti však moderní kastellologické bádání 
Janovice považuje za plnocennou hradní architekturu, konkrétně za dvojdílný hrad70

. 

Na rozdíl od hradu je farní kostel sv. Jana Křtitele objektem dochovaným a přístupným 
kunsthistorickému výzkumu71

• Dnešní podoba chrámu ze závěru první poloviny 13. století je 
výsledkem novověké přestavby. V 18. století došlo k přístavbě věže, předsíně, sakristie, celkovému 
rozšíření lodi a kompletní výměně vnitřního vybavení. Původní stavbu z lámaného kamene však 
při půdorysu snadno odlišíme. Tvoří ji obdélníková loď o vnitřních rozměrech 12,6 x 8,65 m 
s plochým stropem, položeným ve stejné výši jako zaklenutí chóru, jenž se otvírá z lodi lomeným 
vítězným obloukem. Kněžiště má čtvercový půdorys o vnitřní straně 5 m, je křížově zaklenuté 
a klenební žebra, vybíhající z jehlancových konzol, se spojují v drobném svorníčku. V severní stěně 
presbyteria zaujmou sdružená okénka románského typu s půlkruhovitými vrcholy, jež uchovávají 
původní podobu tří okének v lodi, nyní goticky lomených. Jejich kumulované umístění do východní 
poloviny jižní stěny lodi a bezprostřední přilehlost gotického portálu nutí k závěru, že loď byla 
původně menší, možná až o 4 m. V původní stěně se určitě nalézal raně gotický portál, jehož 
současný protějšek v jižní stěně lodi při vchodu z předsíně je výrazně mladší než stavba kostela, 
pochází až ze třetí čtvrtiny 14. století. 

Nejzajímavější umělecký prvek celého chrámu nalezneme v jeho chóru. Koncem října 
1955 zde při rutinní práci akademický malíř František Kotrba, manžel malířky Vilmy Vrbové
Kotrbové z blízkého klenovského zámku, objevil nesmírně cennou nástěnnou malbu, pokrývající 
celou plochu presbytářen . Ústředním motivem na klenbě a stěnách presbytáře je Kristus 
při Posledním soudu, na západní části klenby poznáváme Stětí sv. Jana Křtitele, na severní straně 
vítězného oblouku figuru kněze, v dolním pásu presbytáře a na vítězném oblouku ornamentální pole 
s monstri3

. Vyobrazení kněze je velmi neobvyklé a naznačuje, že měl nějakou vazbu ke kostelu
možná votivní či epitafní74

• Stylově malby nejeví výraznější souvislosti s českým uměleckým 
prostředím a jejich celkový ráz se blíží stylu ang1icko-francouzské knižní malby a porýnského 
nástěnného malířství první čtvrtiny 14. století. To je i doba, do které můžeme fresku datovat. 
S identifikací objednavatele je to složitější, protože vznik malby spadá do období, kdy jsou 
majetkové poměry v Janovicích zastřeny. Vzhledem k jejich reprezentativnosti však lze uvažovat 
o okruhu Jana Lucemburského, který janovické dominium v inkriminované době vlastnil. 

Stylově nejpříbuznější architekturou janovickému kostelu jsou chrámy sv. Prokopa 
v Běhařově a sv. Jiří ve Strážově, K. Hostaš a F. Vaněk do skupiny započítávají ještě týnecký kostel 
Nanebevzetí Panny Marie7

) (ke starší lodi se tu dodatečně napojilo slohově mladší pětiboké 
kněžište6). Podoba je až zarážející zvláště u běhařovské svatyně - stejně jako v Janovicích, také zde 

69 J. KLÁPŠTĚ, c. d, s. 159-162. 
70 S označením hrad přišel již August Sedláček, který Janovice navštívil 12. srpna 1890 - A. SEDLÁČEK, c. d, s. 136. 

S konečnou platností Janovice za hrad prohlásil T. DURDÍK, c. d, s. 222-223; TÝŽ, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. 
Západní ('echy, Praha 2005, s. 58-60 (s Viktorem SUŠICKÝM). 

71 F. VANbX - K. 1I0STAŠ, c. d., s. 36-37; Zdeněk WIRTH (red.), Umělecké památky Čech, Praha 1957, s. 278 
(=Umělecké památky republiky Československé, I); Emanuel POCHE (red.), Umělecké památky Čech J, Praha 
1977, s. 568-569; D. LÍBAL, Katalog, s. 140. 

72 O nálezu podala poprvé odbomé veřejnosti zprávu Vlasta DVOŘÁKOVÁ, Zpráva o výsledcích činnosti oddělení 
restaurace malířsk.Vch památek za rok 1955, ZPP 16,1956, s. 98-99. 

73 Nejpodrobněji janovickou fresku popsal a zhodnotil Jaroslav PEŠINA (red.), Gotická nástěnná malba v zemích 
cesk)ích J (l300-/350), Praha 1958, s. 176-182. 

74 J. PEŠINA, c. d, s. 180. 
75 F. VANĚK - K. HOSTAŠ, Klatovský okres, s. 146-148 (Strážov), 174-181 (Týnec). Ke běhařovské svatyni TlZ, 

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu domažlickém, Praha 1902, s. 7-9 (=Soupis památek 
historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, 17). 

76 Václav MENCL, Po('átky středověké architektury v jihozápadních Čechách, ZPP 18, 1958, s. 144. 
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vybíhají pětiboká žebra křížové klenby presbytáře z konzolek ve tvaru komolého jehlance a spojují 
se v drobný svorníček. Rovněž rozměrově se velmi blíží - vnitřní rozměry lodi běhařovského 
kostelíka mají 14,65 x 8,25 m, přičemž se dá předpokládat, že délka byla původně skromnější a byla 
prodloužena teprve při přístavbě věže v roce 169377

• Ve Strážově zase pozorujeme dodatečné 
prodloužení lodi a zvýšení jejího stropu zhruba o 1,5 m oproti chóru78

• Všem je společný plochý 
strop lodi, čtvercový presbytář (v týneckém případě se předpokládá) a dodatečné při stavění věží. 
Jen u strážovského kostela strop převyšuje křížovou klenbu o 1,5 m. V rámci jihozápadočeského 
regionu nejde o nějak výjimečné architektonické počiny, stavby s čtvercovým kněžištěm nalézáme 
i na sídelně mnohem aktivnějším Sušicku. K nejznámějším zástupcům patří kostel sv. Petra a Pavla 
v Albrechticích u Sušice, v širším okolí na něj navazují chrámy sv. Jana Křtitele ve Svojšicích, sv. 
Petra a Pavla ve Zbynicích nebo sv. Jakuba Většího v Kolinci. Odborník na sakrální architekturu 
v oblasti V. Mencl je všechny klade do intervalu 30. až 40. let 13. stoletC9

. Naprosto 
ne oddiskutovatelná podobnost kostelů v Janovicích a Běhařově nutí k závěru, že jsou výsledkem 
práce stejného architekta. Jeho rukopis snad modeloval též podobu strážovské svatyně. V případě 
Týnce bych byl opatrnější, užité stavební prvky jsou vzhledem k neúplnosti dochování jen 
polovičním důkazem. Časovému určení Běhařova pomáhá datum kanonizace sv. Prokopa v roce 
1204, což je rok, ante quem non. U patrocinia sv. Jana Křtitele jsme na tom hůře v tom, že sice patří 
k nejstarším kostelním zasvěcením, ale zároveň k nejhojněji používaným. Jeho přímá souvislost 
s běhařovskou svatyní však dovoluje janovický kostel datovat do mezidobí 1204-1250, což asi bude 
nejlepší výsledek, jakého lze dosáhnout. 

Umístění kostela do bezprostřední blízkosti panského sídla na okraji intravilánu odpovídá 
stavebním postupům pozdní fáze vnitřní kolonizace80

. To samo o sobě příliš neprozrazuje, neboť by 
se mohlo chápat i jako umístění doprostřed návsi, typické pro vrcholnou kolonizaci 13. století. 
I pokud by kostel byl starší, sotva by si mohl jeho stavitel v rovinatém terénu vybrat nějaké 
strategické místo. Podobně nevýraznou pozici měla např. jinak na Klatovsku nejstarší klátovská 
rotunda sv. Jiří, zatímco její mladší jmenovec ve Strážově zaujal místo na terénní vyvýšenině 
nad Jelenkou a vytváří výraznou krajinnou dominantu. Snesené případy dokazují, že bezhlavě 
přijímat zobecňující soudy není spolehlivou metodou. Také natolik oblíbený argument starobylého 
zvyku opevňovat kostely stojí v poslední době na stále tenčím ledu 81

• Zmiňuji to proto, že existují 
indicie, které přisuzují některé obranné prvky i kostelu sv. Jana Křtitele. Již na nejstarších 
vyobrazeních pozorujeme, že kostel spočívá na terénní vyvýšenině zhruba 2,5-4 m nad okolním 
povrchem. Vyvýšenina je patrná z jižní, jihozápadní a severozápadní strany, kde ji zajišťuje terasní 
zeď. Mohla existovat i na severovýchodu, kde se z důvodu průjezdnosti časem srovnala s úrovní 
náměstí. Ohradní zeď, která obepínala původní hřbitov u kostela, dosahovala podle starých 
vyobrazení82 výšky dospělého člověka, neboť v ní byl vybudován ještě vyšší portál, jímž se 
ke kostelu přicházelo. Zdi si ze strategických důvodů všimli také komisaři, kteří Janovice přehlíželi 
okem vojenské kartografie83

• Terasa samozřejmě nemůže být přirozeného původu, zásah lidské ruky 
se tedy zdá celkem nezpochybnitelný. Vznikla na samém okraji terénní vlny vykopáním příkopu. 
Láká datovat jeho vznik spolu s kostelem, ale archeologové nabádají k opatrnosti a soudí, 

77 D. LÍBAL, Katalog, s. 13. 
78 D. LÍBAL, Katalog, s. 467. 
79 Dobroslav LÍBAL, Urbanistický a architektonickýfenomén středověkých západních (;ech, MZK 20, 1984, s. 133. 
80 Zdeněk BOHÁČ, Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČsČH 21, 1973, s. 371 a TÝŽ, K někter.ým 

geografickým aspektům středověkého osídlení v nac~ich zemích, HG 10, 1973, zvl. s. 156-158. 
81 J. KLÁPŠTĚ, c. d., s. 97. 
82 Nejstarším dosud známým vyobrazením kostela je mapka židovských obydlí z roku 1725 z pera místního faráře 

Viléma Sibighausera (NA Praha, Archiv pražského arcibiskupství, inv. č. 1233, sign. B 4/8, zprávy o vizitacích far 
v Čechách 1598-1744, fol. 385). Jen o málo mladší je Sibighauserův motiv dvou hrobníkú, ukládajících mrtvolu 
do hrobu s pohřebním průvodem a kostelem za zády. V černobílé reprodukci je publikován v průvodci Státní archiv 
v Plzni. Průvodce po archivních fondech. Zpracovali František Fabian, Vladimír Němec, Věra Pochmanová, Praha 
1958 (obrazová příloha na konci knihy) či kompendiu Josefa PETRÁNĚ (red.), Dějiny hmotné kultury ll/I, Praha 
1997, s. 173. V originále SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Janovice nad Úhlavou, matrika 
Č. 2, 1729-1784, fol. 922. 

83 NA Praha, Josefské vojenské mapování, komentář k sekci č. 205, pag. 103. 
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že fortifikační opatření kolem kostelů mohou souviset až se "zlými léty" po smrti Přemysla Otakara 
ll. Janovický kostel obklopený příkopem jistě nebyl na Klatovsku jediný, podobnou situaci můžeme 
pozorovat ve Strážově a také 1. Blau nepřestával tvrdit, že nýrský kostel sv. Tomáše byl opevněn 
příkopemx4 . Větší výpovědní hodnotu nemůže mít ani poznatek, že zázemí janovického plebána 
nikdy netvořil rozsáhlý farní dvůr, typický pro vrcholně kolonizační vsi85

. Mezi vznikem prvních 
usedlostí a stavbou kostela však mohl uplynout nezanedbatelný časový interval. 

Janovští ovšem nedisponovali jen Janovicemi, které si zvolili za své hlavní sídlo pro jejich 
příhodnou polohu, patrně nejstrategičtější v celém horní povodí Úhlavy. Doména pánů se 
šachovaným břevnem se rozkládala na mnohem větším územÍ. Jeho původní velikost jde 
rekonstruovat prostřednictvím nám již dobře známého berního rejstříku Plzeňského kraje z roku 
1379. Vlastní Janovští z Janovic drželi na počátku vlády Václava IV Janovice a vsi Ondřejovice, 
Rohozno a neidentifíkovatelnou osadu" Kozlim ". Na opačném konci Janovického úvalu rejstřík 
zachytil hrad Pajrek bratří Něpra a Ondřeje z Pajreka, do jehož panství náleželo ještě Hořejší 
Nýrsko, Petrovice nad Úhlavou, Stará Lhota a rovněž těžko lokalizovatelná "Lhota circa Wirow". 
Majitelé Pajrku tak vlastnili větší majetek než pozdější mocní páni z Klenového, držící pouze 
Klenovou a stejnojmennou vesničku vedle ní86

. Neúplnost rejstříku dokladuje absence tvze 
Petrovičky blízko Rohozna, jež Janovským patřila prokazatelně před rokem 136087 a jíž tudíž snad 
považovat za součást původní domény pánů s erbem šachovaného břevna. Zanesením všech 
zmíněných lokalit do mapy vytvoříme dvě výrazné územní enklávy, jejichž případnou celistvost 
narušuje jen Bystřice nad Úhlavou s příslušenstvím. V roce 1339 tento údajně rozlehlý, ale málo 
výnosný statek koupil Sezema z Dolan. Jeho nástupce Bušek z Bystřice v roce 1358 prezentoval 
faráře k nýrskému farnímu chrámu sv. Tomáše88

. Je zajímavé, že patronátním právem nad kostelem 
v Hořejším Nýrsku, které patřilo od počátku ke hradu Pajrku, disponoval majitel bystřického zboží 
a městečka Dolejšího Nýrska. Svědčí to o komplikovanosti vývoje zdejších majetkových poměrů 
a jejich vzájemné provázanosti. Nýrsko se poprvé uvádí jako komorní majetek bez náznaku 
jakékoliv roztříštěnosti, důležité ovšem je, že v rámci v příslušenství hradu Janovice, připadlého 
králi po zemřelém Janu z Janovic, nepochybně stejném Janovi, jehož známe z listiny 
pro chotěšovský klášter k roku 1290. Zmínka o Nýrsku je tu vlastně marginální, nepochybně pouze 
kvůli výběru pohraničního cla89

• Pokud tedy Nýrsko vlastnil Jan z Janovic, určitě disponoval také 
patronátem k zdejšímu kostelu. Na rozpacích ovšem jsem ze záhadného patronátu Janovských 
z Janovic nad kostelem v Hradešicích, kam prezentovali Racek z Janovic a Něpr z Pajreka v roce 
13609°. Ať už je tomu jakkoliv, nelze popřít, že Janovští z Janovic vlastnili ještě v závěru 13. století 
velké území, rozprostírající se od Janovic proti proudu Úhlavy až k pohraničnímu hvozdu 
nad Nýrskem91

• S podobnou državou se setkáváme v případě nedalekého Rýzmberka. Jejich panství 
na první pohled kopírují osu dálkových cest, ne však natolik důležitých, aby král trval na vlastnictví 
jejich nejbližšího okolí. 

84 Josef BLAU, Místopis hývalých německých osad v okresu klatovském, 1946, S. 5. 
85 Z. BOHÁ(~, Patrocinia. S. 371; TÝŽ, K některým, S. 157. 
86 Josef EMLER (ed.), Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Praha 1876, S. ll, 12. 
87 A. SEDLÁČEK, c. d., S. 151. 
88 František Antonín TINGL (ed.), Liher confirmationum primus ad heneficia ecclesiastica Pragensem 

per archidioecesim, Pragae 1867, s. 72. 
89 Mathias PANGERL (ed.), Urkllndenhuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Biihmen, Wien 1872, s. 

85-88, č. 42 (=Fontes rerum Austriacarum, ll. Diplomataria et acta, 37). 
90 F. A. TINGL, Lihri confirmationum 1., s. 142. Zápis z 31. 12. 1360 je bohužel neúplný. Je o to podivnější, že je 

v něm jmenován zemřelý Jan z Janovic na Petrovicích a jeho synové Přibík a Jindřich, zastoupení Rackem z Janovic 
a Něprem z Pajreka. V pozdějších letech (1374, 1377, 1391, 1411) místního faráře prezentovali Kaničtí z Čachrova, 
jejichž aktivity byly rovněž výlučně na Klatovsku. Původně jsem zvažoval, že kostel mohl být situován v zaniklé vsi 
Radešicích, uváděnými jako pusté již před polovinou 16. století (František ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad 
v Čechách, Praha 1959, S. 65). Faráři, kteří nově prezentovaného plebána uváděli, však pocházeli z lokalit 
na Horažďovicku (Malý Hor, Horažďovice, Zavlekov), takže i naše Hradešice budou nepochybně Hradešicemi 
u Horažďovic. Další zprávy již problém neosvětlují - v roce 1471 Jiří z Poděbrad propustil Hradešice i s kostelním 
podacím z manství Jiřímu Vilémovi ml. z Rýzmberka. František PALACKÝ (ed.), AČ 5, Praha 1862, S. 520-521, č. 
3. 

91 Podobně Dobroslava MENCLOVÁ, České hrady 1, Praha 1972, s. 172 (=České dějiny, 45). 
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Přibližný rozsah původní pozemkové domény pánů se šachovaným erbem svědčí o jejich 
krajové významnosti. Na nižší úroveň očividně neklesla ani v závěru 13. století, kdy král Václav ll. 
jmenoval Bohuslava z Klenové do poselstva zastupujícího českou stranu ve sporu s bavorským 
vévodou Ludvíkem Wittelsbachem o škody způsobené oboustrannými loupeživými vpády92. 

Drobení původně jednotné rodové domény začalo na konci 13. století. Před rokem 1291 si nejspíše 
Bohuslav vybudoval na kuželovitém, javorem porostlém kopci nad Janovicemi dvoudílný hrad 
Klenovou93

. Konstrukce dvou věží a čtverhranného bergfitu se jasně odvolává na podunajské vzory, 
v této krajině velmi silné94

• T. Durdík chápe vznik Klenové jako přesídlení rodu, jemuž přestal 
vyhovovat janovický vodní hrad9s

• Jsem však spíše toho názoru, že vznik Klenové byl počátkem 
postupného dělení panství rodu s erbem šachovaného břevna, v tomto případě možná sourozenců 
Jana z Janovic a Bohuslava z Klenové, jak dovozuje J. Úlovec96

• Přímo vedle hradu na cestě 
ke Strážovu nechal ještě Bohuslav nebo jeho nástupci vysadit vesničku, později městečko 

Klenovou. Její půdorys je zřetelně lokačního původu, prostornou náves vymezovaly dvě řady 
usedlostí, od nichž vybíhala záhumenicová pole až na hranice katastru97

• Společný původ s rytíři 
z Janovic zůstával pánům z Klenové v povědomí a přes rozdílné zájmy a cíle své janovické sousedy 
tolerovali. 

Problémem zůstává zaniklá vodní tvrz v lukách mezi Rohoznem a Granátkou, označovaná 
v pramenech jako Petrovice či Petrovičky98. Nedaleká poloha hlavní cesty evokuje myšlenku, že 
sídlo bylo předsunutou strážní lokalitou janovického hradu99

, jakou v nejbližším okolí známe např. 
u hrádku Kokšína nedaleko Švihova. Tvrz v Petrovičkách existovala již minimálně v roce 1272, kdy 
se odtud psali bratři Předota a PetrlOO

, nedlouho poté snad vznikla stejnojmenná vesnice, 
archeologickými výzkumy zatím datovatelná do 14. století 101. Před rokem 1360 tu sídlil Jan 
z Janovic, poté se petrovické zboží rozdělilo mezi jeho syny syny Přibíka a Jindřicha lo2 . První 
polovinu koupil za 200 kop grošů od Přibíkovy vdovy Adličky v roce 1393 Jan z Janovic 103, druhá 
se ještě před rokem 1420 dostala pod nově vybudovanou tvrz v Dolní Lhotě Bočka z Velhartic, 
později se stala součástí panství Klenová. Zanikla snad během husitských válek a její plužina 
připadla zčásti janovickým, zčásti rohozenským sedlákům. Zbytek připojila ke svému popluží 
janovická vrchnostlo4

• 

92 1. ÚLOVEC, Hrad a zámek Klenová a jeho majitelé 1. Od založení hradu do poc'átkll třiceti/eté války. In: Sborník 
prací z historie a dějin umění 3/2004 Klenová, Klatovy 2004, s. 26. 

93 J. EMLER (ed.), Regesta ll. , s. 667-668, č. 1554. Starší, již z Heberových dob udržované tvrLení, že prvou 
písemnou zmínkou o Klenové je zpráva z roku 1287, uvádějící mezi přísedícími zemského soudu" Miloslaz1.I' de 
Klenoveho" definitivně vyvrátil 1. ÚLOVEC, Hrad a zámek Klenová, s. 26. Rovněž archeologická šetření 
na Klenové časovou hranici 13. století neprolomila. Nejblíže Eva KAMENICKÁ, Hrad Klenová - k poznání vývoje 
hradu a středověkých fortifikací. Výsledky záchranných archeologických v.ídllmzi v letech 1996-2000. In: Sborník 
prací z historie a dějin umění 3/2004 Klenová, Klatovy 2004, s. 15-21. 

94 Tomáš DURDÍK, ilustrovaná encyklopedie českých hradzi, Praha 1999, s. 256. 
95 T. DURDÍK, c. d., s. 254. 
96 J. ÚLOVEC, Hrad a zámek Klenová, s. 26. 
97 Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ll. (H-Kole) , Praha 1997, s. 903. 
98 Karel POLÁK, Zmizelá ves Petrovičky u Janovic nad Úhlavou, ZMK 7, 1966, s. 9-11; Petr ROŽMBERSKÝ, 

Zaniklá středověká vesnická sídla na Klatovsku, HG 25, 1986, s. 321 a nověji Jiří lJLOVEC, Zaniklé hrady, zámky 
a tvrze Čech, Praha 2000 (s další literaturou). - Prameny doby předhusitské znají pouze tvar Petrovice, dílčí cedule 
statku Janovic z roku 1539 Petrovičky. 

99 Rovněž F. VANĚK - K. HOSTAŠ, Klatovský okres, s. 38, 145 ji charakterizují jako Stražisko. 
100Jindřich ŠEBÁNEK - Sáša DUŠKOVÁ (eds.), CDB. V/2, Pragae 1981, s. 324-325, č. 685. Archeologický prltzkum 

prokázal osídlení až ve 14. století. Nemusíme však, jak to činí Sedláček, pochybovat o identifikaci, v Petrovicích 
nad Úhlavou panské sídlo neexistovalo ještě např. ani v berním rejstříku, 

101 Srv. zprávu Michala Tetoura z 25.2.2002 v Archivu nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, č. jednací 
2277/03 a nálezy uložené ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše Klatovech, přír. číslo 7/2002/1-2. Vesnické 
osídlení z téže doby dokládají také písemné prameny: ,,[.ooJ Johanne.\' de Janowicz [00'] emit penes Henricum, 
hereditatem obligatam et omne ius dotalicii in dimidia curia ara ture in Petrowicz, in dimidia municione, in dimidia 
villa[. . .j". Gustav FRIEDRICH (ed.),AČ31, Praha 1921,s. 191. 

102 A. SEDLÁČEK, c. d., s. 151. 
103 G. FRIEDRICH (ed.), AČ 31, s. 191. Sedláček soudí, že tato polovina zltstala při .Janovicích již natrvalo. 
104 Karel POLÁK, Zmizelá ves, s. 10. Mimo Polákem udané doklady z dílčí cedule z roku 1539 rozšiřuji ještě o jeden: 

" Také se k tomuto dílu přidává místo v Petrovičkách nad ploty, kudy tcc'e voda na Nov"v ryhník" (NA Praha, Desky 
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První doložený Jan z Janovic zemřel před rokem 1327, ale jeho panství z blíže neznámých 
pncm namísto potomkům připadlo králi Janu Lucemburskému, který je 8. června 1327 prodal 
svému hlavnímu věřiteli Petrovi z Rožmberka za 2240 kop pražských grošů. Předmětem prodeje byl 
hrad Janovice s vesnicemi, svobodnými statky, tvrzemi, lesy, poli, lukami, pastvinami, rybníky, 
rybolovem, mlýny, honitbou, čižbou, platy, patronátním právem nad kostely a královským clem 
v městečku Nýrsku lo5

• Rožmberk svou aspirací na Janovice sledoval zbudování nové mocenské 
domény v jihozápadních Čechách, neboť již nějaký čas měl v zástavě purkrabství na hradě 
v Domažlicích a v roce 1331 koupil od Jana Lucemburského vsi Bezděkov, Tetětice, Tupadly 
a Struhadlo lo6

. Ještě téhož dne král Petrovi vydal listinu, jíž mu zastavil rakouský hrad Vitoraz 
do doby, než janovické panství oprostí ode všech břemen a nároků. Podle následného vývoje se mu 
to však zjevně nepodařilo, protože již v květnu 1334 dával Petrovi jako náhradu za Janovice vedle 
již zastaveného Pištína u Hluboké vesnice Radošovice, Žabovřesky a Dehtáře poblíž Českého 
Krumlova l07

. Dědicové Jana z Janovic patrně dokázali obhájit své nároky a stali se opět jedinými 
majiteli celého zboží. Lze však pochybovat, že v plném rozsahu. Je spíše pravděpodobné, že král 
Bohuslavovi, v jehož držení Janovice nalézáme v roce 1342 a jenž byl nejpravděpodobněji synem 
Jana z Janovic lox

, navrátil jen část z původního panství. Formulace patronátního práva kostelů 
(" iure patronatus ecc/esiarum ") potvrzuje, že Jan z Janovic prezentoval plebány alespoň ke dvěma 
chrámům. Vedle janovického svatého Jana Křtitele to nepochybně byl sv. Tomáš v Hořejším 
Nýrsku, jiný kostel široko daleko nebyl. Patronátní právo nad nýrským kostelem patřilo vždy 
k bystřickému statku, jak nám to dokládají konfirmační knihy. Ostatně, Bystřice se vynořuje v roce 
1339 z podivného vakua, od neznámého majitele (po mém soudu krále) ji tehdy koupil Drslavic 
Sezema, syn Protivy z Dolan 109. V závěru 14. století se potom Bystřice neznámo jak stala manstvím 
a král v její držení uvedl purkrabí domažlického hradu Borníka ze Štítar a Maršíka z Hrádku II 0. 

Manstvím však mohla být již předtím. 
Naposledy prameny Bohuslava z Janovic zaznamenaly v roce 1348 jako služebníka 

korutanského vévody Jana Jindřicha, syna Jana Lucemburského, pro něhož společně s Mikulášem 
Perwinem vybíral cenzus od klatovských měšťanů III. Tato služba možná vyplývala z předchozích 
nevyjasněných poměrů kolem celého janovického zboží. Po Bohuslavově smrti nezůstaly Janovice 
dlouho zpupným majetkem, neboť již 5. října 1356 přijal Racek z Janovic v Sulzbachu své panství 
od císaře Karla lY. v léno 112. Písemnost vzniklá k této příležitosti je svým rozsahem sice nedlouhá, 
ale má pro dějepisce Janovic zásadní význam, protože v ní poprvé figurují nejen jako panské sídlo, 
ale rovněž jako sídliště, a to hned se statutem městečko (oppidum). Asi sotva dešifrujeme okolnosti, 
jež donutily Racka přijmout janovické zboží v léno. Jisté je, že tím výrazně oslabil svá dispoziční 
práva na janovický majetek. Možná, že okolnosti stále souvisely s nesrovnalostmi, které se řešily 
po smrti Jana z Janovic. 

zemské, sign. DZV 41, fo\. L 21 r). 
105 ,,[ ... ] castrum nostrum Janowicz cum omnibus bonis et hominibus ad ipsum spectantibus. videlicet vil/is, al/odás, 

fortalitiis, homagiis, silvis, rubetis, prahl', pascuis, piscinis, piscationibus, aquis, aquarumve decursibus, 
molendinis, venationibus, aucupationibus, fructibus, censibus, redditibus, honore, dominio, iure patronatus 
ecc/esiarum et omnibus aliis iuribus et pertinentiis suis [ .. .J". M. PANGERL (ed.), Urkundenbuch, s. 85-86, Č. 42, 
listina inzerována v poznámce Č. 88. 

106 A. SEDLÁČEK, c. d., s. 75, 165. K pronikání Rožmberkl't do Pošumaví v době předhusitské Eduard MAUR, 
Lokální zá/;tí a předpoklady husitství v západních Čechách, MZK 29, 1994, zv\. s. 25-28. 

107 M. PANGERL (ed.), Urkundenbuch, s. 85-89, Č. 42. 
108 JoseťEMLER (cd.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV. annorum 1333-/346. 

Pragae 1892, s. 480, Č. 1202. 
109 J. EMLER (ed.), Regesta IV., s. 254-255, Č. 654. 
IIOA. SEDLÁČEK,c. d., s. 128-129. 
III Blažena RYNEŠOVÁ Jiří SPĚV ÁČEK (eds.), Regesta dip/omatica nec non episto/aria Bohemiae et Moraviae. 

Pars V. (l346-/355),fasciculus 1., Pragae 1955, s. 165-166, Č. 325. 
112 Bedřich MENDL (ed.), Regesta diplomatica nec non episto/aria Bohemiae et Moraviae.Pars Vl. (1355-1363), 

fascieulus II., Pragae 1929, s. 254, Č. 458 a Justin Václav PRÁŠEK, Některé příspěvky ku záští Heřmana a Oldřicha 
z Janovic s králi Vladislavem I/. i Ludvíkem a zemí českou, Sborník historický 2, 1884, s. 350 (listinu datuje chybně 
30.9.1356). 
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Racek z Janovic nehospodařil na Janovicích dlouho, poslední zprávu o něm máme již 
z roku 1367, kdy prezentoval svého syna Bohuslava za faráře v Janovicích 1 

13. O mnoho otce 
nepřežil, zemřel někdy na přelomu let 1375-1376. Již v březnu 1376 jeho bratři Smil a Jan 
jmenovali janovickým plebánem dosavadního kaplana Ondřeje 114. Potomky Rackovy jako majitele 
janovického zboží zachytil také berní rejstřík Plzeňského kraje v roce 1379. Vlastnili mimo Janovic 
ještě Rohozno, Ondřejovice a neidentifikovatelnou vísku "Kozlim ", ztotožňovanou A. Sedláčkem 
s Kozím blíže Běšin. Výše placené generální berně neodpovídala skutečné výměře jejich majetku, 
o výslednou částku, jež obnášela osm hřiven stříbra, se Janovští s berníky smluvili ("pactavit") 115. 

Vidíme tedy, že berní rejstřík přibližuje skutečnou reálnou situaci majetkové držby jen velmi 
rámcově. 

Z pozdějších let se o obou bratrech nic nedovídáme, zato můžeme poměrně podrobně 
sledovat osudy jejich početného potomstva, které zprvu na Janovicích hospodařilo společně: Janovi 
synové Vilém, Bavor, Jan a Oldřich na jedné a Vilémovi Bohuslav, Racek, Jan a Půta na druhé 
straně ještě v roce 1404 prostřednictvím Viléma a Bohuslava dali souhlas k výměně janovického 
faráře Hodislava za Otíka, který dosud působil při kostele v Měčíně" 6 • Krátce nato ještě zřídili 
v janovickém farním chrámu oltář Panny Marie a bohatě jej nadali" 7

. Vilémova větev si o málo 
později zakoupila hrad Rýzmberk, což svědčí o poměrném finančním blahobytu rodiny a celkovém 
mocenském vzestupu. Již v roce 1407 byl Racek z Janovic patronem kostela v dnes zaniklých 
Zdemilech, od roku 1409 se vedle něj objevuje i jeho bratr Bohuslav. Není vyloučeno, že spolu 
získali do zástavy Královský hvozd, neboť na jeho okraji nechali na Prenetu vybudovat kapli sv. 
Kunhuty. Pokud ano, stali se tak nesporně nejmocnějšími šlechtici v celém povodí horní Úhlavy, 
jejichž vliv výrazně převyšoval moc příbuzných sídlících na Janovicích. Již zmiňovaný Racek se 
stal zakladatelem rodinné tradice opovědníků, do vypuknutí husitských válek byl v bojovném sporu 
hned čtyřikrát" R • Jeho osud však byl neslavný, při bitvě u Vyšehradu 1. listopadu 1420 se jako 
stoupenec Zikmundovy katolické strany dostal do kališnických rukou a byl ubit údajně selskými 
cepy"9. Katoličtí zůstali i zbylí bratři Racka, a zejména jeho stejnojmenný syn, jenž pokračoval 
v držbě Rýzmberka a proslul svými šarvátkami s Bavory. Jeho syn Volf z Janovic Rýzmberk v roce 
1497 prodal 120 a uchýlil se na nám neznámý statek, kde zemřel v roce 1525 121

• 

Synové Jana z Janovic stačili na to, aby začali rodový majetek nebezpečně štěpit. Díky 
evidenci statku v deskách dvorských můžeme tento proces poměrně podrobně sledovat. Nejprve se 
v držení Janovic uvázali patrně starší bratři Vilém a Bavor. Vilém brzy zemřel, nepřipomíná se 
po roce 1405. Jeho polovina připadla vdově Přibě, která jej zapsala svým synům z prvého 
manželství s Hanušem z Wildfelsu, totiž Janovi přezdívanému Žofkovi, Hynkovi a Jindřichovi. 
Majitel první poloviny, Bavor z Janovic, zemřel ještě před 5. říjnem 1415, kdy jeho pozůstalá 
manželka Anna zapsala svým synům Janovi, Jindřichovi, teprve později narozenému Bavorovi 
a mladším bratrům zesnulého Bavora, Janovi a Oldřichovi, 200 kop grošů českých, pojištěných 
na polovině městečka Janovic s příslušenstvím 122 • 

113 Josef EMLER (ed.), Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragcnsem per archidioecesim. Liber 1., 
Pragae 1874, s. 97. 

114 Josef EMLER (ed.), Libri conjirmationum ad benejicia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Liber III., 
Pragae 1879, s. Sl. 

115 Josef EMLER (ed.), Ein Bernaregister des Pilsna Kreises vom Jahre 1379, Praha 1876, s. 12. 
116 Josef EMLER (ed.), Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Liber VI., 

Pragae 1883, s. 119-120. 
117 Antonín PODLAHA (ed.), Libri erectionum archidioeccsis Pragensis saecu/o XIV cf XV Liber VI. (1397-1405), 

Praha 1927, s. 394-396. 
118 K Rackovu opovědnictví přehledně Jiří JÁNSKÝ, Kronika česko-bavorské hranice 1., Domažlice 2001, s. 115-119 

(=Průvodce historií západních Čech, 7). 
119 J. JÁNSKÝ,Kronika1., s. 119. 
120 Kupní smlouvu in extenso publikoval Antonín REZEK, Smlouva o zámek Risenberk, jejž rytířstvo i města krajúv 

Plzenského s Prachenského koupili od Wolfa z Janovic r. 1497, Sborník historický 4, 1886, s. 372-376. 
121 O osudech rýzmberské větve Janovských z Janovic nejpodrobněji A. SEDLÁČEK, c .d., s. 62-66. 
122 František PALACKÝ (ed.),AČ 3, Praha 1844, s. 487. 
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Ze všech pretendentů se nejvýrazněji prosazoval Oldřich z Janovic. Již 21. února 1418 se 
souhlasem švagrové Anny zapsal své manželce Bětce obvěnění l23 ve výši 300 kop českých grošů 
a pojištěných na svém majetku, kterým byla polovina janovického zboŽí l24

• Ještě téhož dne zapsal 
obvěnění vdově po Bavorovi Anně ve výši 500 kop. Ta jej však vzápětí převedla svým třem synům 
a Oldřichovi 125. Do vypuknutí husitských válek však všichni Bavorovi potomci vymřeli a Oldřich 
z Janovic se stal jediným majitelem celého zboží. Získal je koupí od Wildenfelsových dědiců za 420 
kop českých grošů již předtím, ale zápis o ní si nechal intabulovat do dvorských desek až 
v následujícím roce 1419126

• Celý janovický statek v rukou Oldřichových tak podle intabulovaného 
zápisu obnášel tvrz, městečko, patronátní právo k farnímu kostelu, kaplanství, pole, louky, lesy, 
potoky, rybníky a řeky. Výčet však není úplný, neboť při vkladu obvěnění Bětce na Oldřichově 
polovině statku byly ještě dva sladovnické podíly a roboty'27. Zapomenout nesmíme ani na vesnice, 
o nichž sice není v zápise ani slovo - víme pouze o Rohozně - , ale podle berního rejstříku zajisté 
ke statku patřily Ondřejovice (o Kozím pochybuji). Navíc, ze zřizovací listiny kaplanství při farním 
kostele sv. Jana Křtitele z roku 1404 se dozvídáme o držení další vesnice, Blat. Jsou sice uváděna 
již v berním rejstříku, ale jako majetek bystřického Racka z Prostiboře a neznámého Jindřicha 128. 
Janovští museli vlastnit aspoň část vísky, v roce 1404 uložili tamnímu poddanému Kaiserovi platit 
novému kaplanovi 1 kopu grošů l29 • 

Počátek husitské revoluce zastihl region Klatovska v konfesijní rozkolísanosti, jež se 
projevovala i mezi samotnými příslušníky pánů s erbem šachovaného břevna. Nejmocnější větev 
rodu Janovští na Rýzmberce až do roku 1414 válčili s Václavem lY. a později inklinovali 
k Zikmundovi: kromě Racka z Janovic zůstali rozhodnými katolíky i jeho bratři Půta, Jan 
a Bohuslav, kterým loajalita poslednímu Lucemburkovi vynesla buď setrvání nebo uvedení 
do zástavy Královského hvozdu. Naproti tomu se pajrecká pošlost paradoxně klonila od počátku 
k reformním myšlenkám, ještě před výbuchem revoluce byla s rýzmberskou větví v nepřátelství -
úhlavní nepřítel rýzmberského Racka Jindřich z Rožmberka najal do svých služeb Jana z Janovic 
na Pajrku, který v opozici vůči katolíkům zůstal minimálně do srpna 1426, kdy glejtoval bavorské 
a švábské útočníky přes pohraniční les a napomohl tak velkému drancování na zboží Přibíka 
z Klenové. S ním však záhy znovu spolupracoval v boji proti Oldřichovi z Rožmberka l30

• Právě 
Přibík z Klenové byl jedním z nejhorlivějších zastánců Husových myšlenek mezi šlechtou 
jihozápadních Čech. Stejně jako pajrečtí Janovští dokázal i on velice pružně reagovat na vyvíjející 
se politickou situaci a v závěru revoluce prodělal zásadní konverzi 131. Je zajímavé, že naopak 
ústředním nositelem jistých proreformních myšlenek byli Rožmberkové, tradiční nepřátelé 

husitství. Po nezdařilých pokusech koncem 20. let 14. století získali rozpadem rodového majetku 
pánů z Velhartic državy na Sušicku, Horažďovicku i Domažlicku (Petrovice u Sušice, Malý Bor, 
Čečovice), zatímco jejich vzdálení příbuzní páni z Hradce pro změnu zakotvili na samotných 
Velharticích. Oběma rodům bylo společné, že podpořily husitskou reformaci 132. Rožmberkové tak 

123 Obvěněním se rozuměla část ženichova majetku, zaručená ženě pro případ vdovství, a to buď v penězích, 
důchodech nebo v užívání statků. Účelem obvěnění bylo postarat se o ženu po smrti manžela. Obvěnění se 
zajišťovalo zástavou na nemovitostech, a to většinou ve vyšší ceně než byla hodnota obvěnění. Ovšem za situace, že 
žena v této době byla "vězněm muže svého", nemohla výkon držby fakticky provádět. Nad obvěněním vládl muž, 
ale nemohl jím disponovat. Podrobně k této otázce Jan KAPRAS, Manželské právo majetkové dle českého práva 
zemského, VKČSN - třída filosoficko-historicko-jazykozpytná 1908, Praha 1909, s. 1-85. 

124 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, pag. 205. 
125 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, kvatern trhový 1414-1482, pag. 222. 
126 NA Praha. Desky dvorské, inv. Č. 61, pag. 222. F. PALACKÝ (ed.),AČ 3, s. 491 čte špatně 520 kop grošů českých. 
127 V originále" in duahus portonihus hraxatorii ". 
128 J. EMLER, Ein Bernaregister, S. 14. 
129 A. PODLAHA (ed.), Uhri erectionum VI., S. 395. 
130 Jiří JÁNSKÝ, Kronika ('esko-havorské hranice 11., Domažlice 2001, S. 44-46 (=PfŮvodce historií západních Čech, 

8). 
131 Nejpodrobněji k Přibíkovým osudům Jiří JÁNSKÝ, Rytíř Přihík Klenovský z Klenového (14/6-/465), "hohatýr 

ncodolateln.ý" a ".Jidá.\: táhon'''. In: Sborník prací z historie a dějin umění 3/2004 Klenová, Klatovy 2004, S. 51-
167. 

132 E. MAUR, C. d.. S. 31. K rozložení sil v Plzeňském kraji na počátku husitské revoluce srv. mapu plzeňského 
landfrýdu, kterou vypracoval Václav ČEPELÁK, Dvě přehledné mapy k dějinám západních C~ech. ln: Sborník 
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od začátku 15. století byli nepříjemnou protiváhou starých mocných rodů na Klatovsku. Především 
Švihovští z Rýzmberka a Skály, Janovští z Janovic na Rýzmberce si již z doby konfliktů mezi 
V áclavem lY. a panskou jednotou vytvářeli bližší vztah k Zikmundu Lucemburskému, své zajisté 
sehrávalo rozmístění jejich držav při hranici s Říší. Věrnost Janovských z Janovic katolické víře 
přečkala celou husitskou revoluci. Podle kronikářských záznamů to měl být v bitvě u Lipan právě 
Oldřich z Janovic na Janovicích, který jako první překonal vozovou hradbu sirotčích vojsk Prokopa 
Holého a zahájil definitivní zkázu kališnického obranného systému 133. Je ovšem paradoxní, že tato 
věrnost zůstala bez odezvy ze strany Zikmunda, jenž neváhal podarovat přeběhlíka Přibíka 

z Klenové velkým panstvím Volyně, čítajícím celkem 20 vesnic. 
Jihlavský sněm nepřinesl česko-bavorskému pohraničí zdaleka klid. Racek z Janovic 

na Rýzmberce proti svému zaměstnavateli Albrechtovi lll. Bavorskému zahájil soukromou válku, 
v níž se měl jako smírčí soudce angažovat jeho strýc Oldřich z Janovic na Janovicích. Ten však 
záhy přešel na Rackovu stranu a škodil Bavorům až do 3. července 1442, kdy spolu s Rackem 
uzavřel s Albrechtem III. v bavorském Kotztingu mírovou smlouvu l14

. Komplikované vztahy však 
mezi sebou měli i samotní páni erbu šachovaného břevna. Neustálé tendence Racka z Janovic 
na Rýzmberce podnikat výpady vůči bavorské straně vadily Přibíkovi z Klenové, jenž byl najat 
ve službách Albrechta III. Vzájemným sympatiím jistě neprospívaly ani tahanice kolem statku 
Bystřice nad Úhlavou. Na získání tohoto strategicky položeného statku, který byl od konce 14. 
století rozdělen mezi Habarta Lopatu z Hrádku a Borníka ze Štítar, se Oldřich z Janovic soustředil 
v uvolněné atmosféře po kotztingském míru. Nejprve zaznamenal úspěch u Habarta, s nímž již 
5. července 1444 uzavřel kupní smlouvu na jeho polovinu. Cena byla stanovena na 388 kop 
grošů l35 • Vyskytla se však neočekávaná komplikace: letitý Habartův nepřítel Přibík z Klenové se 
odhodlal k radikálnímu řešení své averze a neočekávaně Habartovu polovici bystřického zboží 
zabral. Dostal se tak přirozeně do sporu s příbuzným Oldřichem, jemuž měla připadnout 

po Habartově smrti. Vztahy mezi Janovicemi a Klenovou zaznamenaly vážný šrám a trvalo bezmála 
20 let, než obě strany nalezly potřebný modus vivendi. Na druhou stranu je však nutno přiznat, 
že v případě nebezpečí vycházejícího z Bavorska dokázali páni s erbem šachovaného břevna 
postupovat ukázněně a koordinovaně. I přes obtíže s Přibíkem z Klenové Oldřich pokračoval 

v zaokrouhlování rodinné domény a 20. dubna 1446 koupil od Borníka ze Štítar za 400 kop grošů 
druhou polovinu bystřického statku. Rozhojnil tak janovické panství o polovinu tvrze Bystřice, 

polovinu městečka Dolejšího Nýrska, polovinu patronátního práva na kostele v Hořejším Nýrsku 
a polovinu vsí Bystřice, Uhliště, Plané a Hodousic l36

. Určitě ho v tu chvíli nenapadlo, že nové 
majetky budou zanedlouho trpět ničivými nájezdy bavorské šlechty. 

Oldřich z Janovic zůstal věrný katolictví také po smrti Zikmunda Lucemburského. Stejně 
jako jeho rýzmberský příbuzný Racek, přiklonil se také janovický pán k programu Strakonické 
jednoty, zformované v reakci na dobytí Prahy Jiříkem z Poděbrad 117. Nepochybně oba názorově 
sekundovali svému spojenci Hynku Krušinovi ze Švamberka, jenž v té době napínal síly 
k vojenskému rozdrcení svého nepřítele, propoděbradsky orientovaného Racka Chlévce. V květnu 
1450 Švamberkové ve spolupráci s Přibíkem z Klenové rozprášili Chlévcův hrad Bezděkov 
u Rokycan. Kališnická jednota odpověděla útokem na Krušinovo panství Zelená Hora, na němž se 
angažoval pro změnu již v Jiříkových službách Přibík z Klenového. Vyhrocování situace oba tábory 
předešly podepsáním mírové smlouvy v červnu 1450. Jestliže v bitvě o Bezděkov nenacházíme 
ani rýzmberského Racka, ani janovického Oldřicha, bylo to nepochybně způsobeno 
obnovením záškodnických válek proti Wittelsbachům. Rostoucí napětí přerostlo v otevřený konf1ikt 
již v květnu 1450. Oldřicha z Janovic zastihujeme v koalici s rýzmberským Rackem a Hynkem 
Krušinou ze Švamberka, kteří po vyplenění rýzmberského panství odpověděli drancováním 
na hornofa1ckých statcích Šebestiána Pluha z Rabštejna. V reakci na to falckrabí Ota Mosbašský, 

Pedagogického institutu v Plzni. Dějepis a zeměpis 111, Praha 1961, s. zvl. s. 67-n. 
133 J. JÁNSKÝ, Rytíř Přibík, s. 90. 
134 J. JÁNSKÝ, Rytíř Přibík, s. lOS. 
135 A. SEDLÁČEK, c. d., s. 129. 
136 F. PALACKÝ (ed.),AČ 3, s. 534. 
137 Jiří JÁNSKÝ, Kronika česko-bavorské hranice III., Domažlice 2003, s. III (=Prúvodce historií západních Č~ech, 9). 
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Pluh a hejtmané z Kotztingu zahájili jednání o vytvoření spojenectví s cílem vypálit městečka 
Kdyni a Janovice, aby tu Racek a Oldřich Janovský nemohli přechovávat své "darebáky" 138. 

K žádnému podobnému přepadení však nedošlo, naopak Racek z Janovic na Rýzmberce 
ve spolupráci s Přibíkem z Klenové, Rackem mladším z Janovic na Pajrku a Mikulášem Kaplířem 
na Vimperce v říjnu vydrancovali panství Landshut. O Oldřichově účasti neslyšíme, zato však 
o odvetném vpádu, který 7. října 1450 postihl jeho vesnice Milence, Starý Láz a Ondřejovice, ležící 
již velmi blízko janovického hradu l39

• Bavoři v nich pobrali všechen dobytek a vypálili jednu 
zemědělskou usedlost. Po nutné zimní přestávce boje pokračovaly i v dalším roce 1451, nepomohly 
je odvrátit ani pokusy o smírčí jednání v březnu toho roku v Mnichově. Tato jednání jsou pro nás 
cenná tím, že se z nich dozvídáme více o škodách, které utrpělo janovické panství. Oldřich 

z Janovic v Mnichově přednesl obsáhlou žalobu, v níž bohužel nezdůraznil celkovou sumu škod, 
pouze sumarizoval škody utržené od vyhlášení příměří. Přesto dávají plně vyniknout syrovosti 
doby: hejtmané z Kotztingu Heuraus a Auer měli vynutit na obyvatelích Dolejšího Nýrska výpalné, 
ale za několik dní se nebohým nýrským sousedům odměnili vypálením celého městečka. Také jinde 
na janovickém panství prý loupili, vraždili, zajímali a drancovali. Janovský ve své žalobě zdůraznil 
zrádné jednání bavorské strany, která nabízela mírová jednání, ale nedodržovala je, za příklad dával 
rytíře Kašpara Nussbergera, jenž nerespektoval sjednaný separátní mír a zajímal dobytek 
v Dešenicích, Milencích a jiných vesnicích. Čestněji se prý nezachovali ani služebníci Albrechta 
Nothafta a Jakuba Gewolfa z Degenberga, kteří olupovali na Německé stezce obchodníky 
a při smírčím jednání v Zwieslu popravili Janovského delegaci 140. Bavorským výpadům se 
neubránil ani neutrální Přibík z Klenové, jenž v Mnichově požadoval náhradu za krádež sedmi koní, 
27 krav, 26 telat, 25 ovcí, 43 vepřů, pobití dalších šesti vepřů a vypálení tří usedlostí 
v Ondřejovicích, Bystřici a Dešenicích. Zmínka o Dešenicích signalizuje, že Přibík z Klenové 
a Oldřich z Janovic vlastnili také tuto vesnici, v českých pramenech 15. století jen mizivě 

zmiňovanou. Jak dlouho oba rytíři Dešenicemi disponovali a jakým způsobem jich pozbyli bohužel 
není známo. Jak ale víme, Oldřich vlastnil v roce 1450 také Milence, vesnici příslušející 

k dešenické tvrzi již v roce 1379. Stejně podezřelá je i držba Starého Lázu, který se objevuje 
v příslušenství Dešenic v 16. století a jehož starší majetková příslušnost je zastřena. Jisté je, že 
v oblasti muselo docházet k písemně nezachyceným vlastnickým převodům. Jestliže tzv. Vysoké 
Lhoty byly původně zbožím hradu Pajrku (zaznamenává je ještě berní rejstřík a jsou součástí 
majetku Tomáše a Jana z Janovic na Pajrku, kteří na nich pojistili obvěnění svým manželkám v roce 
1419 141

), nacházíme je roku 1446 překvapivě v příslušenství tvrze Bystřice. 
Z mnichovských mírových jednání nakonec nejvíce profitoval Přibík z Klenové. Albrecht 

III. mu totiž doživotně pronajal celé území mezi Hoher Bogenem a hranicí, nazývané tradičně 
Lamský Winkel; chtěl tím patrně pacifikovat vzpurné majitele Rýzmberka a Janovic. Racek 
i Oldřich se tím však nenechali vyvést z rovnováhy, po úspěšném verbování v kraji poplenili 
několik vesnic Pluhovi z Rabštejna. Zoufalý Albrecht III. začal posílat na oba šlechtice stížnosti 
k Jiříkovi z Poděbrad a na zemský sněm, ale nedosáhl ničeho. Neúspěšná byla také jednání 
na Klenové, zprostředkovaná Přibíkem, oba Janovští za svou pacifikaci vyžadovali příliš velké 
finanční sumy. V Bavorsku se prosazovala myšlenka, že jediným spolehlivým řešením odboje 
Racka a Oldřicha Janovských bude jen totální destrukce městeček Kdyně a Janovic, kde oba rytíři 
soustředili své síly a věznili zajatce. Janovští ovšem situaci eskalovali a pokoušeli se do sporu 
vtáhnout i přední zástupce plzeňského landfrýdu. Ten na svém sjezdu v Plzni rozhodl řešit spor 
diplomaticky a skutečně dosáhl v dubnu 1452 ve Straubingu ukončení dlouholetých sporůl42 • Ještě 
v červenci 1452 sice došlo ke střetu českých a bavorských ozbrojenců pod Rýzmberkem, 
ale autorita Jiřího z Poděbrad dokázala zjednat definitivní klid. Těchto posledních šarvátek se již 
však Oldřich z Janovic nezúčastnil a začal řešit otázky, které až dosud pro zaneprázdněnost kvůli 
konfliktům s Bavorskem odkládal. Řádně zhodnotit bilanci, kterou vykazoval po dlouhých letech 

138 J. JÁNSKÝ,Kronika Il/.. s. 117. 
139 F. PALACKÝ (ed.),AČ' 3, s. 60-61. 
140 J. JÁNSKÝ, Kronika ll/., s. 123-124. 
141 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, pag. 223-224. 
142 J. JÁNSKÝ, Kronika III., s. 143-144. 
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pohraničních šarvátek bohužel nemuzeme, něco jako účty příjmů a vydání budou sotva kdy 
k dispozici. Krvavé boje probíhající podél celé Německé stezky, které se dotkly Miletic, Dlažova 
a Ondřejovic, tj. lokalit položených již hluboko ve vnitrozemí, se Janovic nad Úhlavou zřejmě 
nikdy přímo nedotkly. Nenacházíme jedinou zmínku, jež by potvrzovala, že byly aspoň někdy 
bezprostředně ohroženy. Agresory pravděpodobně odrazovala pevnost a možná i relativní 
zabezpečenost janovického hradu, v jehož zázemí měl Oldřich jistě i dostatečný počet obránců. 
O míře militarizovanosti vypovídá něco málo okolnost, že v roce 1466 Oldřichův stejnojmenný syn 
zakazoval, aby janovickému Židu Barochovi byly zadržovány peníze za zastavené věci, "který by 
panoše, mój služebník anebo jiný muoj Židu nadepsanému základ zastavil, pancieř anebo kuoň 
anebo samostřiel"143. Lze se oprávněně domnívat, že první fázi záškodnických válek tedy Janovice 
přežily bez úhony, ačkoliv Bavoři, jak jsme viděli, snovali plány na jejich zlikvidování. 

Vlastní nápor nepřátelských vojsk z druhé strany hranice nesly vesnice panství Bystřice 
nad Úhlavou, ležící u samých hranic českého státu. Přestože byly válečnými akcemi těžce 
poškozeny, vynaložili Přibík z Klenové i Oldřich z Janovic maximum energie na to, aby 
zdecimované panství získali. Překvapivý zájem obou jednoznačně vypovídá o tom, že oba toužili 
úplně ovládnout Německou stezku, klíč k celé oblasti jihozápadního Klatovska. Konečné řešení 
problematické držby nabídla probíhající revize majetkové držby nabyté za husitské revoluce. Zprvu 
triumfoval Přibík z Klenové, jemuž jistě napomáhalo jeho renomé. Ladislav Pohrobek mu 
bystřickou polovinu zapsal jako odúmrť 13. ledna 1454144. Když však začal Oldřich argumentovat 
kupní smlouvou, kterou s nebožtíkem Habartem uzavřel, nedbal dvorský soud Přibíkových 

pochybností o její pravosti a 5. června 1461 rozhodl v Oldřichův prospěch 145. Vysouzený díl 
bystřického panství obnášel polovinu tvrze a vsi Bystřice, polovinu městečka Dolejšího Nýrska 
a polovinu vsí Hodousic, Plání a Uhliště. Oproti části zakoupené od Borníka ze Štítar měly 
příslušenstvím Bystřice být ještě dvě Lhoty, podle pozdějších analogií Vysoké Lhoty. Panství se tak 
po letech opět spojilo, kjeho rozdělení již nikdy nedošlo. Nadále ovšem zůstávalo manstvím. 

Zisk Bystřice byl posledním politickým úspěchem Oldřicha z Janovic. Zemřel krátce poté, 
někdy mezi lety 1461 až 1464. Pozůstalá vdova Bětka, o jejímž rodovém původu nevíme nic 
bližšího, rozdělila 23. ledna 1464 své obvěnění, pojištěné na polovině městečka Janovic a vsi 
Rohozně, mezi děti - 200 kop grošů synům Bavorovi a Oldřichovi a 100 kop grošů dceři Anně. 
Zemřela v roce 1465 146. Rodinného majetku se ujal syn Oldřich, jenž je zmiňován jako otcův 
zástupce již ve sporech o Bystřici. Oba jeho sourozenci mizí z pramenných relací velice rychle, 
nejspíše také brzy zemřeli. Oldřich pokračoval v opoziční politice proti Jiříkovi Poděbradskému, 
nalézáme ho mezi příslušníky Zelenohorské jednoty. Poddal se až těsně před královou smrtí l47 . 
Přesto nelze chápat jeho postoj vůči husitskému králi dogmaticky, neboť v dalším vývoji byl 
Oldřich ochotný bojovat po boku Jiříkových spojenců, jen aby odvrátil nebezpečí přicházející 
z Bavor. Po relativním uklidnění totiž vzájemné kontakty Čechů a Bavorů začaly být opět na bodu 
mrazu. Po smrti Přibíka z Klenové připadl Lamský Winkel nazpět do německých rukou a česká 
strana již nemohla spoléhat, že tento prostor bude brzdit německé choutky po odplatě. Bavorské 
šlechtice posilovalo zejména vědomí, že bojem proti Čechům budou bránit rozšiřování heretických 
myšlenek (je přitom paradoxní, že největší škody utržili ti čeští šlechtici, kteří zůstali věrni 

katolické víře). Oldřich se v tomto vývoji musel angažovat, neboť jeho pohraniční panství bylo 
bezprostředně ohroženo. Byl to patrně on, kdo 22. září 1466 u Domažlic vedl vítěznou bitvu 
Domažlických proti bavorskému rytířskému spolku Jednorožce (tzv. bocklerům)14x. Neúspěch 
u Domažlic motivoval Němce nasměrovat další útoky na Německou stezku. V průběhu roku 1467 
sem bockleři posílení o válečníky s emblémem kříže podnikli dva výpady, ale pokaždé byli 
pacifikováni. Mnohem škodlivějšími se pro Oldřichovo zboží ukázaly být drobné diverzní vpády, 
realizované Albrechtem Nothaftem z Wernbergu na Rundingu a Martinem Satlpognárem 

143 Josef KALOUSEK (ed.),AC 8. Praha 1888, s. 667, Č. 96. 
144 Gustav FRIEDRICH (ed.),AČ 35, Praha 1941, s. 1009. 
145 G. FRIEDRICH (ed.),AC 35, s. 1008-1009. 
146 F. PALACKÝ (ed.), AČ 3, s. 572; A. SEDLÁČEK, c. d. s. 138. 
147 František PALACKÝ (ed.), AČ 5, Praha 1872, s. 316. 
148 Jiří JÁNSKÝ, Kronika česko-havorské hranice Jv., Domažlice 2004, s. 70 (=Prllvodce historií západních (~ech, 10). 
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z Lichtenecka. Obětí se staly Oldřichovy vesnice Uhliště a Skelná Huť a snad také část Nýrska l49
. 

Jak se ale zdá, tyto konflikty janovického rytíře nevyčerpávaly, protože ve stejné době vedl spor 
s Gutštejny na Klenové, kde poručníkovali děti zemřelého Přibíka z Klenové. Janovský patrně ještě 
stále udržoval korektní vztahy s Albrechtem lY., v jehož službách byl od roku 1464. Sám Albrecht 
ve svém postoji proti Jiříkovi z Poděbrad stále ještě balancoval, záhy však vyslyšel papežských 
doporučení a zaujal výrazně antijiříkovské stanovisko l50

• Po oficiálním vyhlášení křížové výpravy 
proti Jiříkovi nastala skutečně kritická situace. Ještě v říjnu 1467 vpadli Bavoři neúspěšně 

do českého pohraničí, ale počátkem roku 1468 podnikli několik úspěšných tažení v prostoru 
Vimperka a Prachatic a také na severozápadě těžce poplenili Všeruby. 10. října 1468 překročilo 
zemskou hranici další silné bavorské vojsko a utábořilo se v blízkosti Nýrska. V příštích dnech 
poplenilo Oldřichovi z Janovic šest vesnic a veškerou posečenou úrodu. Česká obrana se velmi 
rychle zkonsolidovala a 15. října 1468 uštědřila křižákům tvrdou porážku, jež vešla do dějin jako 
bitva u Nýrska l51

• Zahynul zde též Nothaft, dogmatický odpůrce Janovských, kteří bitvu strategicky 
vedli. Otázka, který z rodu se tu konkrétně angažoval je čistě akademická, neboť ke střetu došlo 
na panstvích hradu Pajrku a Janovic, takže účast jejich majitelů je samozřejmá. Větší tíha však 
zřejmě padla na Oldřichova bedra, neboť ještě po letech adresoval Albrechtu lY. stížnost, v níž 
vylíčil totální destrukci Dolejšího Nýrska a okolních vesnic l52

• Také Oldřichův syn Heřman 
nezapomněl bavorské straně utrpěné škody a žádal ještě počátkem 16. století válečné náhrady. 

Chronickým válkám na česko-bavorské hranici nebylo konce ani po vítězné bitvě u Nýrska 
a uzavření míru Albrechta lY. s Vladislavem Jagellonským 19. července 1472. Po nějaký čas sice 
o žádném konfliktu neslyšíme, ovšem v červnu 1472 českou veřejností otřáslo dobytí hradu Pajrku 
lidmi Albrechta lY., podle J. Jánského výsledek mobilizačních akcí v Lamském Winkelu proti 
připravovanému českému tažení do Bavorl5J

. Účinek byl samozřejmě opačný, následovalo české 
drancování v okolí Zwieslu a aktivizace pohraničního zemanstva. V sousedství Janovic Albrechtu 
lY. opověděli Výrkové z Rýzmberka, pajrečtí Janovicové a Jan z Veselí, majitel drobné tvrze v těsné 
blízkosti Janovic l54

• Postoj Oldřicha zůstal oficiálně neutrální, ale mezi řádky lze vyčíst jeho 
podporu veselskému a pajreckému rytíři 155. Ostatně ani není divu, na pře exponovaném pohraničí šlo 
velmi těžko zachovávat klid zbraní. Koncem září 1474 slyšíme o poplenění Petrovic nad Úhlavou, 
jež agresorům vyneslo 40 prasat, 10 kusů hovězího dobytka a pět koz 156. Za původce vpádu byl 
určen Sat1pognár z Lichtenecka, starý nepřítel Janovských. Tábor spojenců a nepřátel ovšem 
prodělával neustálý vývoj, např. Jan z Veselí po konečném zlomení odporu bocklerů v polovině 70. 
let získal jako léno Lamský Winkel a později titul furthského purkrabího, takže z někdejšího 
opovědníka se stal Albrechtův věrný služebník. Svou rodovou tvrz ve Veselí u Janovic prodal 
Rackovi Kocovskému na Horažďovicích, který byl vinou konfliktu Sat1pognárů s Janovskými záhy 
také vtažen do válečných šarvátek. Trpěl tím opět Oldřich, u Albrechta si stežoval, že mu v jeho 
vesnicích Milencích, Bystřici a Hodousicích bavorští ozbrojenci odcizili 10 koní, tři hříbata, tři 

krávy, čtyři telata a jednoho býka. Ještě větší nelibost však musel vyjádřit vpádu z 1. prosince 1475, 
jehož obětí se staly samotné Janovice nad Úhlavou. Rozsah způsobených škod není znám, jedinou 
konkrétní informací je zajetí Kocovského služebníka Boheima a Buriana Dobříkovského v tamní 
vinárně 157 • Škody na majetku pokračovaly i v roce 1476 - v září slyšíme o ukradení 32 kusů 

149.J. JÁNSKÝ, Kronika IV, s. 74-75. Tyto vpády pokračovaly ještě příštího roku a vyprovokovaly Oldřicha z Janovic 
ke vpádu až k Furth im Wald. Tamtéž, s. 80-81. 

150.J. JÁNSKÝ, Kronika IV, s. 78. 
151 Dosavadní datování bitvy k 22.9.1467 podle Palackého koncepce definitivně vyvrátil J. JÁNSKÝ, Kronika 111., s. 

96-102, 195-199. O lokalizaci bojiště se pokusil Karel POLÁK, Bitva u Nýrska 1467, Klatovy 1937 (=V1astivědná 
knižnice Klatovska, 4). 

152 J. JÁNSKÝ, Kronika IV, s. 96. 
153 J. .JÁNSKÝ, Kronika IV, s. 158. 
154 K dějinám Veselí nejpodrobněji Jiří ÚLOVEC, Tvrz a zámek Veselí 11 Janovic nad Úhlavou, ZSH 7, 2001, s. 89-

105. 
155 Již jako jasný opovědník se Oldřich deklaroval podepsáním příměří 25.10.1473 ve Straubingu. J. JÁNSKÝ, 

Kronika I V, s. 170. 
156 J. JÁNSKÝ, Kronika IV, s. 174. 
157 J. JÁNSKÝ, Kronika 1V, s. 181. 
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dobytka v Bystřici 158 , v listopadu byly znovu těžce zasaženy Petrovice nad Úhlavou. Oldřich sice 
dosáhl z bavorské strany příslib, že se při bojích s Kocovským bude brát v potaz jeho neutralita, ale 
další násilnosti na janovických poddaných ho donutily vyhlásit Albrechtu lY. nepřátelství, 

paradoxně v téže době, kdy Racek Kocovský zahájil mírová jednání. Záhy si však našel nové 
nepřátele (opověděl městu Českým Budějovicím, Oobrohostu z Ronšperka a klášteru v Chotěšově) 
a celá situace dospěla až k obležení veselské tvrze ll. listopadu 1477. Z tohoto vývoje měl Oldřich 
jistě pramalou radost, protože se obléhání neobešlo beze škod na sousedních vesnicích. Veselská 
tvrz však patrně nakonec nebyla dobyta, Kocovský ji vlastnil až do své smrti 159. 

V otázce spravování svého panství se Oldřich z Janovic zaměřil na udržení statu quo, podle 
A. Sedláčka panství rozšířil pouze o nespecifikovanou Lhotku a vápenky pod Uhlištěm '60 . Poněkud 
nesvůj se cítil z držby Bystřice, která musela být prodělečným podnikem, neboť neustále trpěla 
nepřátelskými vpády, táhnoucími se od husitských válek. Možná proto v únoru 1465 před úředníky 
desk dvorských nechal Oldřich celý bystřický statek v ceně 1000 kop grošů zapsat své manželce 
Jitce z Nečtin jako obvěnění l61 • Po deseti letech, 18. srpna 1475, jí za týmž účelem připsal ještě 
Nový, Prostřední a Sedlínovský rybník u Janovic v celkové ceně 300 kop grošů 162. Téhož dne Jitka 
zakoupila od Jana z Janovic na Pajrku za 40 kop 30 grošů českých vesnici Petrovice, přesněji pět 
selských usedlostí, jednu poustku a poloviny ze dvou dalších usedlostí' 63

• Co tím Jitka sledovala 
nevím, nicméně její úloha v dějinách janovického statku je s ohledem na ostatní manželky 
mimořádná a zdá se, že indikuje její snahu bezprostředně zasahovat do správy rodinného zboží. 
Jestliže za života Oldřichova budovala vlastní pozemkovou doménu a pečetila s manželem několik 
listin 1 64, vystupuje po jeho smrti jako naprostá suverénka. Patriarchálně smýšlející okolní šlechtě 
takové chování jistě nebylo po chuti, v březnu 1488 poháněla Jitka před komorní soud Břeňka 
ze Lhoty, který "jí najeji cti utrhal a kurvy jí nadával a Heřmanovi ,\ynujejimu pankarty .. 165. 

Z dětí Oldřicha z Janovic a Jitky z Nečtin se dospělého věku dočkaly tři: dcera Jitka 
a dvojčata Jindřich a Heřman. Jitka se provdala za některého člena rodu Slavatů z Chlumu 
a na rodné tvrzi začali hospodařit její bratři, jimž Jitka 4. dubna 1483 zapsala svůj díl Petrovic 
nad Úhlavou '66

. O Jindřichovi později neslyšíme, již v roce 1483 měl chatrné zdraví, takže nejspíše 
zemřeľ67. Heřman se tedy stal jediným majitelem rozsáhlého panství. Jedním z prvních 
samostatných Heřmanových činů byl prodej panství Bystřice bratřím Přibíkovi a Petrovi Kocům 
z Dobrše za 1800 uherských dukátů, intabulovaný 6. července 1496. Statek byl v okamžik prodeje 
manstvím, teprve na žádost Koců jej Vladislav Jagellonský v roce 1513 prohlásil za zpupné 
zboŽí '68

. Prodejem Bystřice Janovský sice rezignoval na rodovou politiku ovládat dění na Německé 
stezce, ale zároveň se zbavil půdy decimované chronickými česko-bavorskými válkami. Tento krok 
se později ukázal jako velmi prozřetelný, neboť se schylovalo k oživení česko-německých sporů, 
a to s mnohem zásadnějším dopadem pro Janovice. Do dění v "bavorském rohu" však Heřman 
možná přece jen ještě jednou zasáhl. V samotném závěru 15. století se jistí "strýcové Janovští" 
zmocnili pajreckého panství a prodali je neznámému zájemci. Podle pozdějších souvislostí se 
mohlo jednat o Přibíka Koce z 00brše '69. 

158J.JÁNSKÝ,KronikalV, s. 181. 
159J.JÁNSKÝ,KronikalV, s. 194. 
160A. SEDLÁČEK,c. d, s. 129. 
161 NA Praha, Desky dvorské, inv. č. 61, pag. 473-474. 
162 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, pag. 521. 
163 Tamtéž. 
1648. května 1480 je spolu vydavatelkou listiny o reluici roboty Havlovi z Hůrek. Archiv města Plzně, inv. č. 840, sign. 

1206. 
165 NA Praha, Sbírka genealogicko-heraldická Janovského, inv. č. 70, karton Č. 12. 
166 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 25, pag. 55. 
167 A. SEDLÁČEK, c. d, s. 138. 
168A. SEDLÁČEK,c. d, s. 129. 
169 Protože byl pajrecký statek v této době lenním zbožím, nebyl k jeho prodeji oprávnčn nikdo jiný než český král. 

Ten transakci zosnovanou Janovskými zrušil a Pajrek přisoudil Jindřichu ./anovskému z ./anovic a Pajrku, se kterým 
později o hradní statek vedl soudní spor majitel Bystřice nad Úhlavou Přibík Koc z Dobrše . ./eho úsilí se zdá být 
natolik nápadné, že oním kupcem mohl být právě on. A. SEDLÁC'EK, c. d. s. 134 a Gustav FRIEDRICH (ed.), 
Desky dvorské království Českého. Díl VlIl., druhá kniha pzihonná z let 1407-1530, Praha 1944, s. 434, Č. 639. 
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Eskalaci poměrů na česko-bavorské hranici zahájili odbojní němečtí šlechtici, protivníci 
knížete Albrechta lY., kteří v Chamu založili v roce 1489 tzv. Lowlerbund, levlářský spolek. 
Od podzimu 1491 spolu obě strany válčily a hledaly spojence. Levláři zaznamenali úspěch zejména 
mezi drobnými šlechtici na české straně, mezi nimiž nacházíme od května 1492 dosavadního 
Albrechtova služebníka, Heřmana Janovského z Janovic!70. Jeho účast v pokračování konfliktu však 
musela být epizodní, již v srpnu téhož roku levláři jednali s Albrechtem o mír. Heřman se navrátil 
zpátky do Albrechtových služeb a celé pohraničí se pokoušelo věčné konflikty s Bavorskem jednou 
provždy urovnat. Ztělesněním těchto snah měl být tzv. rýzmberský landfrýd, který sdružoval 
jihozápadočeskou šlechtu a královská města za účelem ochrany obchodního tranzitu po zemských 
stezkách přes Šumavu a Český les, jenž, soudě právě podle vzniku tohoto uskupení, velmi trpěl 
loupeživými přepady!7!. Podniku se aktivně zúčastnil také Heřman Janovský z Janovic. Jeho 
participace se ukazovala velmi výhodnou, neboť mu podle stanov landfrýdu zajišťovala možnost 
azylu v případě vydrancování jeho janovického sídla. Své jistě také sehrál zájem na nerušeném 
obchodním provozu na Německé stezce. Bohužel se stavovská reprezentace k landfrýdu postavila 
zamítavě a hrad Rýzmberk, hlavní garant uskupení, byl prodán jinému zájemci. V probavorské 
politice pokračoval ještě Jan z Klenové, jenž na svou stranu získal majitele Bystřice nad Úhlavou 
a Opálky. Heřman s touto koalicí nespolupracoval, neboť zrovna v té době vystoupil ze služeb 
knížete Albrechta a požadoval vyplacení svého a otcova žoldu a zároveň náhrady za škody 
způsobené bavorskými vpády počínaje rokem 1467. Samozřejmě, že Albrecht na finanční 

požadavky dosahující 15 000 zlatých nereagoval, takže Janovský začal podnikat proti 
Wittelsbachovi první kroky. Hledal především pro realizaci svého záští spojence: prvního nalezl 
v bývalém levláři Anarchovi z Wildenfelsu, podporu měly údajně Janovskému vyjádřit také 
Klatovy 172. Aniž by prý podle bavorských stížností Albrechtovi otevřeně vyjádřil nepřátelství, 
poplenil Heřman bavorskou vesnici Stachesried. Dochované znění opovědního listu nám na toto 
tvrzení bohužel nemůže dát spolehlivou odpověd'173. Dalšímu eskalování situace se bránil král 
Vladislav II. Jagellonský, který pod dojmem Albrechtových stížností trval na smírčím řešení 
Heřmanovy soukromé války. Zatímco čeští stavové s Albrechtem jednali ve Straubingu, nechal se 
Heřman naverbovat od bratrů Jindřicha a Jetřicha z Gutštejna do války, vedené rýnskými 
falckrabími proti lakomému Wittelsbachovi. Nadšení Gutštejnové, vidouce, že jim Janovský poskytl 
podporu o 10 jezdcích a 30 pěšácích, slíbili vypomoci ve vedení jeho soukromé války!74. Heřman se 
ovšem nefixoval pouze na šlechtu a zkoušel získat podporu také u měst - úspěšný byl především 
u Pražanů. Takovým vazbám se ovšem bránila šlechta175

• Jakkoliv Vladislav II. Jagellonský varoval 
před hledáním radikálních řešení, nebyl příliš respektován. Zvlášť poznamenáníhodné to bylo 
u Heřmana, králova leníka, jenž ignoroval autoritu královského majestátu a proti všem 
napomínáním se sebevědomě stavěl 176. Vladislavovi šlo přitom o jediné: udusit na čas česko
bavorské spory a řešit je osobně v Praze na svatoondřejském sněmu, kvůli kterému po dlouhé době 
opustil sídelní Budín. V případě utišení Janovského kauzy ovšem bohužel bezúčelně. Neúspěchy 
v landshutské válce v průběhu roku 1504 motivovaly Heřmana k návratu do Čech a oživení sporu 
s Albrechtem lY. Jistě si neuvědomoval, že rozpoutává největší spor, jaký kdy Janovice vůbec 
zažijí 177. 

170 Jiří JÁNSKÝ, Kronika {esko-havorské hranice V, Domažlice 2005, s. 71 (=Průvodce historií západních Čech, ll). 
171 Podrobně J. JÁNSKÝ, Kronika V, s. 91-97. 
172 Podle zprávy klatovské městské rady z 21.5.150 I se však mělo jednat jen o II klatovských rybníkářů, kteří 

vypomáhali Janovskému na jeho rybnících. J. JÁNSKÝ, Kronika V, s. 108. 
173 Opovědní list publikoval J. Y. PRÁŠEK, c. d, s. 350-351. 
174 J. VANČURA, c. d, s. 268. 
175 J. VAN('URA, c. d, s. 267. 
176 Vyplývá to ze psaní krále Heřmanovi, otištěných ./. Y. PRÁŠKEM, c. d, s. 350-351 a F. PALACKÝM (ed.), AC 1, 

Praha 1840, s. 334-335, Č. 22. 
177 Další výklad opovědnické války Heřmana ./anovského z Janovic pro komlikovanost omezuji na nezbytné minimum, 

v detailech odkazuji především na citované práce J. ./ánského. Četné dokumenty z období Heřmanova záští vydal 
v rámci šternberské korespondence F. PALACKÝ (ed.),AC I, s. 320-338. 
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V létě 1507 Heřman spolu s Albrechtem ze Šternberka a dalšími českými šlechtici odeslal 
rýnským Wittelsbachům opovědní listy. Jistě to nebylo po chuti probavorskému hejtmanovi 
Plzeňského kraje a Heřmanovu sousedovi Janovi z Klenové, ale na jejich více než korektních 
vztazích to neměnilo vůbec nic 17S

• Věc stále ještě zkoušel vyřešit král, jenž Janovskému slíbil 
ukončit spor k jeho spokojenosti, takže od roku 1509 jednal s bavorskými vyslanci vévody 
Albrechta. Protahování králových rozhovorů s bavorskými vyslanci netrpělivý rytíř vyřešil 

vyhrocením situace a v roce 1511 opověděl samotnému českému králi Vladislavovi. K témuž činu 
se odhodlal i Heřmanův syn Oldřich, jenž záhy padl do bavorského zajetí, neboť Němci měli 
Janovice oblehnout. Janovskému se podařilo pro změnu zajmout královského vyslance Matyáše 
Libáka z Radovesic, kterého si naklonil natolik, že Libák intervenoval u krále za mírnější postup 
proti janovickému manovi. Král bych ochoten k ústupku a smlouvou slíbil Janovskému náhradu. 
Kromě toho mu vydal čtyři přivilegia; v prvních dvou odpustil Heřmanovi opovědnictví a propustil 
jeho statek z manství, další dvě významně posílila význam městečka Janovic l79

• Zdá se ovšem, že 
taková velkorysost nebyla zasloužená, neboť Heřman ještě téhož roku znovu králi adresoval 
opovědní list. Nejvyšší zemský purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu, který vlastnil nedaleké 
velhartické panství, na sklonku roku 1511 proti Janovskému vytáhl a oblehl jeho vodní tvrz. 
Heřman, "obávajíc se věcí hor,~ích ", utekl do Bavorska, ovšem bez manželky Markéty z Chřínova, 
dvou synů a dcery, jež zanechal v hradu. Dosavadní spor tak nabyl zcela nového rozměru: Heřman 
se více než nepřítelem Albrechta lY. stal nepřítelem českého krále Vladislava II., zemským 
škůdcem, kterého mohl podle zemského práva kdokoli beztrestně zabít. Již v lednu příštího roku se 
Janovice staly cílem dalšího Rožmitálova vojenského tažení, tentokráte úspěšného. Paní Markétě se 
se všemi dětmi podařilo uprchnout do Straubingu, ale později se vrátila zpátky na Janovice. Heřman 
Janovský nalezl azyl na hradě Landsee, kam se uchylovali mnozí nepokojní šlechtici z Čech. 
Horkokrevný rytíř začal hrad brzy vnímat jako svůj a výrazně omezoval jeho majitelku 
Weispracharovou ve vlastnických právech. Teprve po značném úsilí se Weispracharové podařilo 
Heřmana vypudiť 80 . Jelikož v téže době byl z vězení propuštěn také Oldřich Janovský, opustili oba 
Janovští Bavorsko a počali škodit opět na české půdě. 

Zdeňkem Lvem z Rožmitálu zpacifikované Janovice spadly na krále a ten je nejspíše ještě 
v roce 1512 prodal za neznámou částku Petru Sudovi z Řeneč. Možná, že se za Sudu přimluvil 
samotný Lev z Rožmitálu, neboť Suda byl jeho stoupencem a hlavně přímo bigotním nepřítelem 
měst, což mohlo být v Rožmitálově očích v klatovské oblasti pouze ku prospěchu věci. Jak 
dovozuje 1. Jánský, představuje Rožmitálův radikální postup jen další doklad jeho tiché podpory 
vůči opovědníkům královských měst. Nový majitel Janovic, známý jako "kníže lotrů" či "rytíř 
huby a meče .. 181 se skutečně stal hlavním hybatelem protiměstského hnutí v širokém prostoru 
jihozápadních Čech. Jestliže sousední drobná šlechta dosud respektovala Janovského a jeho 
pozitivní vztah k městskému stavu, mohli si být u Petra Sudy jisti pravým opakem. Janovický pán 
začal okamžitě získávat spojence k přepadání měst a obchodních cest. Poloha janovické tvrze byla 
k takovým akcím jako stvořená. Damoklovým mečem však Sudovi byla nejistota její držby 
a potenciální možnost restaurace Heřmana Janovského, který v kraji požíval stále dosti výrazné 
sympatie. Zejména klatovská městská reprezentace ho až na výjimky stále podporovala. Asi není 
nutné zdůrazňovat, že to Sudovu nenávist vůči městům živilo ještě více. Klatovy utrpěly 

od Sudových výpadů zřejmě nejvíce požárem 25. května 1520, kdy ve mčstě vyhořelo na 250 
domůl82 . V roce 1515 obdržel Janovský i jeho syn Oldřich bezpečný glejt na mírová jednání 
na Pražském hradě, ale bez kladného výsledku. K obnovení mírových pokusů došlo v roce 1518 

178 Jiří JÁNSKÝ, Rýzmberský landfrýd a rytířsko-mě.5ťanský spolek Jana Klenovského. MZK 2X, 1992, s. X5-9X, zvl. s. 
91-95. 

179 Jde o čtyři privilegia datovaná 14.6.1511 v Budíně, známa pouze ve formě vidimusu klatovského veřejného notáře 
[vana Jana Pavla Lišky z 6.1.1732. 

lXOA. SEDLÁČEK, c. d, s. 140. 
181 B. LŮŽEK, c. d, s. 115. 
lX2 J. VANČURA, c. d, s. 2X5. Že byl požár jednoznačně výsledkem Sudova snažení dokládá Jiří JÁNSKÝ, 

Protiměstské opovědnické družiny vjižních ajihozápadních C:cchách v letech 1514-/534, Táborský archiv 5,1993, 
s.84. 
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za zcela stejných podmínek, stavovský sněm opět poskytl zemskému škůdci Heřmanovi ochranu 
a glejt až pro 20 osob. Neúspěch jednání aktivizoval Janovského k pronásledování svých českých 
nepřátel a plenění jejich majetku. Stavovský sněm v březnu 1519 reagoval vypsáním odměny 500 
kop grošů míšeňských za hlavu každého z opovědníků IR3. To posílilo sebevědomí Petra Sudy 
z Řeneč, který si nemohl být jistý svou držbou Janovic, zvláště poté, co se málem stal obětí atentátu 
ze strany Oldřicha Janovského z Janovic, který na Janovice překvapivě vpadl o Velikonocích 
1519 184

• V procesu likvidace Janovských se proto pokoušel výrazně angažovat. Nejúspěšněji si vedl 
u Pajrku, kde mu padl do rukou Janovského spojenec a zemský škůdce Jindřich Kostomlatský 
z Vřesovic, jenž bylo rok později v Praze popravenI 85. Již v srpnu 1519 Heřmana Janovského 
polapili Klatovští a na příkaz zemského soudu ho deportovali do Prahy, kde ho čerstvě zvolený 
primas Jan Pašek z Vratu nechal uvěznit v arestu Starého Města pražského I 86. Heřmanovi v tu chvíli 
jistě nekynuly nejlepší vyhlídky, ale po velmi krátké době se mu podařilo uprchnout, takže mohl 
začít znovu ohrožovat celé jihozápadočeské pomezí. J. Jánský se pokouší tento útěk interpretovat 
jako vědomý politický tah Staroměstských, neboť likvidace Janovského mohla popudit drobnou 
šlechtu z Klatovska, která ještě setrvávala v přátelském poměru k městům l87 . To se ovšem dařilo 
rovněž janovickému Petru Sudovi z Řeneč, který místní tvrz proměnil v buňku organizovaného 
zločinu proti městskému stavu, pochopitelně za tichého souhlasu Zdeňka Lva z Rožmitálu. Městům 
nekynula v tomto ohledu žádná podpora a když se dozvěděla, že král Ludvík opět odložil cestu 
do Čech, rozhodla využít vlastní branné moci 188. Nejprve dobyli Pražané jihočeskou tvrz Tochovice 
Viléma Bechyně z Lažan. Úspěšná akce motivovala tři města Plzeňského kraje, Klatovy, Plzeň 
a Stříbro ke konečnému zúčtování s Petrem Sudou. Diplomatickým přípravám nového tažení 
nepomohly ani přímluvy nejvyššího kancléře Ladislava ze Štemberka. Den po janovickém 
posvícení 4. listopadu 1520, kdy se na místní tvrz sjeli Sudovi kumpáni z širokého okolí, obsadili 
ozbrojenci z Klatov, Plzně a Stříbra, jež vedl klatovský měšťan Pavel Jelítko, v hávu tmy městečko 
a oblehli hrad. Proti případné pomoci pro Sudu se městská koalice 9. listopadu rozmnožila 
o pražskou hotovost, čítající 800 pěších, 500 jízdných a 44 vozů. Spolu s nimi dorazily vojenské 
kontingenty z Žatce, Kadaně, Mostu, Loun a Litoměřic. Ladislav ze Štemberka skutečně 
organizoval pro Sudu pomocnou hotovost, jež se v počtu 1200 pěších a 250 jezdců shromáždila 
u Velhartic, ale proti městům naladěná šlechta se kvůli janovickému rytíři nechtěla pouštět 

do válečného konfliktu, a tak se celý konvoj raději rozešel. Zatím se u Janovic množili obléhatelé 
ze dne na den, vojenskou posilou přispěla města Domažlice, Sušice, Písek, Vodňany, České 
Budějovice a Tábor. Velitelé janovického obléhání však přesto ještě posílali listy s prosbou o pomoc 
do dalších měst. Dá se očekávat, že se tak v Janovicích koncetrovalo přes 3000 ozbrojenců. Těžko 
uvěřitelné číslo je ještě výrazně podhodnocené l89

. Síla vojenského kontingentu dokladuje, že zdejší 
sídlo bylo podivuhodnou pevností, odolávající početné přesile dlouhých 14 dní. Hlavním triumfem 
obléhatelů měl být kanón Klatovských, jejž si před nedávnem nechali ulít v Praze. Dvěma vodními 
příkopy chráněný hrad ani nešel dobývat jinak než pomocí děl. 

Sudovi se z obléhaného hradu podařilo s několika kumpány utéci a 14. listopadu 
z Velhartic prosilo pomoc Petra z Rožmberka, který ho však ve věci ochrany jeho rodiny a přátel 
odkázal na nejvyššího hofmistra Vojtěcha z Pernštejna. Bylo to nanejvýš aktuální, protože 19. 
listopadu se po čtrnácti krušných dnech osazenstvo pobořeného janovického hradu vzdalo. 

183 J. VANČURA, c. d. s. 286. 
184 Podařený kousek, při kterém byl unesen Sudův malý syn, měl neslavný konec, Oldřichova výprava byla zajata 

v Bavorsku a uvězněna ve Straubingu. Oldřichovým štěstím však bylo, že nebyl vydán do českých rukou. 
J. JÁNSKÝ, Protiměstské opovědnické družiny. s. 67-68. 

185 A. SEDLÁČEK, c. d. s. 134. 
186 B. LŮŽEK, c. d. s. 116. 
187 J. JÁNSKÝ, Protiměstské opovědnické družiny. s. 68. 
188 K dobývání janovického hradu podrobně František PALACKÝ, Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě. 

Praha 1921, s. 1241-1242; Y. Y. TOMEK, c. d, s. 476-479; J. VANČURA, c. d, s. 289-291; B. LŮŽEK,passim; J. 
JÁNSKÝ, Protiměstské opovčdnické družiny, s. 93-95; Vladimír BYSTRICKÝ, Zničení janovické tvrze, Nové 
Klatovsko 2, 1961, č. I, 7.1.; č. 2, 14.1. a Josef MACEK, Jagellonský včk v českých zemích. Díl 3., Praha 20022

, s. 
332-334. 

189 J. JÁNSKÝ, Profimčstské opovědnické družiny, s. 93. 
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Letopisec zachycuje vzdání tvrze a následné události takto: .. Janovice se Klatovským vzdaly 
v pondělí na sv. Alžbětu, ačkoliv pan kancléř už shromáždil v(~jsko a přišli mu na pomoc Šlikové, 
Dobrohost a dalši páni se svými lidmi, ale ti se jim rozutíkali, protože neměli penize, a tak 
Janovicim žádnou pomoc neposkytli. V pátek před sv. Kateřinou [23. listopadu 1520] byla tvrz 
zbořena a spálena. Bylo zajato šestnáct osob obojiho pohlavi, i sama paní s několika dětmi. 
O Petru Sudovi se říkalo, že jec~tě se sedmi jinými se spustil dolů a tak z obležení unikl. Měli je 
ve vězeni v Klatovech a ve čtvrtek na sv. Lucii je přivezli do Prahy a rozdělili je, některé dali 
nahoru a některé dolů. Jízda i pěc~í vojsko od Janovic se vrátily do Prahy v úter"v po sv. Kateřině 
a byly přivítány se slávou. ,,190 Zbývá doplnit, že bylo zabaveno veškeré vybavení hradu (vedle 
nakradeného zboží tu mělo být množství písemností, dokládající Sudovu protiměstskou činnost) 
a že obléhatelé zůstali v Janovicích ještě dalších osm dní, snad v očekávání možné šlechtické 
odvety od Velhartic, která se ovšem, jak víme, nemohla dostavit. Po cestě domů jednotlivé městské 
kontingenty ještě pacifikovaly sídla Sudových pomocníků v Soběticích, Mačicích, Kalenicích 
ajinde l91

. 

Poprava zajatců od Tochovic a Janovic v roce 1521 vyhrotila odmítavé reakce zemské 
politické reprezentace na městskou bojovou akci. Toho hodlal využít Petr Suda, jenž našel úkryt 
u Ladislava ze Štemberka na Bechyni a jemuž Klatovští stále věznili rodinu. Podařilo se mu dostat 
kauzu před zemský soud, kde se začala projednávat asi 20. února 1521. Přelíčení se stalo soubojem 
dvou právnických gigantů své doby, autora Vladislavova zřízení zemského Albrechta Rendla 
z Oušavy, jenž zastupoval Sudu, a Jana Paška z Vratu, který hájil Klatovy, obviněné z násilného 
postupu proti Janovicím. Význam soudu však převýšil příjezd dosud v Uhrách dlícího Zdeňka Lva 
z Rožmitálu, jenž hodlal proti městům svolat zemskou hotovost. K zásadnějšímu konfliktu však 
nedošlo, jistě také díky celkovému klimatu doby, nasáklé tureckým nebezpečím a formováním 
protihabsburské koalice. Po kratší odmlce začal znovu škodit Heřman Janovský, cíly jeho výpadů se 
stávali příslušníci protiměstské družiny Petra Sudy na Klatovsku. V létě 1522 Heřman pacifikoval 
Jana Ježovského z Lub na jeho tvrzi u Klatov, nepochybně jeho prací byl také noční útok na sídlo 
Buriana Fremuta ze Stropčic. Aniž by Janovský slevil ze svých pozic, začalo se mu blýskat 
na lepší časy, neboť v této době vrcholil jeho dialog se zemským hejtmanem Karlem Minstrberským 
o restituci Janovic, započatý ještě před trestným tažením z roku 1520. Přes celkem třináct 

ke komornímu soudu adresovaných žalob na Klatovy za podporování Janovského jakožto zemského 
škůdce Minstrberský neváhal poskytnout Heřmanu a jeho synovi Oldřichovi glejt na Pražský hrad. 
Výsledkem jednání bylo předání janovického zboží Oldřichovi do prozatímní správ/ 92 a posléze 
19. srpna 1523 uzavření předběžné smlouvy s Heřmanem 19" o které měl v konečné instanci 
rozhodnout Ludvík Jagellonský. Jak poznamenává J. Jánský, dosáhli Janovští neuvěřitelného stupně 
panovnické milosti. Prostou větou "válku předkem zdviháme a zdvihli jsme" Minstrberský učinil 
definitivní tečku za letitým opovědnictvím obou Janovských a v plné míře oba amnestoval. Kromě 
toho slíbil na opravu poničeného hradu a oživení statku vydat z královského tisku peněžité 

odškodnění v sumě 3000 kop míšeňských grošů, udělil Janovským pravomoc lovit v královských 
lesích při zemské hranici, propustil jejich statek z manství a udělil městečku Janovice několik 
hospodářských výsad. Za těchto okolností tak dosáhli Janovští neuvěřitelně mnoho. Zbývá dodat, 
že panovník smlouvu ratifikoval v téměř plném rozsahu, pouze odškodné bylo sníženo na 2500 kop 
míšeňských grošů a Janovští dostali uloženo propustit zadrženého Racka Cukra z Tamfeldu, strýce 
Petra Sudy z Řeneč l94 • 

190 Jaroslav paRÁK - Jaroslav KAŠPAR (eds.), Ze Star)ích letopisl/ {esk.vch, Praha 19XO, s. 432. 
191 V V TOMEK, c. d, s. 483 a J. JÁNSKÝ, Protžměstské ojJovědnické družiny, s. 95. Zde i o rltzné dataci těchto akcí. 
192 J. V PRÁŠEK, c. d, s. 357-358. 
193 J. V PRÁŠEK, c. d, s. 35X-359, otištěna rovněž v Šumavami 12, I X79, Č. 24, s. 246. Smlouva byla upravena 22. 

srpna 1524 do temny privilegia, které vydal Ludvík Jagellonský v listopadu téhož roku. 
194 Návrh privilegia z 22.8.1524 se dochoval jako vidimus purkmistra a rady města Plznč z 15.7.1596 v NA Praha, 

Stará manipulace, inv. č. 2688, sign. P 106/J 6, karton Č. 1743. Vlastní privilegium Ludvíka Jagellonského, dané 
na Budíně 11.11.1524, v opisu v NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 42, 1'01. Ci 27r-Ci 28v. 

84 



Ke konečnému řešení spěl i spor Petra Sudy s Klatovami. Ještě v červnu 1523 soud 
zasedal, ovšem v listopadu téhož roku zakázal Karel Minstrberský kvůli této kauze dále obesílat. 
Suda však určitě neměl důvod cítit křivdu: Janovice mu sice vráceny nebyly, ale namísto nich mu 
byly intabulovány Zdechovice nedaleko Přelouče. Suda ještě téhož roku prodal svou rodovou tvrz 
Řenče a usadil se trvale ve východních Čechách, daleko od svého nejslavnějšího působiště l95 . 

5.3 Vnitřní život ve středověkých Janovicích 

5.3.1 Podoba městečka 
Opusťme nyní hvězdné výšiny janovické aristokracie a zkusme charakterizovat, v jakých 

podmínkách pulzoval život středověkých obyvatel Janovic nad Úhlavou. Na úvod nás budou 
zajímat motivace, jež přesvědčily prapředka rodu s erbem šachovaného břevna usadit se právě 
v budoucích Janovicích. Vysvětlení se nabízí dvojí: bud' si zvolil po svém soudu nejstrategičtější 
místo na okraji získaného území, kde mohl kontrolovat provoz na Německé stezce, nebo se usadil 
v sídelně nejrozvinutějším bodu celé domény. Osobně jsem spíše pro první variantu. Výstavba 
hradu na křižovatce cest je více než příznačná. Přitom tím není nijak vyloučena možnost, že zde 
jistá sídelní jednotka mohla existovat ještě před výstavbou panského sídla. K. Kuča se ji pokoušel 
ztotožnit s částí intravilánu od mlýnského náhonu na západ, ale po mém soudu chybně l96 . Jak 
vyplynulo z poznatků získaných sestavením městské topografie, tvoří právě tato část městečka 
svébytnou sídelní jednotku, kde se až na jedinou výjimku soustředila pouze chalupnická 
hospodářství. Tato skutečnost se odrazila i v místní toponymii, obyvatelé tuto část městečka 

označují výlučně jako "Podsedky"I97. Místní jméno se dnes vžilo jako hodonymum, tj. jméno ulice, 
aleje doloženo již k roku l6l4 19R

• Historik zpozorní, neboť v něm okamžitě dešifruje analogii se 
středověkým termínem podsedek (subses), označujícím podruha nebo drobného držitele půd/99 • 
Že nebyl v místním prostředí neznámým, potvrzuje výskyt této kategorie středověkého 
obyvatelstva v dílčích cedulích z roku 153920°. Vrátíme-li se tak k otázce stáří této části intravilánu, 
můžeme konstatovat, že se chalupnická hospodářství koncentrovala podél cesty ke brodu a svým 
uspořádáním vykazují neorganizovanou sídelní aktivitu, podle všeho dodatečnou. Nachází se 
rovněž na výrazně nevýhodném terénu, neboť zatímco zbytek intravilánu leží na terénní vlně vyšší 
až o 4 metry, spočívají Podsedky celou svou plochou v záplavové zóně Úhlavy. Byla umocněna 
původním ramenem Jelenky, jež protékala přímo jejich středem. Ačkoliv připustíme možnou menší 
frekvenci záplav ve středověku, plánované založení by nebezpečí jarních záplav jen sotva přehlédlo. 
Vznik kolonie drobných hospodářství tak patrně bude souviset až s nedostatkem půdy, snad 
v počátku 16. století. 

Problém původního sídelního jádra tak nadále zůstává nejasný. Krátce po vybudování 
hradu vznikl v jeho relativní blízkosti kostel sv. Jana Křtitele, takže je možné, že se stará osada 
rozkládala v prostoru dnešního městečka, jak soudí také K. Kuča. Jednalo by se potom vlastně jen 
o akademickou otázku, neboť by její podoba byla nadobro smetena výstavbou zcela nového 
sídelního celku, vlastního lokovaného městečka, jehož vznik lze bez nadsázky označit 

za nejzásadnější transformační akci v dějinách "Janovic". Svým rukopisem odpovídá typicky 
kolonizačnímu sídlišti, vzniklému nejdříve v 1. polovině 13. století. Sestavení topografie 

195 J. JÁNSKÝ, Protiměstské opovědnické družiny, s. 114. 
196 Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2 (H-Kole), Praha 1997, s. 566-567. 
197 Rovněž autor brožurky ./anovice nad Úhlavou. Propagační spisek vydaný v upomínku 50. a 60. výročí místního 

odboru Národní jednoty po!iumavské a sboru dobrovolných hasičů 1875-1935-1885, Janovice nad Úhlavou 1935 
na s. 6 zaznamenává, že janovické obyvatelstvo rozlišuje dvě části intravilánu, totiž "Městečko" a "Podsedky". 

198 Přítomnost" Víta z Poczedek" mezi konšely při prodeji dvora Ondřeji Bláhovi. SOkA Klatovy, AM Janovice n. 
Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I, fol. 15r-15v, zápis z 8.5.1614. 

199 K této sociální vrstvě venkovského obyvatelstva podrobně František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách 
v době předhusitské ll., Praha 1957, s. 216-220. 

200 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, fol. L 22v. 
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jednotlivých usedlostí a domů dovolilo vrhnout na vznik lokovaného městečka ve středověku zcela 
nové světlo, umožňující udělat si lepší představu o původní podobě sídliště včetně ideální velikosti 
jednotlivých usedlostí. 

Po zdůraznění významnosti obchodních cest pro Janovice asi nebude překvapením, 

že prvotním úmyslem janovického lokátora, možná samotného Jana, bylo zohlednit právě jejich 
průběh. Základními osami lokační situace se tak staly linie východ - západ pro spojení na Kdyni 
a Domažlice a sever - jih pro spojení na Nýrsko a Strážov. Hlavní směry cest procházejících 
Janovicemi indikovalo rozložení bran, jak je zachytil plán městečka z roku 1725201

• Pro spojení 
na Kdyni fungovala brána pod kostelem mezi domy čp. 25 a 27, hlavní tranzitní směr na Nýrsko 
a Neukirchen bei Hl. Blut zajišťovala brána mezi domy čp. 98 a 41. Vstupní brána do městečka 
pro příchozí od Klatov či výstupní pro cestující od Kdyně i Nýrska stála mezi čp. 81 a 80. 
Existovala údajně ještě počátkem 19. století a její polohu dodnes uchovává toponymum V bráně202 • 
Zcela zůstal opominut směr na Klenovou a Strážov, z pramenů o žádné bráně neslyšíme. 
Promítneme-li si umístění dnes již zaniklé úvozové cesty mířící na Klenovou vzhledem 
k intravilánu, neústila u jejího počátku z městečka žádná ulice, úvoz se naopak napojoval 
na chaotický shluk budov v jihovýchodní části intravilánu, který je svým charakterem také až 
druhotného založení. Před rokem 1771 ho vyplňovalo pouze šest chalupnických nebo domkářských 
hospodářství, ovšem je možné, že mu kdysi předcházel pravidelný půdorys několika usedlostí. 
Při vzniku židovského domu čp. IV kolem roku 1720 bylo totiž výslovně uvedeno, že byl založen 
na místě Soukupovského gruntu, považovaného berní rulou za pustl03

. Soukupovský grunt tak 
mohl být pokračováním řady usedlostí počínající čp. 83 v analogické rozloze jako sousední blok 
západně od ní (čp. 54 - čp. 47). Průchod mezi domy čp. 46 a 102 se jeví jako nadbytečný, stejně tak 
lze zamítnout starší existenci průchodu mezi čp. 42 a 44, dnes hlavní spojnice mezi náměstím 
a státní silnicí č. 191 Klatovy-Nýrsko. Jediným výjezdem z městečka směrem na jihozápad byla 
jihovýchodní brána před Hořejším mlýnem čp. 39, z níž se pokračovalo podél budov poplužního 
dvora. Městečko se tak jevilo jako mnohem koncentrovanější útvar než dnes a lze oprávněně 
uvažovat o jeho opevnění204 • Zvláště signifikantní pozůstatky nabízí východní okraj intravilánu. 
Prvním argumentem pro je opět janovická toponymie. Ulice, která tudy probíhá, nese název 
Hradčany. Jdeme-li hlouběji do minulosti, zjišťujeme zde ve 3. čtvrtině 18. století místní jméno 
Příkopy ("an den Graben")205, jenž naznačuje minimálně existenci tohoto terénního fortifikačního 
útvaru. Stejně je dnes označována ulice, vedoucí ze severovýchodního rohu náměstí a ústící právě 
v ulici Hradčanlo6 • Za druhý argument lze považovat terénní situaci zahrad usedlostí kolem bývalé 
brány mezi čp. 80 a 81. Výrazně totiž převyšují okolní terén207. Spojením obou faktů vychází, že 
minimálně na východní straně městečka existovala hradba s příkopem. Již jako pouhou hypotézu 
vyslovuji vedení fortifikačního systému po severním i jižním okraji intravilánu, stýkající se 
u vodního opevnění hradu. Na severní straně městečka má určitou výpovědní hodnotu přímá linie 
zahrad, dobře patrná do dnešních dob. Hradba tak mohla obklopovat městečko ze všech stran. 
O příkopu to již tak jistě tvrdit nelze, neboť se zdá být nepravděpodobné, že by alespoň někde 
nezůstaly zachovány nějaké terénní zbytky. Pokud jde o charakter opevnění, lze uvažovat 

201 NA Praha, APA 1., inv. č. 1233, sign. B 4/8, fol. 385. 
202"U Korandú ve bráně", Janovice nad Úhlavou. Propagační spisek. s. 6. Srv. F. VANĚK - K. HOSTAŠ, c. d.. s. 36. 
203 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 4r. 
204 Myšlenka janovického opevnění není rozhodně nová. Již ve školní kronice z roku 1878 autoři krátkých dějin 

městečka František Pešek a Otakar Mužík tvrdili, že "druhdy hyly Janovice opatl'eny silnými hradhami a hranami". 
Janovická kronika .\:kolní [do 1892], s. 6. O přesnější vymezení prúběhu opevnění se poté pokusil Karel Polák, srv. 
fotografii Č. 389 ve fotopříloze městských kronik (vysvětlivky k fotografiím v obecní kronice za léta 1938-1945, s. 
277 sq.). Jihovýchodní bránu umisťoval nelogicky do prúchodu mezi domy čp. 42 a čp. 44. 

205 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 83r. 
206 Označuje ji tak již Emanuel Pavlík ve 30. letech 20. století. Paměti města Janovic nad Úhlavou (1893-1937), s. 71. 

V tomto případě ulice přejala jako své jméno místo, kam z náměstí vedla. 
207 Josef Bozděch ve své soukromé kronice na s. 6 uvádí, že "u domu (;. 80, kde kon6 Mat'/wvic zahrada, jsou patrny 

hradební náspy a zeď, stejně je tomu na druhé straně silnice, kde končí zahrada palNcí k domu Č. 78". Podobně 
konstatovali F. VANĚK ~ K. HOSTAŠ, c. d., s. 36, že z městských hradeb se zachovaly sporé zbytky z lámaného 
kamene ve dvoře čp. 80. 
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o palisádové hradbě, protože výstavba kamenné zdi zcela určitě převyšovala finanční možnosti 
majitelů Janovic a i kdyby k ní došlo, jistě by se dochovaly alespoň nepatrné zbytky. Na místě je 
ovšem ptát se, zda opevnění vzniklo současně s městečkem nebo teprve pod vlivem bavorských 
vpádů v 15. století. Osobně se domnívám, že bez určitých fortifikačních limitů by lokace asi stěží 
dosáhla takové míry uspořádání a koncentrovanosti, jakou u Janovic pozorujeme. 

Jádrem zakládaného městečka bylo prostorné náměstí ve tvaru nepravidelného obdélníka 
o stranách přibližně 60 x 200 m. Dolní část jeho západní strany ohraničoval vodní příkop kolem 
předhradí, vzniklý nejpravděpodobněji souběžně s hradem, horní část byla otevřená směrem 
ke kostelu. Východní stranu náměstí formovaly jednotlivé usedlosti. Kučova teorie o velkém 
náměstí, dodatečně zastavěném blokem usedlostí čp. 47-61 se nepotvrdila, k zástavbě by muselo 
dojít minimálně před rokem 1539. Zato se můžeme ztotožnit s jeho tvrzením o druhotném vytvoření 
bloku budov v západní části náměstí, počínaje čp. 98 a konče čp. 32. Vznikala postupně snad již 
od poloviny 16. století, kdy po zničení hradu Janovice ztratily pevnostní funkci. Domky zde 
vznikaly ještě v 18. století, jednalo se o dominikální pozemek. Pravidelnost náměstí na mapě 
stabilního katastru z roku 1837 narušuje ještě mlýn čp. 4 a sousední dům čp. 3. V případě mlýna se 
dá uvažovat o jeho dodatečném zřízení, nejdéle však před rokem 1539. Svou polohou je o to 
netypičtější, že je představen před farní dvůr, který bychom jinak očekávali v řadové zástavbě 
náměstí. Pokud by mlýn čp. 4 vznikl déle než lokované městečko, mohl pro zřízení mlýnského 
náhonu částečně využít vodního příkopu kolem předhradí v tom smyslu, že z něj vyvedl strouhu 
přímo přes náměstí a skrz farní dvůr, pod nímž ho nechal vyústit do Jelenky. 

Zástavbu městečka tvořily jednotlivé poddanské usedlosti, vybavené příslušným půdním 
fondem. Kolik parcel lokátor při zakládání vyměřil zřejmě nikdy nepůjde odhadnout zcela přesně, 
avšak rozborem nejstarších katastrů můžeme dosáhnout alespoň přibližného počtu. Podle berní ruly 
ze všech 28 selských usedlostí vykazovalo plných 23 celkový výsevek 33 strychů, jedna 25, tři 18 
a jedna 15 strychů. Naprostá dominance usedlostí s 33 strychy je nepochybná a prokazuje, že je 
výsledkem jednorázového zakládacího aktu. Známe-li genezi dělení jednotlivých usedlostí, můžeme 
identifikovat k sobě náležející pololánové usedlosti a sledovat společně jejich osudy v tereziánském 
a josefském katastru, jenž vyjadřoval výměru půdy poměrně spolehlivými čísly. Do následující 
tabulky byly pojaty usedlosti, které od sestavení berní ruly neprodělaly výměnu pozemkového 
fondu, vyjma prostého rozdělení na dva pololánové grunty: 

Tabulka 1: Rozloha původních lánových usedlostí v Janovicích podle tereziánského ajos~fského katastru20R 

LSedost 

č .6, č .112 p P 
i čp. 47, čp. 48 

čp. 60, čp. 61 
I čp. 69, čp. 70 

čp. 73 

Tereziánský katastr 1722 
pole 

plošných strychů 

37 
37,5 
36 

36,125 
33,5 

Jřepočet na ha 

10,545 
10,688 
10,260 
10,296 
9,548 

Josefský katastr 1785 

plošných strychů 

29587 
31121 
28992 
31084 
29717 

pole 

Jřepočet na ha 

10,642 
11,193 
10,428 
11,180 
10,688 

Z tabulky vyplývá, že všechny usedlosti, uváděné v gruntovních knihách jako lánové či 
původně lánové, mají průměrnou výměru 10,5 ha, což dokazuje, že lán právě této rozlohy lze 
považovat za základní měrnou jednotku při zakládání Janovic. Vyjádřeno ve stryších, obsahoval jich 
zdejší lán nejspíše 36, údaj berní ruly bude trochu podhodnocenlo9

• Podle berní ruly bylo lánových 
usedlostí 23, odhad z roku 1649 jich zná 26, dílčí cedule udávají k roku 159025 a k roku 1539 28 

208 Data tereziánského katastru přepočítávám podle české či pražské míry (I plošný korec=0,285 ha), data josefského 
katastru podle dolnorakouské soustavy měr a vah (l plošný strych=3,5967 m2

). Srv. Gustav HOFMANN, 
Metrologická přímčka pro Cechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, Plzeň-Sušice 1984, s. 97. 

209 Sama berní rula také naznačuje rozlohu 36 strychů, neboť uvádí dvě usedlosti o 18 stryších, tvořící v minulosti 
nepochybně celek. Výmluvně dokazuje rozlohu 36 strychů také vizitace tereziánského katastru z roku 1722. 

87 



láníků. Nejstarší číslo snad lze považovat za číslo nejbližší počtu lokátorem založených parcel 
v intravilánu městečka. Je třeba upozornit, že se pohybujeme jen na poddanské půdě, jistý počet 
lánů byl přidělen k faře a samozřejmě samotná vrchnost si ponechala výraznou část plochy 
"katastru". Louky a pastviny mají velmi kolísavé hodnoty a nelze tudíž jejich výměry nějak 
zhodnotit. Jsem toho mínění, že vznikaly sekundárně a nekoordinovaně na okraji katastru v průběhu 
pozdějších let. Samotná lánová soustava byla ostatně realizována zásadně jen na orné půdě. 

Podoba janovického intravilánu úzce souvisí s průběhem cest a svým pravidelným 
půdorysem naznačuje účelové založení 13. století. To však ještě zdaleka nic nevypovídá o vlastním 
stáří místního sídliště. Běžnou praxí emfyteutického práva totiž byla i jeho aplikace na starší osady. 
Může to dokazovat právě poměrně komplikovaná struktura traťové plužiny. Přestavba staré blokové 
plužiny samozřejmě vycházela z iniciativy shora, tj. konkrétní vrchnosti. Stará disperzní sídliště 

s roztroušenými polnostmi bránila vrchnostenským snahám po zpevnění a ohraničení svého panství 
a vzhledem ke stále více se zahušťujícímu osídlení a stoupajícímu počtu obyvatel cena půdy 
v úrodnějších polohách rostla a začala se uplaťnovat opatření k maximálnímu využití půdního 
fondu. Nahrávalo tomu i vzrůstání role trhu, jenž vyžadoval zvýšení zemědělské nadprodukce2Io

. 

Na dosavadní blokovou plužinu vhodnou spíše pro převažující dobytkářství začal pronikat trojpolní 
systém, jenž diagnostikoval nepraktičnost nepravidelného uspořádání obhospodařované půdy 

a směřoval k novému uspořádání intravilánu i extravilánu. Podoba a struktura janovického katastru 
tak, jak jej známe z indikační skici z roku 1837, je výsledkem tohoto složitého vývoje, zahájeného 
někdy na přelomu 12. a 13. století. Dosvědčuje to zejména jeho traťová plužina, tzn. rozložení 
obhospodařované půdy do tratí, vlastně svazků polí tvořících určitý celek2II

. Pole měla podobu 
dlouhých, velmi úzkých obdélníků, aby co nejvíce vyhovovala obdělávání pomocí těžkého 

záhonového pluhu, jenž se na konci brázdy jen velmi obtížně obracel. Tato obraciště (souvratě) 
ležela většinou podél cest nebo vytvářela celé pásy na konci jednotlivých tratí, jimž se v Janovicích 
říkalo "trávníky"212. Hlavní funkcí tratí byla obůrová vázanost, tzn. společné koordinované 
obhospodařování polí principem trojpolního systému. Majitelé jednotlivých polí pracovali podle 
jednotného vzorce a dodržovali střídání honů jař-ozim-úhor tak, aby se skládaly do souběžných 
pásů (obůrů). Systém, jenž je výrazem převládající orientace na obilnářství, měl zásadní výhodu 
v tom, že zceloval úhor v příslušné trati do jedné velké plochy a byl tak využitelný pro pastvu 
dobytka, který živořil vinou nedostatku píce. Limitované stavy dobytka nemohly produkovat 
dostatečné množství mrvy k vylepšení výnosů, takže se obdělávalo maximum půdy a možnosti 
pastvy byly minimální. 

Pro lepší orientaci v terénu se jednotlivé trati pojmenovávaly. Těchto jmen měly Janovice 
na konci epochy trojpolí podle údajů josefského a stabilního katastru celkem 25, tereziánský katastr 
jich zachytil ještě více213. V rámci janovického pozemkového fondu se setkáváme se jmény, která 
dnes jsou součástí jiných katastrálních území. Za všechny stačí jmenovat označení luk u Petrovic 
Koblince či Jedovary blízko Klenové, případně lesů Kněžská hora nad Ondřejovicemi nebo Osina 
rovněž u Petrovic. Ačkoliv postupné stěhování anoikonym v terénu je známým jevem, signalizují 
po mém soudu uvedené případy přinejmenším to, že janovický katastr měl původnč včtší rozlohu 
než dnes. Nepochybně to platí v jeho jihozápadním směru, kde k němu příslušela jistě větší část 
katastru vísky Hvízdalka, vzniklé až v 18. století kolem panského ovčína a myslivny. Odpověď by 
mohl přinést jen detailní rozbor katastru, na který tu bohužel není místo. Rovněž výpovědní hodnota 
samotných pomístních jmen v rámci janovického extravilánu je značná. Zevrubný onomastický 
rozbor byl mohl pro dějiny městečka přinést leccos zajímavého. S dobou vzniku to je ovšem 
složitější a rovněž aplikace anoikonym pro konkrétní účely může způsobit značné nepřesnosti. 
Pokusím se dotknout několika zajímavějších z nich. Na lánovou soustavu upomínají názvy Přední 

210 1. ŽEMLIČKA, Počátky, s. 259-260. 
211 Pokus osvětlit vznik traťové plužiny podle zahraničních výzkumi't podal Miroslav ŠTĚPÁNEK, Plužina jako 

pramen k dějinám osídlení ll., ČsČH 16, 1968, s. 259-274. 
212 Podle ústního sdělení p. Oldřicha Dvorského z Janovic čp. 74. 
213 Základní, ne však úplnou evidenci pomístních jmen na ploše janovického katastru vypracovali činovníci JZD 

v rámci akce, kterou uspořádal Ústav pro jazyk český Československé akademie věd v Praze. Podrobnější soupis 
i s etymologií zachytil Emanuel Pavlík v obecní kronice Paměti města ./anovic nad Úhlavou (1893-1937), s. 75-81. 
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lány, Dolní lány či Lány druhý. Dvě pomístní jména se odvolávají na dávné obyvatele městečka: 
trať Bláhovy ležící za někdejší lánovou usedlostí čp. 22 vlastnil v 17. století Ondřej Bláha, 
Hodkovská východně od silnice na Klatovy nedaleko Granátky připomínají rodinu Hodkovu, jež 
v Janovicích vlastnila lánovou usedlost čp. 77 a čp. 78. Zcela záhadné je pojmenování trati 
Soustovská v severozápadní části katastru. Nejpravděpodobněji se odvolává na majitele, který 
pocházel ze Soustova. Přivlastňovací přípona -ov v anoikonymech Chvalov a Drblov evokuje 
rovněž bývalé majitele těchto tratí, ovšem v případě Chvalova není možná vyloučena možnost 
zaniklého sídliště2l4 . Zcela jasný původ mají jména Dolejši záhumence a Hořejší záhumence, 
rozkládající se za humny (vlastně stodolami) severního a východního okraje městské zástavby. Trať 
V brůdku náleží skupině polí při silnici Klatovy-Nýrsko, která zde překonává Kusmoukovský potok. 
Jižně od ní ležící polnosti janovičtí občané nazývají Dolni a Malý žápovky, snad, jak uvádí E. 
Pavlík, podle horší kvality půdy. Téměř výlučně jihozápadočeskou regionální zvláštností je potom 
anoikonymum Držala, vykládané buď jako pozůstatek po vodní nádrži nebo označení 

pro podmáčenou půdu, což v našem případě vyhovuje spíše, neboť trať leží pod svahem, kde se 
v případě deště kumulovala voda, nadto v těsné blízkosti Kusmoukovského potoka2l5

• Výčet 
pomístních jmen uzavřeme tratí Pod hrobama, nalézající se na hranici s katastrem obce Spůle 
a jasně vypovídaj ící o způsobu svého vzniku. K ověření reálné existence nějakých rovů na tomto 
místě však dosud nedošlo. 

5.3.2 Postavení poddaných a jejich správa 
Vraťme se ještě k výměře janovického lánu. Rozloha kolem 33-36 strychů je oproti 

celozemskému průměru 60 korců skutečně málo216
• Jak zjistili P. Maťa s M. Dragounem, 

pohybovala se právě v západních Čechách velikost lánu hluboko pod dolní hranicí 60 strychů. Míra 
kolem 30 strychů je zde dokonce ve dvou případech označena jako "německé měření", což možná 
cosi napovídá o původu tohoto měrného systému2l7

, pracujícího s dvakrát většími základními 
jednotkami2IR

• Různá velikost základní klasifikační jednotky poddanského obyvatelstva sehrávala 
důležitou, ač ne klíčovou roli v otázce jeho zatíženÍ. Jestliže A. Kostlán předpokládá, že poddanská 
usedlost o velikosti jednoho osmašedesátistrychového lánu obdělávaného v pěti lidech vynaložila 
na zaplacení feudální renty 64 grošů zhruba jen 10 % úrody2l9, tak v našem případě by se jednalo již 
o 20 %. Kromě toho je nutné započítat ještě další rekogniční dávky vrchnosti, farský desátek 
a dávky placené do biskupské a státní pokladny (biskupský desátek neboli dýmné 220

, placený 
zpravidla z každého domu, a čas od času berna generalis22l

). Ani pod vlivem těchto okolností však 
nebyla hmotná existence poddaných výrazněji ohrožena222

, neboť z úrody zbylo hospodáři dobrých 

214 Právě v místě, kde se říká .. V Chválově". se podle stabilního katastru sbíhalo několik cest a protékal tudy 
Kusmoukovský potok. Hypotézu by samozřejmě mohl vyvrátit jen archeologický průzkum. Každopádně 
toponymum Chvalov vzniklo z osobního jména Chval, používaného zejména ve středověku. V současnosti je 
v České republice pět toponym Chvalov či Chválov. K otázce identifikace zaniklých středověkých osad pomocí 
posesivní přípony -ov srv. Libuše OLIVOVÁ - NEZBEDOV Á, Zaniklé osady v Čechách a pomístní jména. In: 
Libuše 01ivová-Nezbedová - Miloslava Knappová - Jitka Malenínská - Jana Matúšová, Pomístní jména v Čechách. 
O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha 1995, S. 333-350 a TÁŽ, Přehled způsobů tvoření 
pomíslních jmen v Čechách odvozováním příponami zejmen vlastních, Onomastický zpravodaj ČSAV 32-33, 1991-
1992, S. 119-12X. 

215 František CUŘÍN, Pozemkové jméno Držala, ZMK 16, 1975, S. 213-216. 
216 K lánu mimo základní SedláČkovo dílo o mírách a váhách srv. především František MATĚJEK, Lán v dějinném 

V)"voji (se zvlá.vlním zPelelem k Moravě), SAP 35, 19X5, s. 283-330 a Petr MAŤ A - Michal DRAGOUN, Lán 
ve středověk;vch Čechách. Z pomocných věd historických XII, Praha 1997, S. 103-11 O (=Acta Universitatis 
Carolinae, Philosophica et historica 2, 1995). 

217 P. MA tA - M. DRAGOUN, c. d, s. 106-107. 
21 X Ivan HLAV Á(:EK Jaroslav KAŠPAR- Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 20023

, 

S. 163. 
219 Antonín KOSTLÁN, Cenová revoluce ajejí odraz v hospodářském vývoji Čech, FHB ll, 19X7, S. 183. 
220 Dýmné, placené od 13. století z každého ohniště, obnášelo ročně zanedbatelnou částku 0,5 až I groš. Rostislav 

NOVÝ, Dýmné, ČS PS 6X, 1960, S. 1-9. 
221 Vypisovaná nárazovč, nejčastčji 32 grošů z lánu. Rostislav NOVÝ, Struktura feudální renty v předhusitských 

{'echách, (:sČ'H 9,1961, S. 69-74. 
222 Deklarací definitivního rozchodu s Grausovou koncepcí utužování postavení venkovského obyvatelstva 
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70 % pro vlastní potřebu, což je zhruba podíl, který stanovila jako hranici pro vyživení poddanské 
rodiny berní a urbariální refonna Josefa ll. z roku 1789. Potíže se dostavily až v okamžiku, kdy se 
lánová hospodářství začala dělit. 

Po stanovení alespoň přibližného počtu a rozlohy lánových usedlostí je žádoucí zmínit se 
o výši feudální renty z nich plynoucí. Nejistotu rolnictva v držbě půdy a ke své vrchnosti na základě 
českého práva vystřídala s aplikací emfyteutického práva přesnější úprava tohoto vztahu. Zemědělci 
se zásadně vylepšil jeho vztah k půdě, i když i nadále prováděl veškeré majetkové transfery 
s povolením feudála. Za toto dobrodiní musel přistoupit na odvádění pravidelné feudální renty, jež 
měla mít nezměnitelnou podobu223

. Podle R. Nového byla ovlivňována bonitou půdy a dobou 
vysazení224

, své samozřejmě sehrály i konkrétní hospodářské záměryn5. Jejím základem byla 
peněžní feudální renta, tj. vrchnostenský úrok, placený poddanými ve dvou tennínech na sv. Jiří 

a sv. Havla. Porovnáním známých zpráv z rozmezí let 1404-1649 docházíme ke zjištění, že úrok 
placený janovickými poddanými si zachovával neměnnou hodnotu od svého zavedení 
ve středověku až do poloviny l7. století. Lánový sedlák skládal vrchnosti ročně 60 českých grošů. 
Částku platili jak v roce 1404 první janovičtí poddaní známí jménem - Jan Buzek a Jan Klička - , 
tak jejich následovníci těsně po třicetileté válce. K vrchnostenskému úroku se družila rekogniční 
feudální renta, jež ovšem neměla větší hospodářský význam. Její důležitost spočívala ve zdůraznění 
poddanského rázu půdy, z níž byla odváděna226 • V janovickém prostředí je známa až z dílčích cedulí 
z roku 1539, kdy obnášela ročně šest slepic. Z téže doby se také poprvé dovídáme o třetí složce 
feudální renty, robotách, které pro lánového sedláka znamenaly pracovat v době špičkových 
zemědělských prací minimálně 9 dní ročně na vrchnostenských pozemcích. Minimálně proto, že se 
v dalších odstavcích uváděly ještě jiné povinnosti, tentokráte bez časového vymezení (svoz sena 
a obilí do dvora, setí a sklizeň řepy, česání chmele, dovoz materiálu pro potřeby dvora z Klatov 
apod.). Vedle vlastních lánových sedláků se v Janovicích postupem času začali objevovat ještě 
drobní držitelé půdy (v místní tenninologii podsedkové), kteří rozšiřovali a zahušťovali původní 
lokovanou plochu intravilánu. Feudální renta jim podle toho byla vyměřována individuálně a lišila 
se téměř případ od případu. Pěkně se to projevuje právě v dílčích cedulích z roku 1539. 
Vrchnostenský úrok podsedků zde kolísal mezi 5 až 30 groši ročně, pokud se objevila robota, 
dosahovala výše 4 dnů do roka, u některých podsedků ovšem chyběla úplně, a to nezávisle na výši 
placeného úroku. Podobně jako u láníků, také u podsedků se vyjmenovávaly další robotní práce, 
aniž by se stanovil konkrétní počet dnů - česat chmel při osázení chmelnice, ořezávat řepu a sázet 
hlavatici (sazenice zelí). Značnou variabilitou se konečně vyznačovala feudální renta u tří 
janovických mlynářů. Zatímco Matouš odváděl vrchnosti pouze 12 grošů ročně, neplatila mlynářka 
Jandová nic a byla povinována pouze roční robotou čtyř dnů. Třetí mlynář Jakub potom odváděl 
100 grošů a musel ročně" 3 dny sekyrou dělati ". V otázce doby zavedení robot nelze vyslovovat 
pro nedostatek zpráv žádné závěry, každopádně běžnou součástí feudální renty byly již 
v předhusitské době a není důvodu domnívat se, že by tomu na Klatovsku bylo jinak. V Janovicích 
robota tvořila součást feudální renty již minimálně v roce 1418227

• Mohla být převedena také 
v peněžitou dávku, jak dosvědčuje listina z roku 1480, kterou Oldřich z Janovic s manželkou Jitkou 
reluovali robotu Havlovi z Hůrek na roční plat 60 grošů, což nebyla právě zanedbatelná suma22S

• 

Samotná otázka roboty se úzce váže k úrovni režijního hospodaření janovické vrchnosti, ale protože 
až do 16. století postrádáme bližší stanovení robotních povinností, nelze o něm činit nějaké soudy. 

v předhusitské době byla studie Jaroslava ČECHURY, Rolnictvo v (\echách v pozdním středove'ku (Perspektiv\' 
daWho studia), ČČH 88, 1990, S. 465-498. 

223 František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v dohě pJ'edhusitskc; II., Praha 1957, s. 121-122. 
224 R. NOVÝ, Struktura, passim. 
225 F. GRAUS, c. d., s. 160-163. 
226 František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v (\echách v dohe' předhusitské /1., Praha 1957, s. 163. 
227 ,,[ ... ] in Janowicz medio opido, tahernis, curiis rusticalibus cum censu, agris, pratis, rohoti.l' ". NA Praha, Desky 

dvorské, inv. Č. 61, pag. 205. 
228 Archiv města Plzně, inv, Č. 840, sign. I 206. 
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Poměrně stabilní podoba feudální renty se objevuje i ve vesnicích s Janovicemi 
sousedících. V Petrovicích nad Úhlavou měla ve 40. letech 15. století následující strukturu: usedlost 
Štefla Mazance a Janka Ševčíkovic platila každá roční úrok 30 grošů, tři slepice a 30 vajec, usedlost 
Jana, syna Pavlova, Fenclova a Ondrova odváděla dvojnásobek (60 grošů, 6 slepic, 60 vajec). Pustá 
usedlost někdy Nikla platila 60 grošů, 6 slepic a 30 vajec, stejně tak pustá usedlost Opálkova229

• 

Porovnáme-li tato čísla s údaji o Petrovicích z dílčích cedulí, spatřujeme téměř identická čísla. 
Pokud přijmeme za vlastní tezi J. Pekaře, shledávající ve shodné podobě feudální renty doklad 
společného původu té které vesnice230

, máme takový případ k dispozici právě v případě Petrovic, 
neboť v podobě feudální renty je velmi blízká janovické - shodu narušuje pouze rekogniční dávka 
vajec. Je pravděpodobné, že pokud by se provedl detailní rozbor na širším prostoru, mohl by přinést 
nejedno překvapení. Jen namátkový pohled do edice berní ruly naznačuje shodnou lánovou 
soustavu jako v Janovicích např. ve Skelné Huti a Uhlišti, tedy vesnicích, které patřily 

k příslušenství tvrze v Bystřici a předtím možná přímo pod Janovice. Přístup ovšem vyjadřuje 
maximální opatrnost především co do velikosti lánu, neboť s výší 60 grošů ročního 

vrchnostenského úroku se setkáváme na Klatovsku na více místech: např. Tetěticích k roku 1350 či 
v Soustově o padesát let později 231 • Nelze přitom mluvit o homogennosti feudální renty, její 
struktura byla i v rámci malého regionu velmi pestrá. Z bezprostředního okolí Janovic může 
za příklad posloužit údaj ze Strážova, kde se v roce 1409 z lánu platilo 90 grošů232 , či z vísky Trnčí 
u Chudenic, kde lánový sedlák platil již 100 grošů ročně233 • 

Emfyteutická aktivita položila rovněž pevné základy vesnické samosprávě. K její existenci 
ovšem nemůžeme být skeptičtí ani před 13. stoletím, i když v poněkud jiné podobě. Nezbytnou 
součástí trojpolního systému byla existence společných pastvin, občin, na nichž se pásl dobytek 
všech majitelů pozemků v té které vesnici. F. Graus považoval tyto občiny za pozůstatek někdejšího 
rodového zřízení, alespoň na starém sídelním územÍ. Obecní pozemky však nalézáme i u vesnic 
vrcholně kolonizačních, což si lze vyložit jako splnění povinnosti vyhovět prosté ekonomické 
nutnosti, protože pastva dobytka na samotném úhoru byla naprosto nedostačujícím zajištěním píce. 
Obecní pozemek předpokládal, že bude nějakým způsobem spravován. A skutečně, již od přelomu 
12. a 13. století nalézáme zmínky o tzv. sboru sousedů (vicinátu), tj. kolegiu všech obyvatel určité 
vesnice, vystupujícím v právních aktech234

. Skutečná samospráva však přichází až se sídlišti 
vzniklými úmyslnými lokacemi. Jejím ztělesněním se stal rychtář, prodloužená ruka vrchnosti, jímž 
se nejčastěji stával lokátor, který rozměřoval lány nové vsi. Příslib rychtářství ho samozřejmě 
motivoval k maximálnímu výkonu. S titulem rychtáře získal nejen vrchní správní pravomoc v nové 
vsi, ale také svobodný majetek, jenž vedle části orné půdy zahrnoval např. právo zřídit si při rychtě 
masné krámy nebo krčmu235 , o níž máme v Janovicích zprávy z roku 1418236

• Krčmy se uplatňovaly 
především na frekventovaných místech, což poloze městečka plně vyhovuje. Svůj úřad získával 
rychtář dědičně, ale jak dlouho tato praxe fungovala nelze přesněji zodpovědět, neboť jako v jiných 
případech, i zde dědičný princip dříve či později titul rychtářství přisoudil člověku, který nebyl 
schopen ho vykonávat ku spokojenosti vrchnosti. Hlavní náplní rychtářovy činnosti vyplývající již 
ze samotného názvu jeho úřadu bylo předsedat a organizovat rychtářské soudy pro řešení 

nejběžnějších sporů i jiných drobných záležitostí mezi vesničany. Záhy k nim začali přisedat 

vyvolení ze sousedů - konšelé. Sledujeme tak vlastně formování samosprávy po vzoru měst, která 
ve své dokonalé podobě dohlížela zejména na správnou manipulaci s obecním majetkem237

• 

229 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, kvatem trhový 1414-1482, pag. 52l. 
230 Jaroslav Č~ECHURA - .lana ČECHUROVÁ (eds.), .lose! Pekař. Příběh Knihy o Kosti, Praha 2005, s. 93. 
231 Karel POLÁK, O platech poddaných před válkami husitskými na Klatovsku, Klatovský kraj 27, 1933, Č. 2, s. 1-2. 
232 G. FRIEDRICH (ed.),AČ 35, s. 261. 
233 K. POLÁK, O platech poddaných, s. 2. 
234 K otázce dosud nejpodrobněji František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v dohě předhusitské 1., Praha 

1953, s. 136-158. 
235 František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské 11., Praha 1957, s. 92-93, k jeho 

sociálnímu postavení s. 202-208. 
236 Jedná se dokonce o minimálně dvě krčmy: .. in Janowicz medio opido, tahemis". NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 

61, pag. 205. 
237 F. GRAUS, Dějiny venkovského lidu ll., s. 260-266; Josef MACEK, Jagellonský věk v ('eských zemích. Díl 4., Praha 
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• 

S otázkou správy úzce souvisí vlastní městský status Janovic. Literatura má shody v tom, 
že Janovice byly původně vsí, povýšenou někdy v průběhu 1. poloviny 14. století na městečko23S • 
Naznačuje to především listina vydaná Rackem z Janovic v roce 1356, jíž přiznal, že přijal od Karla 
lY. v léno "castrum meum Janowicz cum opido meo ibidem2J9 

". Zásadní význam má latinský výraz 
oppidum, jenž se objevuje v souvislosti s Janovicemi nadále také po celé 15. stoletf40. V roce 1466 
k tomu poprvé přistupuje české označení městečk0241 . Slovo oppidum se ovšem dá vykládat 
několikerým způsobem. Ve středověku mohl znamenat jednak hrad či tvrz, za nejčastější český 
ekvivalent se ovšem stabilně považuje právě výraz městečko. Takovou interpretaci však v nedávné 
době zamítl J. Kejř tvrzením, že od sklonku 13. a ve 14. století nelze mluvit o městečku jako 
svébytné právní kategorii. Jako oppidum chápe plnocenné město, které, ať jakkoliv postrádalo 
typické znaky velkých měst (hrdelní soudnictví, možnost opevnění, míra autonomie), mělo městský 
statut a jeho obyvatelé nebyli poddanými, nýbrž plnohodnotnými měšťany požívajícími jak 
městského práva, tak městského míru, městské svobody a městské ústavy242. Uvádí sice několik 
případů, kdy oppidum označovalo hrad nebo tvrz, nicméně pro 14. století již předpokládá dokonalé 
ustálení terminologie do podoby oppidum = sídliště s plnocenným titulem institucionárního města. 
S tímto tvrzením ovšem nekorelují názory dalších odborníků, za všechny jmenujme medievisty 
F. Hoffmanna a J. Žemličku. Druhý z nich v reakci na Kejřovu hypotézu vyslovil přesvědčení, že 
i navzdory tomu, že "si středověcí současníci hranici mezi městem a městečkem ne vždy 
uvědomovali, byla od 14. století realitou ,,243. 

Že je situace v terminologii komplikovanější než by se mohlo na první pohled zdát, 
dokazují příklady z bezprostředního okolí Janovic. V roce 1454 je jako oppidum označována 
drobná ves s tvrzí Bystřice nad Úhlavou, v jejímž případě se městskému statutu musíme 
samozřejmě oprávněně bránie44. To má svůj nepochybný význam, protože se sídlišti typu oppidum 
se setkáváme v horním Poúhlaví ještě v dalších dvou případech. Pro rok 1327 je to původně 
komorní Nýrsk0245 a pro rok 1386 Strážov246. Pokud je ve 14. století rozdíl mezi městem 
a městečkem méně vystopovatelný, ve století následujícím se oba pojmy zcela prokazatelně 
rozlišovaly do té míry, že na jeho sklonku již výraz městečko představoval konkrétní právní 
instituci s vlastním statutem247

. Dobrat se nějaké přesné definice je ovšem nemožné. J. Macek 
považoval za profilující znak městečka soustředěnou, kompaktní zástavbu prostoru, právo trhu 
a vyšší formu samosprávy. Městečka také neměla mít na rozdíl od větších poddanských měst 
opevnění, i když to nebylo pravidlem, stejně jako vázanost výročních trhů pouze na větší poddanská 
města. Občas poddanské město profilovala složitější sociální struktura - např. židovské ghetto -
a rozsáhlejší specializace řemeslné výroby. E. Maur zase městečko definoval jako sídlo stojící 
v hierarchii mezi městem a vsí a disponující místním trhem, omezenou samosprávou a dalšími 
výsadami. Jeho obyvatelé byli považováni za poddané, kteří se však právně, společensky i mentálně 
odlišovali od okolního vesnického obyvatelstva. Co do počtu obyvatel, mohly městečka 

předběhnout některé vesnice248. 

20022
, s. 332-334 

238 Jan PELANT, Města a městečka Západočeského kraje, Plzeň 19882 
, s. 131-132 a K. KUČ'A, c. d. 

239 Bedřich MENDL (ed.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae.Pars VI. (1355-1363). 
fasciculus II., Pragae 1929, s. 254, Č. 458. 

240 1418 "in Janowicz medio opido" (1419 NA Praha, Desky dvorské, inv. č. 61, pag. 205); 1419 "mediam 
municionem, medium opidum" (tamtéž, pag. 222). 

241 Josef KALOUSEK (ed.), AČ 8, Praha 1888, s. 667, Č. 96. 
242 Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízeni v českých zemích, Praha 1998, s. 30,40-42,81-87. 
243 Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských II 98-/253. Proměna státu a spolec'nosfi, Praha 2002 (=Česká 

historie, 10), s. 268 a poznámka Č. 134 na s. 700. 
244 Gustav FRIEDRICH (ed.), AČ 37, Praha 1935, s. 259-262. 
245" [ ... ] thelonium, quod nobis in oppido dicto Nyrsko ad ipsum regnum Boemiae pertinebat I .. · J". 
246 " Walkuin de Ad/ar [ ... ] in Strazowie opido toto, quidquid ihi habet, in Br~v toto, qllidquid habet ibi I ... 1. " Gustav 

FRIEDRICH (ed.), AČ 35, Praha 1935, s. 261. Podobně tamtéž: .. [ ... ] in Strazowie opidun/, tabernas, curia.I' 
rusticales cum censu, agris, pratis, si/vis, rivis cf omni etc . .. (tamtéž, s. 258-262). 

247 Josef MACEK, K pojmu města a městečka v jagellonském věku. In: Historia docet. Sborník prací k poctě 
šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., Praha 1992, s. 247-260. 

248 Pavla HORSKÁ - Eduard MAUR - Jiří MUSIL, Zrod velkoměsta. Urbanizace ('eskvch zemí a Evropa, Praha-
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Co tedy Janovice ve středověku činilo městským sídlištěm? Právo trhu, tak často 

považované za profilující rys města, obdržely prokazatelně až v roce 1511, přestože je nepochybné, 
že již předtím byly městečkem249 . Toto tvrzení jde ovšem chápat i opačně: jak dokázal J. Kejř, 
existovalo mnoho trhových vsí, které nikdy nezískaly statut města250 • Vyplývá z toho závěr, že trh 
nerozhodoval o povýšení lokality na město a zůstával jen jednou ze svobod, které mohly být 
konkrétnímu sídlišti uděleny výlučně z vůle panovníka. Stejnou měrou to platí o samotném 
povýšení na město, které bylo rovněž královským regálem. Je nezpochybnitelné, že tak zeměpán 
pro zakladatele Janovic učinil někdy před rokem 1356. Konkrétní právní svědectví o tomto aktu se 
nedochovalo či spíše nebylo vůbec vydáno, každopádně měl tento čin pro Janovice zcela zásadní 
význam. Pokud se k němu družily rovněž další prvky typické pro městská sídliště, posilovaly 
oprávněnost místa hlásit se do jmenované právní kategorie, nicméně samy o sobě neměly 

rozhodující význam. Mám na mysli především půdorysnou orientaci, tvořenou velkým náměstím 
a relativně pravidelnou okolní zástavbou. Tento fakt, zdá se, dokazuje, že s Janovicemi bylo 
počítáno jako se sídlištěm městského charakteru již od založenÍ. Někde byl vznik města přímo 
podmíněn existencí trhu, jinými slovy, trh fungoval jako městotvorný činitel. Jak tomu bylo 
v případě Janovic nelze pro absenci pramenů posoudit, každopádně by bylo účelné zabývat se 
řešením problému vlastní funkce náměstí a jeho podmíněnosti vůči existenci trhové organizace. 
Založením města vrchnost hleděla především na blaho své pokladny - větší kumulace lidí vynášela 
vyšší feudální rentu, postupem času přibyl příjem za trhová místa a konečně výnos ze cla. Pokud 
bychom přijali Kejřův výklad o sídlištích typu oppidum jako plnocenných městech, musíme se 
vážně zabývat myšlenkou právního postavení jeho obyvatel, kteří by v jejím duchu byli měšťany se 
vším všudy. Jaký by byl jejich vztah k vrchnosti je však otázkou. V pramenech 16. století janovičtí 
obyvatelé nevystupují jako lidé nějak se odlišující od vesnických poddaných, nečiní se mezi nimi 
žádný rozdíl. To by ovšem znamenalo, že by se z měšťanů stali v průběhu 14. a 15. století obyčejní 
poddaní, což se nezdá příliš pravděpodobné. Ostatně i formulace v deskách dvorských mluví 
v souvislosti s městečkem o selských usedlostech (" curiae rusticales H), což by v případě vyšší 
městské organizace asi sotva bylo možné. Na druhou stranu nelze zpochybnit, že pokud král udělil 
zakladateli oprávnění vybudovat městečko, jistě se netýkalo jen stavebního rozvržení intravilánu, 
ale bylo nadáno alespoň nějakými konkrétními právními výhodami. Vyloučeno ovšem není ani to, 
že k žádnému povýšení sídliště na městečko z vůle zeměpána nedošlo a feudální vlastník se této 
pravomoci ujal sám. 

5.3.3 Duchovní správa 
Duchovní správa v městečku doby předhusitské příslušela faráři, kterého vybíral 

(prezentoval) přes lenní statut majitel hradu a nechával potvrzovat arcibiskupstvím. Jak dokladují 
doložená jména farářů z úředních knih, padla volba vždy na duchovního působícího na prebendě 
z prostoru západních Čech251 • Prvním duchovním, jehož známe jménem, byl Vojslav, jenž zemřel 
v roce 1358, kdy ho vystřídal Dětleb z Přeštic, uvedený sem strážovským farářem252. Dětleb zemřel 
v roce 1366, neboť v srpnu tohoto roku sem Racek z Janovic se svými syny Janem, Bohuslavem 
a Smilem prezentoval za faráře Lipharda z Rokycan253

• Již příštího roku však Liphard na svůj úřad 
rezignoval, neboť byl jmenován duchovním správcem v Úboči, zatímco uprázdněného janovického 
obročí se ujal farář Bohuslav, podle A. Sedláčka syn majitele Janovic Racka z Janovic254

. Vydržoval 

Litomyšl 2002, s. 57-58,60-61. 
249 Podobné případy, kdy právo trhu obdržela sídliště označená jako městečka, uvádí na příkladu rožmberského 

dominia Antonín HAAS, Pravomoc ('eského krále nad poddanskými městy a městečky. PHS 4, 1958, zvláště s. 162-
163. - Z okolí Janovic mělo stejný osud např. Nýrsko. 

250 Nejpodrobněji ve studii Jiří KEJŘ, Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, PHS 28, 1987, s. 9-44. 
251 Vázanost místa púsobení duchovního k regionu svého púvodu zdúrazňuje Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Ke studiu 

a možnostem využití patronátních práv v předhusitských Čechách. FHB 7, 1984, s. 74. 
252 František Antonín TINGL (ed.), Liher confirmationum ad heneficia ecclesiastica Pragensem, Pragae 1867, s. 72, 

zápis z 13.11.1358. 
253 Josef EMLER (ed.), Lihri confirmationum ad henefióa ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Liber ll., 

Pragae 1874, s. 75, zápis z 17.8.1366. 
254 J. EMLER (ed.), Libri confirmationum 11., s. 97, zápis z 31.12.1367. A. SEDLÁČEK, c. d., s. 138. 
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si střídníka Ondřeje, který se po jeho úmrtí v roce 1376 stal plnocenným farářem255 . Linii farářů 
poté máme přetrženou do roku 1400, kdy došlo k výměně farářů - v Janovicích působící Otík přešel 
v držení obročí v Poleni, odkud do Janovic přišel farář Petr256

. Již po dvou letech si ovšem vystřídal 
prebendu s Hodislavem, který dosud spravoval kolaturu v Hlohové u Domažlic257

. Ovšem ani ten 
v Janovicích dlouho nepobyl, protože již v roce 1404 měnil kolaturu janovickou za měčínskou, 
odkud do Janovic přišel vykonávat titul faráře Otík25X

• Směny prebend byly neuvěřitelně časté. 
Rovněž Otíkovi nezůstalo janovické beneficium doživotně, v květnu 1415 jej vyměnil s Bohušem, 
dosavadním farářem v Němčicích259 • Bohuš byl po dlouhých letech prvním farářem, který 
v Janovicích působil až do své smrti. Výrazněji nedošlo k narušení výkonu farní správy 
za husitských válek, když v roce 1423 Bohuš zemřel, nastoupil na jeho místo Martin, dosavadní 
střídník v Klatovech. Jedinou kvalitativní změnou byla okolnost, že faráře uvedl na jeho benefici um 
plzeňský plebán260

. Je překvapivé, že v konfirmačních knihách figurují jména katolických oltářníků 
v Klatovech, tradiční baště husitství a utrakvismu. Martin je posledním farářem, jehož zaznamenaly 
konfirmační knihy. Není ovšem důvodu pochybovat, že katolická duchovní správa v Janovicích 
fungovala i po jeho nástupu až do ukončení husitské revoluce. Oldřich z Janovic zůstal přívržencem 
katolictví po celý svůj život, takže se pod jeho patronátem mohla janovická prebenda těšit relativní 
stabilitě. Prvním známým pohusitským farářem je katolický Šimon261

• Západočeský region v čele 
s plzeňským arcijáhenstvím, jehož součástí byl klatovský děkanát, společně se sousedním 
Bechyňskem a Horšovotýnskem představoval nejkatoličtější oblast v celých poděbradských 

Čechách. Výrazné náklonnosti kraje ke katolickému směru využil pražský administrátor 
podjednou, který po roce 1466 přesídlil do Plzně. 

Již v době předhusitské však nebyla duchovní správa ztělesněna pouze farářem. Minimálně 
před rokem 1404 u janovického kostela existovala funkce zvoníka, který za svou službu dostával 
desátek ze vsi Ondřejovic a čtvrtinu z ofěry, sýra a vajec262

• Uvedeného roku Vilém a Racek 
z Janovic se svými bratry zřídili ve farním kostele oltář Panny Marie a nadali jej nejen dosavadním 
zvoníkovým důchodem, ale navíc domem, jenž stál mezi kostelem a hradem, třemi groši renty 
placené od dvou poddaných z Janovic a jednoho z Blat a ještě dalšími 24 groši na stravu, 
vyplácenými přímo patronl63

• Oltářníkem byl jmenován Ondřej z Klatov, jenž za prokázané 
dobrodiní musel týdně odsloužit čtyři mše a obstarávat víno s hostiemi. Ondřeje již v roce 1405 
vystřídal Jan z Klatov264

. Když se mu v roce 1412 nabídla možnost, vyměnil své místo 
za výnosnější beneficium plebánie v Křištíně, odkud zase tamní beneficiát Šimon nastoupil na 
Janovo místo265

. Po třech letech působení dal Šimon přednost kaplanství v Loučimi a ze stejného 
místa do Janovic přišel se souhlasem faráře Bohuše k oltářnictví Martin266

• Z mladších let 
o oltářnictví ve zdejším kostele zprávy chybějí. 

255 Josef EMLER (ed.), Libri confirmationum ad benefici a ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Liber 111. et 
IV., Pragae 1879, s. 51, zápis z 17.3.1376. 

256 Josef EMLER (ed.), Libri conjirmationum ad heneficia ecc/esiastica Pragcnsem pcr archidiocccsim. Liher VI., 
Pragae 1883, s. 24, zápis z 13.6.1400. 

257 J. EMLER (ed.), Libri confirmationum VI., s. 82, zápis z 27.11.1402. 
258 J. EMLER (ed.), Libri confirmationum Vl., s. 120, zápis z 5.5.1404. 
259 Josef EMLER (ed.), Libri confirmationum ad beneficia ecc/esiastica Pragcnsc!n pcr archidiocccsim. Liber Vll., 

Pragae 1886, s. 158, zápis z 13.5.1415. 
260 Josef EMLER (ed.), Libri confirmationum ad bencficia ecc/esiastica Pragcnsc!n per archidiocccsim. Libcr VIII, IX 

ct X, Pragae 1889, s. 39, zápis z 12.5.1423. 
261 Antonín MAŘÍK, Teritoriální rozsah katolické církevní správy v dobé ./iNho z Podébrad na zák/adé 

administrátorsk;ích akt. In: Z pomocných věd historických Xv. Církevní správa a její písemnosti na přelomu 
středověku a novověku, Praha 2003, s. 233 (=Acta Universitatis Carolinae -- Philosophica et historica 2, 1999). 

262 Antonín PODLAHA (ed.), Libri crectionum archidioccesis Pragensis saceu/o Xlv. et Xv. Liber VI. (i 397-/4(5), 
Praha 1927, s. 395, Č. 205. 

263 Tamtéž. 
264 J. EMLER (ed.), Libr; confirmationum VI., s. 136, zápis z 20.1.1405. 
265 Josef EMLER (ed.), Libri confirmationum V/I., s. 68, zápis z 7.11.1412. 
266 Josef EMLER (ed.), Libri confirmationum VII., s. 164, zápis z 15.7.1415. 
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Pokud jsme vznik janovického kostela datovali do 1. poloviny 13. století, komplikuje to 
poněkud zodpovězení otázky o původu farního beneficia. Právě ve zmiňované době totiž vyvrcholil 
spor mezi světskou a církevní mocí o vliv nad farní správou země. Dosud bylo běžnou praxí, že 
stavitel vybavil nově zbudovaný kostel určitým jměním, kostelním "věnem" a rozhodoval ve všech 
otázkách spojených s jeho dispozicí. Naprosté vůli zakladatelově podléhal i u kostela zřízený klerik. 
Medievisté v této souvislosti mluví o vlastnické církvi ("Eigenkirche"). Diecézní reprezentaci 
v Čechách tato praxe začala vadit zvláště po 1. lateránském koncilu tak, že vytáhla do otevřené 
roztržky s králem, uzavřené až konkordátem z roku 1222. Církev dosáhla plné emancipace a v jejím 
duchu zahrnula nároky zakladatelů do pojmu patronátního práva. Pro duchovní správce to 
znamenalo jednoznačné polepšení, protože součástí procesu bylo vydělení jistého jmění 

z dosavadního kostelního věna na výživu faráře. Vzniklo tak obročí, zatímco zbytek majetku 
při kostele se stal základem záduší. Hranice mezi obojím se však zřejmě ustalovala ještě ve 14. 
stoletf67

• 

Jestliže zasadíme popsané události do janovických poměrů, nemůžeme jednoznačně 
prohlásit, v jakém vztahu byl zakladatel k beneficiu při vzniku kostela. Osobně se domnívám, 
že v Janovicích byla fara hned při svém vzniku nadána jistým pozemkovým vybavením. Svůj 

charakter mohlo výrazně změnit po lokaci městečka, které zcela smetlo původní prostorové 
rozložení pozemkového fondu. Jak vyplývá z poměrů po znovuobnovení fary v roce 1645, patřily 
k obročí s ohledem na lánové uspořádání městečka téměř dva celé lány. Taková informace evokuje 
představu vrcholně kolonizačního farního dvora, fundovaného již za emfyteuze pro hmotné zajištění 
faráře a osvobozeného od placení dávek2óR

• Je však otázkou, nakolik je v případě Janovic spolehlivé 
přenášet raně novověký stav do středověkých poměrů. Dobové prameny k zodpovězení otázky výše 
farního beneficia nejsou k dispozici žádné, můžeme se maximálně pokusit o jeho odhad na základě 
vypláceného papežského desátku269

• Jejich soupis je zároveň první zmínkou o existenci farního 
kostela v Janovicích270

• Ve všech letech, kdy byl vybírán, přispíval janovický plebán 36 českými 
groši. Po přepočtu vychází roční příjem faráře okolo 720 grošů. Ve srovnání s okolními beneficii je 
to lepší průměr (např. v Lubech 12 grošů, v Běhařově 18, v Týnci a Dešenicích 24, v Nýrsku 36 
grošů, ve Strážově 48, v Klatovech ale 120)271. Nezapomínejme přitom však, že farář z této sumy 
dostal na ruku jen minimální díl hotových peněz, protože většinu příjmu tvořily naturálie. 
Nepochybné je to minimálně u desátku, jenž podle listiny o založení oltářnictví z roku 1404 vynášel 
jen z Ondřejovic 10 strychů obilí. K němu se navíc družily z poddanských usedlostí odváděné vejce 
a sýr a samozřejmě také výnos půdy připojené k faře. Peněžní podobu tak zřejmě měla jen štóla 
a ofěra272 • O výnosu z ostatních přifařených vesnic není dokladů, takže nemůžeme provést srovnání 
s raně novověkým stavem. V případě ojediněle dochovaného údaje o výši ondřejovického desátku 
máme navíc tu smůlu, že tato vesnice v 15. století zpustla a počet usedlostí je znám teprve z berní 
ruly. 

267 Blanka ZILYNSKÁ, ZáduH ln: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky 
Hledíkové, Praha 1998, s. 537-538 (s odkazy na další literaturu). 

268 Zdeněk BOHÁČ, K m'kter.vm ge()graflck~vm aspektúm středověkého osídlení v na,~ich zemích, HG 10, 1973, s. 157-
158. 

269 Podle R. Nového výše farního důchodu odpovídala dvaceti násobku papežského desátku. Rostislav NOVÝ, 
K sociálnímu postavení farského kléru v Čechách v době předhusitské, SH 9, 1962, s. 177. Srv. k tomu Vojtěch 
VANĚK, Rejstříkv papežskvch desátkl1 a možnosti jejich využití, ČČH 100,2002, s. 497-521. 

270 Václav Vladivoj TOMEK (cd.), Registra decimarum papalium čili registra desátkú papežských z dioecezí pražské, 
Praha 1873, s. 87. 

271 Zdeňka HLEDÍ KOV Á, Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách. In: lán Čierny - František Hejl -
Antonín Verbík (red.), Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. 
století, Praha 1984, s. 351 konstatuje rozpětí 10,5-15 grošů půlročního desátku za nejčastější. 

272 Antonín PODLAHA (cd.), Ubri crcctionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV et XV Liber Vl. (1397-/405), 
Praha 1927, s. 395, Č. 205. 
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6 Janovice nad Úhlavou v raném novověku 

6.1 Vlastníci Janovic nad Úhlavou za půl třetího sta let 

Po stu letech chronických pohraničních válek se v roce 1524 nad Janovicemi konečně 
rozhostil klid a mír. Listina, kterou vydal král Ludvík Jagellonský na návrh Karla Minstrberského 
Heřmanu Janovskému z Janovic (t 1535), velkoryse urovnávala jejich vzájemný vztah a zároveň 
zajišťovala dobrý start pro obnovu janovického zboží, během dlouholetých válečných konfliktů 
výrazně živořícího. Nestala se však jediným dobrodiním, které stárnoucího rytíře od krále potkalo. 
Do stejné doby spadá výrazné rozšíření Heřmanovy majetkové domény, a to jistě díky vydatné 
královské podpoře. Jak jsme již dříve konstatovali, polepšil si hned v roce 1524 Heřman o drobný 
statek Veselí, nedlouho poté svůj majetek rozšířil o statek Soustov se stejnojmenným hradem, 
vesnicí a vískami Spůlí a Struhadlem. Nově přijali člověčenství k janovickému hradu poddaní 
z Dubové Lhoty, začaly k němu patřit rovněž pusté vsi Úborsko a Blata. Srdcem celé domény 
nadále zůstávaly Janovice, Rohozno, Petrovice a snad také Ondřejovice l . K janovické plužině se 
připojila pustá pole příslušející kdysi k tvrzi Petrovičky. Majetková bilance na konci Heřmanovy 
životní pouti tak přece jen nebyla tak beznadějnou, jak se mohlo v některých momentech jeho 
záškodnické války zdát. 

Poté, co Heřman Janovský z Janovic v roce 1535 zemřel, ocitlo se janovické panství 
na historickém rozcestí. Pět Heřmanových synů - Oldřich, Vilém, Jiří, Jan a Jindřich - si ho 
rozdělilo na pět dílů, přičemž každý z nich se stal základem svébytné rodové pošlosti. Pouze statek 
Veselí zůstal stranou, bratři si jej ponechali ve společném vlastnictví až do roku 1543. Několik let 
po uvedení všech pěti v nový majetek však došlo k nečekané události, která mohla výrazně 
zkomplikovat pokojnou držbu janovického statku. Nyní již dospělé děti Petra Sudy z Řeneč totiž 
projevily nároky na janovický a veselský statek a argumentovaly smlouvou, kterou uzavřel jejich 
otec s Ludvíkem Jagellonským v roce 1523. V listině Suda přislíbil zapsat králi oba jmenované 
statky do zemských desek, ovšem s tou podmínkou, že on nebo jeho potomci obdrží finanční 
náhradu za škody utržené na jeho majetku při obléhání v roce 1520. Když se ještě po 25 letech stále 
nikdo k placení neměl, začal Suda na Janovských požadovat některé majetky. Bratři museli 
kapitulovat a nároky uznat, nicméně ani poté se k placení neměli. Suda zareagoval tím, že si od 
komorníka zemských desek nechal v roce 1551 zapsat celý statek Soustov a později také samotný 
hrad Janovice s příslušenstvím. Rozchvacování rodové domény zabránili Janovští teprve úhradou 
aspoň části Sudových požadavků. Když je ještě v roce 1558 věřitel urgoval za doplacení zbytku 
dlužené sumy, přetekl pohár trpělivosti a Janovští se rozhodli žalovat u zemského soudu samotného 
českého krále za to, že nedodržel podmínky smlouvy, uzavřené v roce 1523. Soud snad spor rozhodl 
v jej ich prospěch, neboť nároky Sudovy po tomto datu ustaly a již o nich neslyšíme2

• 

Vraťme se však k bližšímu seznámení s osudy jednotlivých částí janovického panství. 
První díl, jenž získal Oldřich Janovský z Janovic (t před 1567), tvořily vsi Petrovice nad Úhlavou, 
Dubová Lhota, 4 poddanská hospodářství ve Spůli a tzv. Tůmovský dům, který se měl podle A. 
Sedláčka nacházet v Praze'. Výčet nutno rozhojnit o v této době patrně pusté Ondřejovice. Kromě 
samozřejmých polí a luk hospodářství dále vylepšovaly 2 rybníky a lesl. Za své sídlo si Oldřich 
zvolil Petrovice, kde si kolem poloviny 16. století vybudoval jednoduchou tvrz s poplužním 

Dílčí cedule Janovských z roku 1539 Ondřejovice neuvádí, přestože je nepochybné, že k vybavení janovického 
hradu patřily. Díl jich patrnč získal Oldřich (po smrti jeho syna Racka přešly společně s Dubovou Lhotou, 
Petrovicemi n. Úhl. a Spúlí na Jana ml. na ./anovicích), díl zústal při Janovicích, neboť jej zde uvádí dílčí cedule 
z roku 1590 . ./e možné, že během pohraničních válek Ondřejovice zanikly a byly obnoveny teprve později. 

S dočasným zánikem vsi počítá také Petr ROŽMBERSKÝ, Zaniklá středověká vesnická sídla na Klatovsku, HG 25, 
1986, s. 319. 

2 Tuto neznámou stránku vývoje janovického zboží do literatury uvedl Jiří ÚLOVEC, Tvrz a zámek Veselí u Janovic 
nad Úhlavou, ZSH 7, 2001, s. 91-92. 

3 August SEDLÁČ~EK, Hradv, zámky a tvrze království Českého. Díl devátý, Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 
143. 

4 N A Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, fol. L 12r-L 14r. 
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dvorems. Díky Oldřichovým osobním poznámkám jsme dobře zpraveni o dalším osudu jeho rodiny. 
Z celkem tří manželství zplodil pět dětí, z nichž se dospělosti dožili synové Racek a Vilém a dcera 
Lukrécie, provdaná za Jindřicha Sobětického ze Sobětic na Soběticích6 • Statek po otcově smrti 
spravovali společně Racek (t 1.8.1600) a Vilém (t31.3 .1593), kteří však zemřeli bez mužských 
potomků. Osiřelý statek poté připadl Janu ml. Janovskému z Janovic na Janovicích7

• 

Oldřichův mladší bratr Vilém Janovský z Janovic (t 1.5.1562 Tiibingen), který 
z otcovského majetku obdržel třetinu hradu, poplužního dvora a městečka Janovice, tamní Hořejší 
mlýn, lesy, 5 rybníčků a půl Nového rybníka s, však rozhodně neměl v úmyslu dlouhodobě 
hospodařit na otcovském statku a v roce 1543 svou část prodal za 1000 kop českých grošů Markétě 
z KokoHna9

• Již delší dobu, nejpravděpodobněji od roku 1524, se angažoval ve službách knížete 
Oldřicha Wiirttemberského, nesmiřitelného odpůrce Habsburků a Švábského svazu, kteří ho 
vypudili z jeho rodné země 1o • Touha po dosažení větší společenské prestiže tak nakonec znamenala 
Vilémův trvalý odchod do Wiirttemberska ll

• Zpočátku zde možná byl s bratry Oldřichem a Jiřím, 
tamní prameny připomínají oba po celá 40. léta l2

. Uchytil se zde však pouze Vilém, jenž se 
podivuhodně rychle propracoval do první poloviny zdejšího společenského žebříčku. Již v roce 
1533 se pyšnil titulem velitele pevnosti Hohenasperg, vedoucího dělostřelectva a nejvyššího 
zbrojmistra. Pod vlivem rozbíhající se reformace konvertoval na protestanství, což potvrzují jak 
němečtí autoři l3 , tak Vilémova náklonnost k jednotě bratrské. Po předčasné smrti své první choti 
Ursuly von Winnenden pojal za manželku Annu von Sachsenheim, se kterou zplodil celkem pět dětí 
a společně s ní našel poslední odpočinek v klášterním kostele sv. Jiří v Tiibingen, kde je dodnes 
k vidění jejich náhrobek l4

• 

Vilémův syn Jan (Hans, Jean) se do dějin nezapsal právě nejIichotivěji, ve francouzské 
historiografii však zaujímá své zvláštní místo. Po brzkém opuštění otcovského domu spojil své další 
osudy s Francií, kde byl znám jako Jean Yanowicz, zvaný též Besme, le Besme (vzniklé zúžením 
franc. BohesmeY 5

• Jako páže byl vychováván v domě vévody Francoise de Guise, kde později 
působil jako štolba. Spřízněnost s katolickou rodinou de Guisů Jana vehnala do boje proti 
kalvinismu, zosobněného sérií hugenotských válek a konečně také nechvalně proslulou 
bartolomějskou nocí 24. srpna 1572. Právě v ní se Jan "zaskvěl", když zavraždil admirála Gasparda 

5 Jiří ÚLOVEC, Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 191-192. 
6 Osobní zápisky Oldřicha Janovského z Janovic v opisu dochovány v NA Praha, Sbírka genea1ogicko-heraldická 

Wunschwitzova, inv. Č. 481, karton Č. 15. 
7 A. SEDLÁČEK, c. d., s. 143. Tamtéž na s. 151 zaměňuje autor zprávy o Petrovicích nad Úhlavou a o zaniklých 

Petrovičkách. 

8 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, fol. L 22v-L 24v. 
9 Anna VAVROUŠKOVÁ (ed.), Desky zemské království Českého. Kvatern trhový hěžn.\; ('ervený od léta 1542-1543, 

Praha 1935, s. 52, Č. 120 (=Desky zemské království Českého, řada I, svazek 2). 
10 Na podzim 1524 se v Janovicích objevil agent Oldřicha z Wi1rttemberka dr. Fuchssteiner, jenž najímal žoldnéře proti 

Habsburkům a Švábskému svazu. Jiří JÁNSKÝ, Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních 
Čechách vletech 1514-1534, Táborský archiv 5, 1993,s. 114-115. 

II Otázce wi1rttemberské pošlosti Janovských z Janovic se česká literatura příliš nevěnovala, přestože jde o zajímavou 
kapitolu z dějin české nižší šlechty. Vzhledem k možnosti využít německou literaturu a prameny, věnuji se osudům 
Janovských ve Wi1rttembersku obšírněji. - Základní přehled s literaturou u Ernsta Heinricha KNESCHKE, Neues 
allgemeines deutsches Adels-Lexicon. IV Band, Leipzig 1863, s. 549. Podrobně o rodu pojednal dvěma novinovými 
články Kurt BACHTELER, Hermann von .Jannowitz, Ohervogt zu Sachsenheim, mil seiner Familie, Hie gut 
Wi1rttemberg. Menschen, Geschichte und Landschaft unserer Heimat 8, 1957, Č. 3, 23.3. Za poskytnutí většiny 
citované literatury vyslovuji velký dík Rut Boslerové ze Stuttgartu, jednatelce heraldického spolku Vcrein mr 
Familien- und Wappenkunde in Wi1rttemberg und Baden tamtéž. 

12 Walther PFEILSTICKER, Neues wiirttembergisches Dienerhuch. Band 2., A'mtel; Kloslel; s. 1., 1963, ~ 1545. 
13 Za všechny Walther PFElLSTICKER, Neues wiirttembergisches Dienerhuch. Band 1., lIoj,' Regierung, s. I. 1957, 

~ 2433. 
14 Popis náhrobku s vyobrazením K. BACHTELER, c. d., citován též v publikaci Beschreihung des Oheramts 

Tiibingen, Stuttgart 1867, s. 226. 
15 K osudům Jana nejpodrobněji Hermann KELLER, Hans von .Janowitz. Das Tiihinger Grahmal seiner Ellern. 

Množství materiálu nashromáždil také Vladimír Janovský do své sbírky, srv. NA Praha, Sbírka genealogicko
heraldická Janovského, inv, Č. 66, karton Č. 12, složka "Jan du Besme". Odvolává se přitom na bohužel neuváděnou 
knihu francouzského historika Pierra de Vaissiěre. 
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de Colignyho l6
, čelnou postavu francouzského protestantismu, po jehož smrti prahla královna 

Kateřina Medicejská i celý guisovský klan. Tento čin, jenž v nejrůznějších mutacích zachytila také 
krásná I iteratura I 7, přibližují soudobí autoři následujícím rozhovorem, odehrávajícím se 
v admirálově ložnici: "Ty jsi ten Coligny? ", optal se Jan, držící zakrvavenou dýku. De Coligny 
přitakal slovy: "Jsem, ale ty, mladý muži, bys měl ctít mé bílé vlasy a neútočit na zraněného 'dR. 

Janova loajalita nezůstala bez odměny ze strany Guisů - výhodným sňatkem s Anne lsabelle 
ď Arné, neteří vévody Francoise a nemanželskou dcerou kardinála Lotrinského Charlese de Guise 
de facto pronikl do rodiny l9. V odporu proti hugenotům pokračoval i nadále, na přelomu let 1572 
a 1573 ho nalézáme při obléhání pevnosti La Rochelle, kde byl těžce raněn. Později byl svým 
umírajícím tchánem vyslán do Španělska, kde mu mělo být vyplaceno věno pro jeho manželku. 
Na cestě zpět byl zajat boutevillským velitelem Bertauvi1lem a uvězněn. O jeho vydání stáli 
především La Rochellští, kteří měli v plánu ho rozčtvrtit. Jedinou záchranou Janovou byla možnost 
výměny za Charlese de Puy z Montbrunu, vůdce dauphinských hugenotů, zajatého katolickou 
stranou. Když byl ovšem v Grenoblu popraven, nezbylo Janovi nic jiného než se pokusit uprchnout. 
S pomocí podplacené stráže se dostal z pevnosti a uprchl na koni. De Bertauville ho však dostihl. 
Jan se před ním bránil pistolí a slovy: "Ani o krok dále, vL~ přece, že jsem zlý muž", ovšem de 
Bertauville Jana proklál mečem s poznámkou "Nechci, abys vůbec by/"20. Janovského tělo bylo 
pohřbeno v Angonlesnu a vdova lsabelle se podruhé provdala za Johannesa de Hérigonyn 
na Favresse, Sermaize a Heiltz le Maurupt, vojenského velitele města Saint Dizier, kde později 
vojensky sloužil Janův syn Louis Yanowitz. Louis uzavřel sňatek s Christine de Florainville, dcerou 
rytíře René de Florainville na Cousauces, Fains a Hargevi11e a později mu připadl titul guvernéra 
v Saint Dizier po jeho otčímovi. Ve funkci si nevedl právě nejlépe, v roce 1622 se musel 
před pařížským parlamentem zodpovídat za násilnosti spáchané na tamních občanech. Z celkem 
deseti Louisových dětí pokračování rodu udržel Charles, jehož vnučka uzavírala 24. dubna 1702 
sňatek s Bernardem Mořicem de Frédy. Její smrtí se uzavřela existence francouzské odnože 
wiirttemberské větve Janovských z Janovic21

• 

Druhý Vilémův syn Hermann (* 1544, tl590 Stuttgart) se po krátkém správcování 
("obervogt") v Groningen a Bietigheimu stal v letech 1579-1588 správcem města Gross 
Sachsenheim, kde zanechal jako památku na své působení krásnou okenní vitráž22. Těsně před smrtí 
získal ještě titul správce wiirttemberské sídelní rezidence ("haushofmeister"), což ho motivovalo 
ke koupi měšťanského domu ve Stuttgartu, kde poté jeho potomci bydleli ještě dalších sto let. 
S ohledem na skutečnost, že je také krátce předtím doložen ve funkci truchsesa, byl patrně prvním 
nositelem pozměněného rodového erbu, do něhož nově pronikl symbol této činnosti, nádoba 
v podobě džbánu. Pro úplnost zbývá dodat, že Herrmann požíval jako léno rytířský statek 
Ditzingen, který získal jeho otec od wiirttemberského vévody již v roce 1550. Seděl zde také jeho 
syn Ludwig (* 29.4.1583 Stuttgart, t 3l.5.1641 Řezno), který z rodu Janowitzů dosáhl patrně 
nejzávratnější kariéry. Nejprve byl představeným města Kirchheimu, později vrchním radou 
a reprezentantem Wiirttemberska na říšském sněmu v Řezně, v kteréžto funkci nakonec zemřel. 
Historii wiirttemberské pošlosti rodu Janovských z Janovic uzavřel Ludwigův syn Friedrich 
Ludwig, zemřelý v roce 1672. 

16 V české literatuře této skutečnosti věnoval drobnou notickou pozornost Karel VYŠÍN, Bartolomějská noc, 
Heraldika. Bulletin pro základní vědy historické 6, 1973, č. 2-3, s. 28-29, v širším kontextu problém rozebrali 
Antonín REZEK, Francouzská politika v (\echách (/519-J 534), Sborník historický I, 1883, s. 52-66 a Josef 
POLlŠENSK Ý, Hra na paní Věc aneh hartolomějský masakr. In: Robert Merle, Mé dobré město Paříž, Praha 1985, 
s.544-551. 

17 Událost zachytil např. Voltaire v Henriadě či Robert Merle v knize Mé dobré město Paříž. 
18 Henry WH ITE, The Massacre oť St. Barth%mew. History of the Religious Wars in the Reign of Charles IX, s.!., 

1871, s. 408. V jiné literatuře ovšem je jako de Colignyho vrah uváděn nikoliv Jean, ale Charles de Yanowitz, což 
respektuje také česká historiogratíe- srv. nejnověji Pavel BĚLINA - Jiří KAŠE - Jan P. KUČERA, České země 
v evropských dějinách. Díl drl/hý (1492-1756), Praha 2006, s. 80. 

19 Namísto Isabelle sc občas uvádí též Anne. 
20 Bulletin de la Société dcs archives historiques de la Saintonge et de ľ Aunis 3, 1880-1882, s. 106-107. 
21 NA Praha, Sbírka genealogicko-heraldická Janovského, inv. č. 66, karton č. 12, složka "Jan du Besme". 
22 Vyobrazení s popisem u K. BACHTELERA, c. d. 
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Ještě rozsáhlejší rozrod než wi.irttemberský služebník Vilém založil jeho bratr Smil 
Janovský z Janovic (t po 1567 Soustov), jemuž připadl celý statek Soustov s hradem, 
stejnojmennou vsí, Struhadlem, pustým Úborskem, Holíkovským mlýnem, lesy a dvěma velkými 
a třemi menšími rybníčky23. V roce 1561 tento majetek ještě rozhojnil koupí Dlažova od Jana 
z Dlažova za 250 kop českých grošů. O šest let později tento statek připsal své manželce Ludmile 
Kanické z Čachrova24 • Zplodil minimálně devět dětí, mezi které se soustovské zboží začalo 
postupně drobies. Posledním držitelem Soustova z rodu Janovských z Janovic byl Kryštof, 
pocházející z linie Jindřicha na Janovicích, jenž jej pozbyl na základě konfiskačních řízení po roce 
1620. Společně s Jiřím Harantem z Polžic a Bezdružic emigroval do saského města Hofu, kde 
dožif6. Z devíti dětí byli zakladateli velkých pošlostí Heřman (t 1629), jehož syn Smil Zdebor se 
zachytil na Sušicku27, a především Jan, jehož vnuk Jiří Vojtěch v roce 1679 zakoupil statky Oselce 
a Kotouň na Lnářsku a založil zde velkou rodovou doménu se sídlem v Oselcích: v roce 1689 
přikoupil Jindřichovice, v roce 1697 Starý Smolivec a v roce 1700 Řesanice2x • Konečnou podobu 
rodové domény Janovských dovršil jeho syn František Jiří, když přikoupil v roce 1732 od Josefa 
Karla Perglara z Perglasu statek Svinná. Františkův syn František Adam Janovský z Janovic dosáhl 
největší pocty, jaké se kdy příslušníku rodu Janovských dostalo: 12. listopadu 1772 byl povýšen 
do českého panského stavu29

. Titulu však mimo něj mohl požívat již jen jeho syn František Adam 
Janovský z Janovic, který v roce 180030 prodal veškerý rodový majetek na Lnářsku a odešel 
do Prahy, kde jako poslední mužský člen rodu o osm let později zemřel. Dospělosti se dožily čtyři 
jeho dcery, z nichž Anežka Kateřina, zesnulá jako svobodná v listopadu 1841, uzavřela nadobro 
více než šest set let trvající historii rodu Janovských z Janovic. 

Kromě Viléma se o vlastní janovický statek rozdělili ještě jeho dva mladší bratři Jindřich 
a Jiří. Druhému ze jmenovaných tak připadla třetina hradu, poplužního dvora a městečka Janovice, 
půl vsi Rohozna, půl Nového rybníka a 3 rybníčky s lesy3l. Tento majetek však vlastnil asi jen čtyři 
roky, protože mu 13. ledna 1543 jeho čtyři bratři intabulova1i trhovou smlouvu, podle které od nich 
odkoupil za 750 kop českých grošů statek Veselí, obsahující tvrz, poplužní dvůr, mlýn, 
stejnojmennou vesnici, několik rybníků a další pozemkl2

• Poté, co mezi léty 1552-1557 zemřel, 
ujali se správy veselského statku a poručnictví nad jeho dětmi bratři Oldřich, Smil a Jindřich. 
Teprve po roce 1560 se otcovského statku ujali Jiříkovi synové Jan a Jakub. Nedrželi ho však 
dlouho. Již 17. února 1567 prodal starší Jakub svému strýci Jindřichovi, vlastníkovi janovického 
hradu, za 900 kop českých grošů "polovici rybníku svého Nového před městečkem Janovici ležícím, 
půl tvrze pusté slove Petrovičky, dědiny a porostliny k témuž rybníku náležející", tj. část z bývalé 
Jiříkovy třetinl3 • Konečně v roce 1582 prodali tvrz Veselí s příslušenstvím Burianu Fremutovi 
ze Stropčic na Běhařově, svému vzdálenému příbuznému.14. 

23 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, fol. L 20v-L 22r. 
24 Zápis o koupi Dlažova v NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 14, fol. C 29 sq. Srv. A. SEDLÁČ~EK, Hrady lX., s. 

150. 
25 A. SEDLÁČEK, Hrady lX., s. 150. 
26 Tomáš Y. BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Praha 1882, s. 216 a Ferdinand MENČíK (ed.), Paměti 

Jana Jiřího Haranta z Po lžic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 1648, Praha 1897, passim (~Historický archiv, 10). 
27 V roce 1650 zakoupil od Jaroslava Jáchyma Koce z Dobrše Horní Staňkov za 1500 zl. a v letech 1660 a 1661 

od Petra Káby z Rybňan díl Svojšic s potokem. 
28 Mimoto předtím dočasně držel statky Vatětice (1671-1672), Nové Městečko (1672) - obé prodal 21. března 1672 

Václavu Albrechtu Kocovi z Dobrše na Bystřici nad Úhlavou. Poté začal s budováním panství na Blatensku, kde 
nejprve zakoupil Bezděkov (1661-1679), Lnářský Málkov (1671-1679) a polovinu Kadova (1677-1679). Tyto statky 
však posléze prodal Maxmiliáně Františce Vratislavové z Mitrovic a od roku 1679 sídlil trvale na Oselcích. 

29 NA Praha, Salbuchy, inv. Č. 221, fol. 440v-446. Zároveň s tím mu byl vylepšen erb. 
30 August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díljedenáct}" Prachensko, Praha 1897, s. 266. 
31 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, fol. L 25r-L 27v. 
32 A. VAVROUŠKOVÁ (ed.), Desky zemské 1542-1543, s. 52, Č. 118. 
33 Jiří ÚLOVEC, Tvrz a zámek Veselí u Janovic nad Úhlavou, ZHS 7, 200 I, s. 92. 
34 Burian byl manželem Markéty, dcery Jindřicha Janovského z Janovic na Janovicích n. Úhl. K prodeji J. ÚLOVEC, 

c. d., s. 92. 
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Jak jsem uvedl, poslední třetinu hradu, dvora a městečka Janovice, půl vsi Rohozna, 
2 rybníky a 2 rybníčky s lesy'5 obdržel z otcovského dědictví Jindřich Janovský z Janovic (*kolem 
1497, t 1581-1590), podle A. Sedláčka nejmladší z bratrů36 • Kolem roku 1543 získal od svého bratra 
Jiřího druhou třetinu janovického zboží a díky sňatku s Evou Oslovickou z Jemničky, které v roce 
1541 zapsal věno 250 českých grošů pojištěných na své třetině Janovic37

, došlo k opětovnému 
spojení dosud rozděleného janovického statku. Eva totiž byla dcerou Markéty z KokoHna, která 
odkoupila díl Janovic od wlirttemberského Viléma Janovského z Janovic. Jindřichova aktivita nese 
jasné známky cíle obnovit otcovské zboží v jeho původní podobě. Poté, co v roce 1567 koupil část 
veselského statku, získal ještě v roce 1581 od strýce Oldřicha Prostřední rybník nad Pastvištným 
rybníkem, patřící dosud k Petrovicím's. Hrozivou tendenci ke drobení rodinné domény se mu tak 
podařilo zastavit. Ještě za Jindřichova života jeho manželka Eva zapsala svou třetinu Janovic synům 
Janu mladšímu a Jiřímu Janovským z Janovic39

• Bratři ji drželi v nedílu a když k ní po otcově smrti 
připojili i jeho část statku, rozdělili se o něj dílčí cedulí z 4. června 1590. Stále pobořený hrad si 
ponechali společně s polovinou selské usedlosti ve Starém Lázu a jedním poddaným ve Spůli 
v nedílném vlastnictví, zatímco o zbytek statku se pečlivě rozdě1ili40 • Dělilo se jak předhradí, tak 
městečko a víska Rohozno. Pouze Ondřejovice zůstaly celistvé v majetku Jana ml. Janovského 
z Janovic. Ve společné kooperaci potom oba bratři získali od Rudolfa ll. potvrzení privilegia z léta 
152441

• Císař při konfirmaci jistě nezohlednil stížnosti na Janovské, vyčítající jim nehospodárné 
chování v komorních lesích při těžbě dřeva a honitbě. Obojího využívali nejen majitelé Janovic, ale 
také všichni potomci Heřmana Janovského z Janovic, kterému tato pravomoc byla přiznána. Česká 
komora se k věci postavila rezolutně již v červenci 1573, když na zprávy o plundrování královských 
lesů za Pocinovicemi a Chodskou Lhotou zareagovala zákazem Janovským na Království 
vstupovat42

. O dodržování zákazu však můžeme pochybovat, Janovští mohli argumentovat 
Ludvíkovým privilegiem z roku 1524. S podobnou dávkou svévole si počínal Jindřich Janovský 
z Janovic, jenž si zřídil v městečku ilegální solní sklad pro soumary, přicházející po Německé stezce 
z Bavor. Sůl byla rozprodávána do okolních vesnic nebo ji formané vozili postranními cestami 
mimo Klatovy, kde se vybíral ungelt. Jan mladší a Jiří Janovští z Janovic v této činnosti úspěšně 
pokračovali. Klatovská městská rada, které tím krátili příjmy, intervenovala v listopadu 1595 
k české komoře, jež nepochybně zjednala nápravu43

. 

Jan mladší Janovský z Janovic získal sňatkem s Kateřinou Švihovskou z Rýzmberka statek 
Nedanice, ale pro jeho odlehlost se jej hned po manželčině smrti vzdal ve prospěch Jana staršího 
z Janovic, bývalého vlastníka Veselí. Místo něj mu po smrti Racka Janovského z Janovic v roce 
1600 připadl celý statek Petrovice nad Úhlavou44

. V této konstelaci potom vlastnil svou polovinu 

35 NA Praha, Desky zemské, si!:,'11. DZV 42, fol. K 29v-L 3v. 
36 A. SEDLÁČEK, Hrady IX, s, 143. 
37 Anna VAVROUŠKOVÁ (cd.), Desky zemské království Českého. Kvatern trhový běžný černý od léta 1541-1542, 

Praha 1941, s. 49, č. 103 (=Desky zemské království Českého, řada I, svazek 1). 
38 A. SEDLÁČ~EK, Hrady IX, s. 144. 
39 A. SEDLÁČEK, Hrady IX, s. 143-144. Sedláčkem citovaný zapis v deskách zemských se mi však nepodařilo 

nalézt. 
40 Vlastivědné muzeum JUDr. Karla Hosta~e v Klatovech, karton označený "Archiv janovský" (bez inv. Č. či sign.). 
41 Srv. textovou přílohu 3, listinu č. 7. Bylo by však podivné, že by Jindřich Janovský z Janovic neusiloval 

o konfirmaci privilegií Ferdinandem 1. Podle vidimusu města Plzně z 2.3.1776, který byl při prohlídce 
západočeských archivů nalezen na půdě janovické radnice, však takové potvrzení zřejmě existovalo, neboť je v něm 
citována listina Ferdinanda 1. z roku 1561. Antonín MACÁK, Průzkum městských a obecních archivů Plzeňského 
kraje v letech 1856-1859, Minulostí Západočeského kraje 9, 1972, s. 229. 

42 NA Praha, Nová manipulace, sign. J 19/1. 
43 Jindřich VANČURA, Dějiny někdej.~ího královského města Klatov 1/1, Klatovy 1927, s. 390,433. 
44 Racek Janovský z Janovic na Petrovicích zemřel 1.8.1600, srv. rodinné zápisky Janovských z Janovic, z nichž čerpal 

do své sbírky Wunschwitz (Sbírka genealogicko-heraldická Wunschwitzova, inv. Č. 481, karton Č. 15). - Informaci 
o získání Petrovic uvádí A. SEDLÁČEK, Hrady IX, s. 144. Údaje možno rozhojnit informacemi z dalších pramenů: 
již v roce 1602 se Jiří Janovský z Janovic jmenuje na Janovicích a Petrovicích (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., 
inv. č. 3, kniha Č. I, tol. 2r, 6r-6v), k formálnímu prodeji došlo v roce 1610 (srv. následující poznámku). Jak uvádí 
Sedláček, již v roce 1612 se na Petrovicích psal Zdebor Příchovský z Příchovic. Jiří tedy musel petrovický statek 
prodat krátce po jeho intabulaci. Jak uvádí taxa z roku 1649, za cenu kolem 15 000 kop míšeňských grošů. 
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Janovic až do smrti kolem roku 1610. Přestože byla možnost, aby se pozůstalého majetku ujali 
Janovi zletilí synové Kryštof a Drslav, jmenoval zemský soud Jana z Klenové na Žinkovech, 
Purkarta Točníka z Křimic na Křimicích a Prostiboři, Diviše Černína z Chudenic na N edrahovicích, 
Jiřího z Klenové a Janovic na Přestavlcích a Jana st. Wiederspergera z Wiederspergu na Týnci 
jakožto komisaře k zastoupení zůstavitelových synů Štěpána a Diviše k prodeji jmění Jiříkovi 
Janovskému z Janovic (t22.4.l626 Janovice n. Úhl.), majiteli druhé poloviny statku. 2. listopadu 
1610 byla intabulována trhová smlouva, kterou Jiří za 26 000 kop míšeňských grošů získal 
"polovici statku Janovic [ ... ], totiž po půl tvrzi staré i nové Janovice s polovicí příkopy okolo něho, 
[ ... ] se dvorem poplužním, [ ... ], ratejnou, chlívy, maštalema, stodolami, sf!:jpkami, polovicí pivovaru, 
hvozdem, spilkou, sladovnou, i s polovicí pánví, kádí velkejch i malejch a v,~eho pivovarského 
nádobí, mlejnem náchlebním při té tvrzi Janovicích ležícím, s vovčínem, [ ... ] polovicí tvrze 
petrovské se vším stavením, pivovarem, [ ... ] mlejnem náchlebním. Tudíž půl městečka Janovic, 
polovici podacího kostelního [ ... ], šenky piva, ves Rohozno, ves Vondřf!:jovice, v též vsi dvůr 
poplužní slove Štunovský se vším stavením, sadem, dědinou, ves Petrovice, ves Blata a ves Lhotku". 
Součástí ceny byl dluh 6954 kop míšeňských grošů, který se Jiří zavazoval uhradit45

• 

O osudech Jiřího Janovského z Janovic poté až do pobělohorských konfiskací nevíme nic 
bližšího. Na česko - bavorské hranici rostla od začátku stavovského povstání nervozita, šlechta 
usazená podél Německé stezky hledala potencionální útočiště v okolních městech. Jiří Janovský 
z Janovic si možnost případného azylu chystal v Domažlicích, kam již v červenci 1619 adresoval 
svůj list s prosbou, " aby mu proň, pro jeho manželku a !'yna nějakou sedničku a pok(~jček časně 
kdekoliv objednali H. Zároveň s tím žádal o možnost uložit si ve městě něco ze svého movitého 
majetku, protože se v okolí Janovic potulovala podezřelá chasa, jež "jak nočně tak i ve dne do pole 
vypadá a tu s ubohými lidmi nekřesťansky zachází ,,46. Větší strach však na Klatovsko dopadl, když 
se do kraje na podzim příštího roku blížilo vojsko dona Ba1tasara Marradase. Direktoři přislíbili, že 
zajistí obranu horní části Světelské stezky vložením vojáků na Opálku a Klenovou, ale podle všeho 
tak neučinili. Marradas, kterému se 28. září dobrovolně vzdala Sušice, protáhl údolím Ostružné 
a Městišťského potoka a bez větších obtíží protáhl Janovicemi dále na Domažlice47

. Jak na tyto 
události reagoval Jiří Janovský z Janovic a obyvatelé jeho městečka lze jen odhadovat. Není ostatně 
známa ani Jiřího pozice k samotnému politickému klimatu doby. Jisto je pouze to, že byl prohlášen 
za napomahače "ohavné rebelie" a 8. března 1623 byl na základě královské výpovědi z února téhož 
roku odsouzen k manství. V podobné situaci se ovšem ocitla i řada dalších rytířů Plzeňského kraje4R

• 

Z nejbližšího okolí stačí jmenovat Jindřicha Tomka z Čejkov na Mlázovech či Viléma Peka 
z Římku na Mileticích. 

Janovice se tedy přesně po stu letech znovu objevily na stránkách dvorských desek49
. 

Pro Jiřího to znamenalo přijmout svůj statek v léno a zahájit placení lenní kvóty, která odpovídala 
jednomu procentu hodnoty manského statku50

. Za účelem stanovení výše kvóty dorazil v srpnu 
1623 do Janovic taxátor Mikuláš Brázdimský z Jenštejna a statek ošacoval na 19648 kop 
míšeňských grošů. Jiřímu se podařilo zatajit celou řadu nemovitostí, vedle masných krámů, lázně 
a několika rybníků především poplužní dvůr v Ondřejovicích. Rovněž rozloha polního a lesního 
fondu byla podezřele nízká. Další události již šly spíše mimo něj, minimálně od roku 1616 
postonával51

• Když ve svých 72 letech zemřel, vzpomněl si na něj z okolní šlechty zřejmě jen Jan 
Jiří Harant z Polžic a Bezdružic, který si zapsal do pamětí: "Pochován zprosta bez zvání přátel 

45 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 186, fol. E I r-E 4r. 
46 Jindřich VANČURA, Dějiny někdeI~ího královského města Klatov III, Klatovy 1927, s. 491. 
47 1. VANČURA, Klatovy JIJ, s. 490-491. 
48 Otázkou potrestání západočeské šlechty a širším vývojem šlechty tohoto regionu se zabýval Jindřich VACEK, 

Skladba .~lechtické společnosti Plzeňského kraje v první polovině 17. století, MZK 19, 1983, s. 89-110; 20, 1984, s. 
83-110; 21,1985, s. 135-156. 

49 T. V. BÍLEK, c. d., s. 215. 
50 Kromě placení kvóty byli manové zbaveni patronátního práva. Znění přísahy a další podrobnosti k této problematice 

podrobně T. V. BÍLEK, c. d., s. LXXIV-LXXXI. 
51 Podle údajů Vladimíra Janovského z jindřichohradeckého archivu se již 6. května 1616 Jiří pro nedostatek zdraví 

omlouval z nabízeného kmotrovství synovi Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. NA Praha, Sbírka genealogicko
heraldická Janovského, inv. č. 66, karton č. 12. 
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a kněží (protože se to v ten čas evangelickým lidem bránilo), hned brzy v kostele v Janovicích "52. 

Jiří tedy byl nekatolík, rozhodně však ne tak přesvědčený jako jeho příbuzný Kryštof Janovský z 
Janovic, který se pro protestantskou víru neváhal s rodinou vystěhovat ze země53 . Přesně po dvou 
měsících po otcově smrti, 22. června 1626, přijal Janovice v léno jeho syn Jan Jindřich Janovský 
Z Janovic (t 1633), který začal naplno pociťovat zhoubné následky lenního statutu Janovic. 
Zpočátku je po otcově vzoru řešil výpůjčkami, ale když si uvědomil krátkozrakost takového 
postupu, rozhodl se jednat. Nejprve to ovšem znamenalo vypořádat se svou protestantskou 
minulostí. 4. dubna 1628 přislíbil při konané reformační komisi v Klatovech stát se společně se 
svou manželkou Magdalenou Krizeldou katoHkems4

• Možná tímto způsobem zkoušel štěstí, neboť 
několika konvertitům odsouzeným k lenní držbě císař poté propustil jejich statky z manství55

• Tak 
snadné to bohužel nebylo a Jan Jindřich se musel obrnit trpělivostí. U příležitosti zahájení říšského 
sjezdu v Řezně, jehož se zúčastnil Ferdinand ll., janovický leník adresoval císaři supliku s prosbou 
o konfirmaci privilegia z roku 1524 a o propuštění Janovic z manství. Nutnost tohoto opatření 

zdůvodňoval výší zadlužení svého statku (k roku 1630 39 458 kop míšeňských grošů 51 grošů 3 
denáry), které připisoval na vrub svému otci. Ať tak či onak, pohledávky byly takového rozsahu, že 
Jan Jindřich nezvládal ani placení úroků z této částky. Na stejném problému kolidovalo i placení 
lenní kvótl6

• Císař Ferdinand II. zřejmě Janovy argumenty uznal, neboť nařídil věc vyšetřit, ale 
nedošlo k tomu - jak bylo později zdůvodněno - vinou" vojenských neřestí". 

V álečné události rozhodně finanční situaci zadluženého statku nepomohly, především 
na česko-bavorské hranici se projevovaly velmi citelněs7 • První léta války vojenské oddíly krajem 
vesměs jen projížděly a pouze výjimečně se zdržovaly delší dobu. Úroveň zatížení vojenskými 
kontribucemi však ani tak nesmíme podceňovat. Již v červnu 1624, tj. na samém začátku války, 
bylo okolí Klatov ve velmi špatném stavu. Když se ve městě chystal ubytovat se svým oddílem 
hrabě Kolowrat, prosili ho prý měšťané na kolenou se sepjatýma rukama o ochranu 
před bavorskými rej tary, kteří leželi v okolí. Rovněž klatovský císařský rychtář Vodňanský 

Kolowratovi doporučoval ložírovat jinde, neboť město se svým pozemkovým zázemím bylo zcela 
vytráveno a nouze taková, že mnozí lidé, "chtějíce hlad svůj po ukrotiti, j itrocíl, kopřivy a lecjakous 
zeleninu sobě vaří a s dítkami svými požívají, odkudž také v rozličné neduhy upadají". Za vhodná 
místa Vodňanský označil v bezprostředním okolí Janovice nad Úhlavou a Koloveč. Kolowratův 
kontingent o síle 500 mužů se do obou městeček ubytoval, ovšem i tak ho část zůstala 

v Klatovech5x
• Ještě horší situace nastala v první polovině roku 1632, kdy pobývali v Klatovech 

saští vojáci. Po bitvě u Liitzenu se na Klatovsku stejně jako na většině západu Čech na zimu 
ubytovaly Valdštejnovy vojenské oddíly, kterým ještě v květnu příštího roku celý kraj dodával 
do Plzně mouku a dobytek 59. Mnohem náročnější se zvláště pro Klatovsko stala závěrečná fáze 
třicetileté války, spojená se švédskými vojenskými akcemi. Sérii excesů zahájil na podzim 1639 
švédský generál Johann Banér, který přitáhl od Prahy neočekávaně na Klatovsko, kde poplenil 
statky Bezděkova Miletice60

. Neušetřil jistě ani blízké Janovice, neboť počátkem roku 1640 si 
správce statku Vilém z Klenové stěžoval u české komory, že mu válečné akce uštědřily škody 
za 10000 kop míšeňských grošů61 • Do této částky možná započetl i peníze, spojené s následným 

52 F. MENČÍK (ed.), c. d, s. 23. 
53 Vincenc OEHM, Protokol refimnaL'ní kommisse, konané r. 1628 v krajích Bechyňském, Prachenském a Plzenském, 

Praha 1897, s. 26 (= V čstník Královské české společnosti nauk, třída ťilosoťícko-historicko-jazykozpytná, 1897). 
54 Y. OEHM, c. d, s. 25-26. 
55 Y. OEHM, c. d, s. 6. 
56 Pokud neuvúdím jinak, uchyluji se v následujícím výkladu o vývoji statku Janovice až do nástupu kurátora Jana 

Viléma Chanovského z Chanovic a Dlouhé Vsi k písemnostem NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1. 
57 Válečným operacím třietileté války se z regionální literatury věnoval především J. VANČURA, Klatovy ll/J, passim. 

V některých detailech ho doplnil Karel POLÁK, Bitva u Nýrska 1467, Klatovy 1937, s. 22-43 (=Vlastivědná 
knižnice Klatovska, 4). V širším prostoru západních Čech o problému pojednává 1. KUMPERA, c. d, s. 232-265. 

58 Václav LÍVA (ed.), Prameny k dějinám thceti/eté války. Regesta fondu Mi/itare Archivu ministerstva vnitra ČSR 
v Praze III., Praha 1951, s. 639-640 (=Prameny k československým dějinám vojenským, 3). 

59 J. VANČ:URA, Klatovy ll/l, s. 50-52. 
60 1. VANČURA, Klatovy ll/l, s. 84. 
61 NA Praha, Nová manipulace, sign. J 19/5. 
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vydržováním hlavního stanu císařské armády v Klatovech. To však ještě netušil, že Banér bude 
zanedlouho plenit znovu, a to s mnohem větší razanci. V únoru 1641 pronikl po klenečské větvi 
Řezenské stezky do Čech a po ovládnutí Domažlic obsadil 6. února Klatovy, kde rozpoutal peklo, 
které město dosud nezažilo. Poté, co si zde zřídil hlavní stan, podnikal výpady do širokého okolí62

. 

Banérův druhý vpád se citelně dotkl i Janovic. Jejich majitelé Jiří Gotthard a Oldřich Vilém Janovští 
z Janovic v pozdější suplice české komoře zdůvodňovali svou platební neschopnost tvrzením, 
že" lid nepřátelský hanýrovský řečený v létu 1641 [ ... ] tu v městečku na/,em Janovicích řečeném 
sobě provianthauz zarazil, chleby pécti, piva vařiti dal, vcl>e vcl>udy ohilí na témž statečku nám 
i poddanným nac~im jako i dohytky koňské a hovězí i vcl>el(jaké jinl>í věci pohravcl>i a statek nanejve.l~ 
vyšumovavši prázdného zanechal. 63" Janovičtí sousedé si však ani potom neoddechli, Švédy 
plynule vystřídaly oddíly Ottavia Piccolominiho64. Větší štěstí mělo městečko při průtahu vojsk 
švédského generála Lennarta Torstensona, jenž přitáhl od Přeštic do Klatov a odsud pokračoval 
na Horažďovice65 • Poslední švédská ofenziva, která se bezprostředně dotkla Klatovska, proběhla 
na samém konci války a znamenala v tomto regionu její definitivní tečku. Již v dubnu 1648 několik 
švédských oddílů pronikalo z Bavor Všerubským průsmykem na Chodsko, kde vyplenili Kout 
na Šumavě a Kdyni. Hlavní příval však přišel teprve v rámci Konigsmarckova tažení na Prahu. 
V červnu 1648 pronikl generál s jedním svým vojenským kontingentem na Domažlicko a odsud 
hladce dosáhl Klatov, kde si vynutil vyplacení výpalného přesahujícího 7000 zl. 66 O tom, že se to 
jistě neobešlo beze škod pro janovický statek, nemusíme pochybovat. Pro nestrannost je ovšem 
nutné dodat, že na vině nebyla zdaleka jen nepřátelská vojska, rovněž císařští přispěli nemalým 
polínkem do ohně. 

V první polovině roku 1633 nečekaně zemřel Jan Jindřich Janovský z Janovic, zanechav 
po sobě dva nezletilé syny, Jiřího Gottharda a Oldřicha Viléma. Janovice však převzít nemohli nejen 
kvůli svému věku, ale i "pro nedostatečnost zdraví", nejspíše mentálnÍ. Bratry tak nejprve 
zastupovala jejich matka Magdalena Krizelda, jež se později přimluvila za zřízení kurately. Ještě 
téhož roku byl ustaven kurátorem a správcem janovického statku vzdálený příbuzný ./anovských, 
císařský rada Vilém z Klenové, který 14. června 1634 složil lenní příslib67 • Teprve 15. října 1638 
mohl složit lenní slib starší ze synů .lana Jindřicha, ./iří Gotthard. Matka Magdalena Krizelda 
do vývoje statku zasáhla ještě roku 1639, kdy svým synům na základě testamentu odkázala 
polovinu statku Tedražice na Sušicku, obsahující díl tamní tvrze, poplužního dvora, krčmy, kovárny, 
pivovaru a několika rybníků. Nutno říci, že zisk Tedražic rozhodně nebyl pro Janovské 
východiskem z finanční nouze, neboť i toto zboží bylo velmi zadlužené. Jediným řešením tedy byl 
prodej - za 7000 kop míšeňských grošů polovinu statku od Jiřího Gottharda v roce 1663 
zakoupil Volf Adam Perglar z Perglasu68

• Nevysoká částka však jen sotva mohla vytrhnout bolestivý 
trn z paty. Jediným schůdným řešením bylo jen propuštění z manstvÍ. Za tímto účelem bratři již 
v roce 1646 sup1ikova1i k císaři, ovšem bez nějaké odezvy. V předjaří 1648 se tedy obrátili již nejen 
na Ferdinanda II I. , ale pro jistotu i na českou komoru. Ferdinand III. předal věc k přezkoumání 
místodržitelům, ale ti se jí začali zabývat až v roce 1649. Součástí šetření bylo nové ocenění 
janovického statku, jež v červnu vykonal Vavřinec Košín. Zpráva a ocenění (taxa), které 
v Janovicích vypracoval, jsou cenným svědectvím o stavu janovického statku bezprostředně 

po třicetileté válce. Zpravuje také o prodeji statku Petrovice nad Úhlavou za 15 000 kop míšeňských 
grošů neznámému kupci69

• Za propuštění statku z manství se začali přimlouvat i věřitelé 
Janovských, zřejmě v tom spatřovali jedinou možnost, jak přijít zpět ke svým penězům. Nedoplatek 

62 Podrobně 1. VANČURA, Klatovy 11/1, s. 86-88, v širším kontextu Jan KUMPERA (red.), Déjiny c:ópadních ('('ch. I. 
díl. Od pravěku do poloviny 18. století, Plzeň 2004, s. 260. 

63 NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1. 
64 K. POLÁK, Bitva, s. 30. 
65 J. VANČURA, Klatovy JI/J, s. 95. 
66 J. VANČURA, Klatovy II/J, s. 103-104. 
67 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 68, tol. 49r-49v. 
68 Jiří ÚLOVEC, Tvrz a zámek v Tedražicích, MZK 32, 1997, s. 33-35. 
69 Kupujícím byl nesporně Jan Vilém Příchovský z Příchovic, neboť ten Petrovice prodával roku 1650 Vilému 

Albrechtu Krakowskému z Kolowrat na Týnci (NA Praha, Desky zemské, sil:,'l1. DZV 306, fol. O 17 sq.). 
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za lenní kvótu dosáhl k 22. květnu tohoto roku 3018 kop 31 míšeňských grošů 3 denáry, dluhy 38 
961 kop míšeňských grošů 30 kro Janovští tvrdili, že pocházejí od jejich dědečka Jiřího. Pravda to 
však byla jen zčásti, několik dlužních úpisů zní též na jméno Jana Jindřicha Janovského z Janovic70

• 

Počátkem roku 1651 došlo ke změně kurátora nad Janovskými, místodržitelé 
na doporučení české komory vybrali Jindřicha Markvarta Varlejcha z Bubna (t15.6.1665), jenž 
byl po babičce vzdáleným příbuzným obou sirotků a býval kdysi hejtmanem lamingenovských 
panství na Chodsku7l

• Císař tuto volbu ratifikoval 24. července 1651 a vyjádřil vůli Janovice 
pro upokojení věřitelů a splacení lenní kvóty prodat. Situaci se rozhodla ulehčit vznikající jezuitská 
kolej v Klatovech, jejíž rektor Bernard Hermann příštího roku nabízel Ferdinandovi, že by statek 
koupil. Proč k tomu nedošlo nevím, jezuité se v otázce Janovic angažovali již jen jednou, když byl 
profesnímu domu na Malé Straně v Praze připsán dluh Janovských za neuhrazenou lenní kvótu. 
Po částečných splátkách činil stále vysokých 4909 zl. 15 kr. 2 denáry. Ani následující léta nepřinesla 
zásadní změnu, Varlejch se neustále zabýval zdůvodňováním platební neschopnosti nedočkavým 
věřitelům. Poté, co zemřel, zatoužil po uprázdněném kurátorství vysloužilý rytmistr Smil Zdebor 
Janovský z Janovic na Horním Staňkově, argumentuje" mdlým rozumem" svého potencionálního 
svěřence. Administrativa však dala přednost strýci Oldřicha Gottharda, Janu Vilému Chanovskému 
z Dlouhé Vsi na Rabí a Svératicích72

• Nátlak držitelů nakonec vyvrcholil vyhlášením kridy (úpadku) 
nad statkem Janovice, jež byla publikována při manském soudu na Pražském hradě 3. února 166873

. 

Komise revisionis et liquidationis vyčíslila celkový dluh na 33 800 kop míšeňských grošů74 • 
Vzpomeneme-li si na odhadní cenu zboží, nelze se divit, že i Chanovský rezignoval na jakékoliv 
pokusy ozdravit finanční stav statku a v září 1669 adresoval Leopoldovi I. supliku s prosbou 
o propuštění Janovic z manstvÍ. K témuž stanovisku dospěli též radové české komory, mezi nimiž 
byl majitel sousedního Týnce, Vilém Albrecht Krakowský z Kolowrat. 6. září 1670 vydal císař 
toužebně očekávaný reskript, jímž propustil Janovice nad Úhlavou s vesnicemi Rohoznem, 
Ondřejovicemi a Spůlí z manství. Události poté mohly dostat rychlejší spád: na záležitosti spojené 
s prodejem byli ustaveni zvláštními komisaři Beneš Hroznata z Vrtby, Ladislav Chlumčanský 
a Vilém Piccard z Grlinthalu a nad Janovským byl zřízen nový kurátor, syn Jana Viléma, Jan 
Jindřich Chanovský z Dlouhé Vsi. Již počátkem roku 1671 komisaři vytipovali vhodného kupce -
pražského arcibiskupa Ferdinanda Matouše Sobka z Bílenberka. Ten již 2. dubna 1671 psal hraběti 
Václavu Holickému ze Štemberka: "Kupuji jeden stateček kuchynskej malou míli od Klatov. Má 
v.§echno, co tak do kuchyně potřeba; rybníkův asi na 300 kop, ovčín na 600, loučný le:-,y a velkou 
řeku, kde v lítě pěkný ryby se nachází; v hrubě veselým místě"75. Ovšem příštího měsíce byl 
arcibiskup velmi nervózní z odkladu koupě a nad dalším protahováním se velmi "alterirovaI"76. 

70 16.10.1626 200 kop míšeňských grošů od Kristýny Fremutové ze Stropčic, 25.4.1628 1000 a 300 kop míšeňských 
grošů od Anny Alžběty Janovské, 16.10.1628 1500 a 2050 kop míšeňských grošů od Anny Alžběty Janovské, 
16.10.1630 1500 kop míšeňských grošů od Anny Alžběty Janovské či 24.4.1631 500 kop míšeňských grošů 
od Salomeny Kocové z Dobrše na Bystřici. Dostáváme se tak minimálně na částku 7050 kop. 

71 Kuratelu Jindřicha Markvarta Varlejcha z Bubna zcela opomíjí A. SEDLÁČEK, Hrady IX, S. 145, ačkoliv mu jistě 
musela být známa od Martina Koláře - srv. heslo "z Bubna Varlichové" v Ottově slovníku naučném, díl 4., Praha 
1891, s. 825-826, kde je i stručná zmínka o Jindřichu Markvartovi. Jako hejtmana panství Újezd Svatého Kříže 
i chodských vesnic ./indřicha Markvarta uvádí František ROUBÍK, Dějiny Chodů u Domažlic, Praha 1931, S. 272-
273 (=Sborník Archivu ministerstva vnitra, 4-5). 

72 Pokud neuvádím jinak, čerpám v dalším vývoji statku až do roku 1673 z NA Praha, Nová manipulace, sign. J 2/1. 
73 NA Praha, Desky dvorské, inv. č. 68, fol. 47r-47v. 
74 O činnosti komise liquidationis et revisionis T. V. BÍLEK, c. d., s. LXXXVlll-XCIX. Podle nařízení místodržitele 

Karla hraběte Lichtensteina se dluhy nemohly vymáhat jinou cestou než jednáním u zmíněné komise. Platilo přitom 
pravidlo, že se anulovaly veškeré dluhy vzniklé během stavovského povstání. 

75 Václav SCHULZ (cd.), Korespondence hrahěte Václava Jiřího Holického ze Šternberka, Praha 1898, s. lOl, č.121 
(=Historický archiv, 14). 

76 .. Na hiskupsk.ý dlJchody čekati. psaljsem prve. že mnoho času ujde. V/wkjdtě statek nejní koupenej. Nyní chtěljsem 
koupiti za JO O()0.fl. Nuntius apostolicus pí,k že mu.~í nejprv do Říma taxu a descriptí téhož statku poslati. Nežli 
odpověď příde, statek dojin.~ích rukouch příde. takžejsem se nad tím velice alteriroval. Na takovej způsob nevím, 
kdy se nějaká koupě stane. Bydhy se koupi~y statky. je již jin.~í ordinací, že užitek. kterej před confirmací se 
zhromáždí. nepřídc panu hiskupu. ale na vyzdižení canonitzství obráceny hejti mají. "V. SCHULZ (ed.), C. d., S. 103, 
č.124. 
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Očividné pozdrž ování ze strany komisařů pro prodej janovického statku je však logické, vedle 
arcibiskupa se pokoušeli sehnat i jiné zájemce. Mezitím nepřestával nátlak nedočkavých věřitelů, 
jako zvláště vytrvalý se ukázal být Jindřich Markvart Příchovský z Příchovic, jehož pohledávky 
komise revisionis et liquidationis odmítla uznat. Rovněž kurátor Jan Jindřich si musel zoufat, neboť 
na sklonku léta 1673 Janovice postihl požár, jenž způsobil, že ,,16 domův nejlep,~ích. fara. mlejn 
a dům panský od prudkého ohně v prach a popel uveden byl" a cena statku tak mohla jít opět dolů. 
Čas na závěrečný tendr dozrál v roce 1674. Komisařům se podařilo vzbudit zájem o Janovice ještě 
u jejich kurátora Jana Jindřicha Chanovského z Dlouhé V si a majitele sousedního Týnce Viléma 
Albrechta Krakowského z Kolowrat. Nejvíce však nakonec nabídl arcibiskup, kterému také byla 
dána přednost. Poté, co prodej odsouhlasili místodržitelé, byla 30. září 1674 uzavřena trhová 
smlouva, kterou statek Janovice nad Úhlavou s vesnicemi Rohoznem, Ondřejovicemi a veškerým 
hospodářským příslušenstvím od komisařů odkoupil za 32 100 zl. již vzpomínaný pražský 
arcibiskup Ferdinand Matouš Sobek z Bílenberka (*1618 Rajhrad, t29.4.1675, pohřben 

Broumov). Částku uhradil z peněz solní kasy, jejíž součástí Janovice zůstaly po celou dobu 
archiepiskopální držby77. 

Eminentní zájem arcibiskupa o janovický statek rozhodně nebyl náhodný. Již od 30. let se 
pražští arcibiskupové snažili v západních Čechách zřídit biskupskou stolici a na přelomu 60. a 70. 
let se konečně zdálo, že jsou u cílen. Sobek z Bílenberka totiž rezignoval na původní myšlenku 
Plzně a rozvíjel možnost zřídit biskupství v Klatovech. Pouze jednu míli vzdálené Janovice byly 
ideálním splněním arcibiskupových představo panství, jehož výnos by pokrýval všechna vydání 
budoucího správce nové diecéze. Počáteční entuziasmus byl však brzy vystřídán zklamáním, neboť 
klatovská městská rada nesouhlasila s umístěním sídelní rezidence do vnitřního města a jí 
vykazovaný dům na Špitálském předměstí zase rozhodně odmítal arcibiskup79. Smrtí Sobkovou se 
myšlenka zřízení nové diecéze v západních Čechách dostala zcela mimo hlavní cíle pražského 
arcibiskupského stolce. 

V roce 1675 byl novým arcibiskupem jmenován Jan Bedřich z Valdštejna (* 1644 Vídeň, 
t 3.6.1694 Duchcov), jenž po několika letech odmítl pokračovat v držbě janovického statku 
a zahájil řízení za účelem jeho prodeje80

• Uskutečnil se s opětovným souhlasem papežského nuncia 
19. června 1683 a solní kasa jím získala plných 48000 zl.81 Z úroků této částky později vznikla tři 
fundační kaplanská místa v Klatovech a přispělo se na opravu vyhořelého arcibiskupského 
semináře82 . Kupujícím nebyl nikdo jiný než stařičký nejvyšší zemský hofmistr Vilém Albrecht 
Krakowský z Kolowrat (* 18.2.1600, t 8.2.1688, pohřben Praha-Loreta), muž prošlý několika 

prestižními funkcemi ve státních službách. Na Týnci se zachytil sňatkem s Annou 
Wiederspergerovou z Wiederspergu před rokem 1624 a položil základ jedné z nejvýznamnějších 
kolowratovských větví, působící zde až do 20. stoletíx3

• Vilémovu pozemkovou politiku lze 
bez nadsázky označit za jednu z nejdynamičtějších v celých jihozápadních Čechách té doby. Jestliže 

77 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 391, fol. H lv-H 5r. Výčet kupovaných nemovitostí z trhové smlouvy u J. 
VANČURY, Klatovy 11/1, s. 154-155, poznámka Č. 2. K tzv. solní kase vypracoval dosud nejpodrobnější studii 
Antonín GINDELY, O vzniku tak zvané" Cassa Satis ". In: Výroční zpráva Královské české společnosti nauk vydaná 
dne 9. června 1883, Praha 1883, s. XVIII-XXXIV. 

78 Tuto otázku podrobně rozpracovává Zdeňka KOKOŠKOVÁ, Pokusy o zřízení hiskupství v západních Čechách 
v rámci rekatolizačních snah v 17. století. In: Z archivních depozitářů. Pavle Burdové k 70. narozeninám, Praha 
1998, s. 46-56. 

79 Shodou okolností šlo o dům zemřelého Viléma ml. z Klenové, bývalého kurátora Jana Gottharda a Oldřicha Viléma 
Janowských z Janovic. 

80 NA Praha, Nová manipulace, sign. J 19/8. 
81 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 409, fol. K 3-K 9. 
82 Antonín PODLAHA, Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do poc'átku století XIX Díl 1/1. Praha 1917, 

s.480-481. 
83 Nejlepší monografií o Kolovratech je v současnosti práce Vlastimila BORŮVKY, Rodopis rodu pánli z Kolovrat. In: 

V. Borůvka: Rodopis rodu pánů z Kolovrat. PhDr. J. Krám: Kněžensko-rychnovský prllvodce. PhDr. J. Pavel: 
Stručné dějiny Rychnova nad Kněžnou, Praha 2000, s. 5-127, případně její starší podoba: TÝŽ, Genealogie rodu 
pánů z Kolovrat. Heraldika a genealogie 25, 1992, Č. I, zvl. s. 110-114. K týnecké větvi Kolovratů srv. ještě 
Vladimír POUZAR, Vymření větve KolovratzI Krakovských na Týnici. Heraldika a genealogie 21, 1988, Č. 2, s. 121-
129. 
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před Kolowratovým příchodem představoval Týnec stateček s drobnou tvrzí, jedním poplužním 
dvorem a sedmi vesnicemi, představoval v závěru jeho života dominium o více než třiceti 

vesnicích84
, vybavené obrovským lesním majetkem, který se rozprostíral na území šesti rychet 

Královského hvozdu, které rovněž koupil85
. Faktem ovšem je, že na Týnci až na výjimky 

nepobýval86
• Bylo to dáno jednak jeho úřední činností a své sehrálo jistě i nepohodlí zdejšího 

starého sídla. Přesto nelze Vilému Albrechtovi upírat, že ho k Týnci vázaly jisté zájmy. Aby 
předešel možnému zcizení svého majetku, zajistil si Kolowrat u Leopolda 1. vydání povolení ke 
zřízení fideikomisu, jenž zajišťoval, že poddaní budou navždy vydáni "věčnému vykořisťování" 
Kolowratových potomků87 . Přesné zásady jeho držení poté osvětlil ve svém testamentu z 22. ledna 
168888

• Fideikomisem, který již neměl být nikdy z majetku rodiny Kolowratů vydán, prohlásil 
statky Týnec, Srbice, Běšiny, Janovice, Dešenice a Dolní Lhotu. Vlastníkem fideikomisních statků 
se stal druhorozený syn Maxmilián Norbert Krakovský Z Kolovrat (*14.6.1660 Praha, t25.3.l721, 
pohřben Praha-Loreta), zatímco starší syn Jan František jakožto prvorozený byl prohlášen 
uživatelem peněžní částky 138 500 zl., jež zhruba odpovídala polovině ceny do fideikomisu 
pojatých nemovitostí. V roce 1690 se potom sekundogenitura na týneckém dominiu změnila 
v majorát, tj. posloupnost vždy nejstaršího z nejbližších dědiců fideikomisu. 

Celistvost fideikomisu vzala poměrně rychle za své. Již počátkem 18. století se Maxmilián 
Norbert dostal do finančních potíží, které se projevily prodejem šosovního dvora Novákovice89 

a rezignací na dostavbu luxusního zámku podle plánů vídeňského mistra Giovanniho Battisty 
Alliprandih090

• Maxmilián si dělal dluhy na všech stranách, jen ze záduší kostelů na týneckém 
panství si v roce 1707 vypůjčil přes 6960 zl.91 Do toho přišla ještě Maxmiliánova předčasná smrt, 
nástup jeho nejstaršího syna Jana Josefa Hyacinta Krakowského Z Kolowrat (*12.9.1691 Praha, 
t23.9.1766, pohřben Madrid) a vyhlášení sekvestrace nad celým týneckým zbožím92

• Situaci jistě 
nepřispěly ani hospodářské důsledky války o španělské dědictví, která vzhledem k válečnému stavu 
mezi bavorským kurfiřtem a Leopoldem I. vyvolávala nervozitu zvláště na česko-bavorské hranici. 
Nový majitel se rozhodl nepřízeň osudu zlomit a poté, co získal souhlas celé rodiny a na základě 
reskriptu z 9. května 1724 také císaře Karla Vl., přikročil k odprodání části fideikomisu. Za kupce 
se přihlásil hrabě Karel Reichard Josef ze Schmidlinu, který si v nakupování statků rozhodně 
nezadal se zesnulým Vilémem Albrechtem Krakowským z Kolowrae3

• Již v roce 1720 zakoupil po 

84 Konstituování kolovratovského panství Týnec podrobně u Jiřího ÚLOVCE, Tvrz v Týnci u Klatov. In: Sborník prací 
z historie a dějin umění 112002 - Týnec u Klatov, Klatovy 2002, s. 13-23. Úlovec však neuvádí ještě všechny 
pozemkové zisky Viléma Albrechta, chybí mu např. koupě sklářské vesničky Onen Svět 25.10.1656 od Jana Adama 
a Albrechta Ignáce Kousků ze Sobětiček (NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 311, fol. B 24r sq.). Je to o to více 
s podivem, protože týž autor předtím podrobně vypracoval dějiny statku Kouskova Lhotka. Stejně tak Úlovci zcela 
vypadává koupě Petrovic nad Úhlavou od Jana Viléma Příchovského z Příchovic v roce 1650 (NA Praha, Desky 
zemské, sign. DZV 306, tol. D 17 sq.) či vsí Prapořiště, ÚHkova a Sedlice v roce 1662 od Kašpara Václava a Viléma 
Ignáce de Flory (NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 313, fol. K 5 sq.). Celkové zhodnocení majetkového vývoje 
panství Týnec za Viléma Albrechta Krakowského z Kolowrat tak i nadále chybL 

85 Josef BLAU, Geschichte der kiinischen Freihauern im Bijhmerwalde, Pilsen, s. d. (1932-1934), s. 383. 
86 Znám je jehl' pobyt v rl'ce 1656 a během morové epidemie v roce 1680. Vladimír BROKEŠ, Týnec - zapomenuté 

poutní místo. ln: Martin Kříž (red.), Pl' starých klatovských cestách, Klatovy 2000, s. 43-55 (=Toulky regionální 
minulostí, 3). 

87 Takovou formulaci použil Valentin URFUS, Rodinnýfideikomis v Čechách, SH 9, 1962, s. 193-238. Citovaná práce 
je v současnosti překonána dílem Jana ŽUPANIČE, Nová .<;lechta rakouského císařství, Praha 2006, s. 248-256. 

88 NA Praha, Desky zemské, sign. 268, to\. H 10r sq. Čerpal jsem z opisu, pořízeného pro kolowratský rodinný archiv 
v Rychnově nad Kněžnou. 

89 Za 5200 zl. ji koupila obec města Klatov. 1. VANČURA, Klatovy ll/J, s. 342. 
90 Mojmír HORYNA, Poznámky k architektuře zámku v Týnci u Klatov. ln: Sborník prací z historie a dějin umění 

3/2004 Klenová, Klatovy 2004, s. 237-241. 
91 NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420, dlužní úpis z 25.4.1707. Přiložená konsignace dluhů z listopadu 1720 

vypočítává dluh po započtení úroků na 13 934 zl. 58 kr. 
92 J. VANČURA, Klatovy 1//2, s. 1049, 1051. 
93 O rytířském rodu Schmidlinů l'krajově Rudolf Jan MERAVIGLlA-CRIVELLI, Der bOhmische Adel, NUrnberg 

1885, s. 199-200 (=J. Siebmacher's grosses Wappenbuch, 30) a Johann Baptist WITTING, Niederosterreichischer 
Adel. 2. Ahteilung, NUrnberg 1918, s. 59-60 (=J. Siebmacher's grosses Wappenbuch, 26). Český inkolát obdržel 
Karlův l'tec Josef Jl'achim Alexander Schmidlin 27.10.1704. 

107 



vymřelém rodu Koců z Dobrše za 236 000 zl. panství Bystřici nad Úhlavou s Petrovicemi a v krátké 
době k němu připojil Miletice (70 000 zl. a 100 dukátů k1íčného), Klenovou (40 200 zL), Běhařov, 
Loučim a Mod1ín (53 000 zl. a 150 dukátů klíčného), Opálku (151 000 zl. a 1000 zl. k1íčného), 
Bezděkov (86 500 zL), Libkov (7575 zl.) a mimo teritorium jihozápadních Čech ještě panství Žleby, 
Kraslice a Schonbach. 7. srpna 1722 Jan Josef Krakowský z Kolowrat se Schmidlinem uzavřel 
prozatímní smlouvu, kterou mu z rodinného fideikomisu odprodal za 362 000 zl. a 4000 zl. klíčného 
královácké rychty Svatou Kateřinu, Hamry, Zejbiš, Hojsovu Stráž, Zhůří a Kochánov a statky 
Janovice nad Úhlavou, Dešenice a Prapořiště. V prostoru Královského hvozdu nebyl jediný 
poplužní dvůr, ovšem na třech prodávaných statcích se nacházely ve Veselí, Janovicích, 
Ondřejovicích, Dešenicích, Zelené Lhotě, Krotějově a Prapořišti. Když poté 7. září 1725 obě strany 
signovaly definitivní kupní smlouvu, přidal Kolowrat ze svého alodiálního majetku za 18 000 zl. 
ještě dvě zbývající královácké rychty Stodůlky a Stachy94. 

Závratná výše peněz, které v rozmezí let 1720-1725 Schmidlin vydal za budování svého 
panství, se stala pastí, ze které nebylo úniku. Všechny statky v ceně převyšující 2 000000 zl. získal 
za vypůjčené peníze, úročené minimálně 100 000 zl. ročně. K tomu ještě nutno připočítat úroky 
z pohledávek, které na sebe všemi koupěmi převzal (jen s kolowratovským zbožím takový úročený 
dluh obnášel 46 222 zl. 42 kr.). Dostáváme celkem jednoznačnou trajektorii dalších osudů 

Schmidlinova obřího dominia. Věřitelé se začali rychle hlásit o svá práva, takže již v roce 1727 byla 
nad dominiem vyhlášena sekvestrace, kterou vykonával František Jiří Janovský z Janovic95

. Jako 
obvykle však nepomohla, takže byl císařským reskriptem z 1. července 1729 vyhlášen úpadek, 
který vyvrcholil rozdělením celého panství věřitelům, smluveným v Praze 14. srpna téhož roku 96. 

Schmidlin skončil ve vězení a své další osudy spojil se sedmihradskou pevností Hermannstadt97
• 

Rozprodávání jednotlivých částí ještě předcházelo důkladné ocenění, které se v případě někdejší 
součásti kolowratovského fideikomisu odbývalo 24. října I 7299X

• Elaborát, který vypracovali 
komisaři Václav Josef Piccard z Grlinthalu a Norbert Václav Koc z Dobrše, je podrobným 
inventářem statků Dešenic, Janovic a šesti rychet Královského hvozdu99

• Majetku v odhadní 
hodnotě 178 096 kop 12 míšeňských grošů 5,5 denáru (=207 778 zl. 54 kro 5,5 denáru) se od 1. 
listopadu 1730 ujal Schmidlinův věřitel Vilém Albrecht Krakowský z Kolowrat a Újezda 
(~4.9.1678, t21.4.1738 Vídeň), druhorozený syn již zmíněného Jana Františka a majitel panství 
Hradiště, Chyše, Řitka, Tochovice, Drahenice a Březnice, která získal společně s přídomkem 
"z Újezda" jako dědictví po vymřelém rodu Jeníšků z Újezda. Na nový majetek dostal povolení 
prohlásit ho znovu fideikomisem a vzhledem k jeho odlehlé poloze vůči zbytku své domény rozhodl 
spojit získané pošumavské statky do jediného celku se sídlem v Dešenicích, kam soustředil 

veškerou správu dominikálního hospodaření i poddanské agendy. Důležitější záležitosti byly řešeny 
přímo na Kolowratově zámku v Hradišti. 

V uvedeném stavu fideikomis s ostatním alodiálním zbožím převzal Vilémův syn Prokop 
Krakowský Z Kolowrat a Újezda (~13.3.1718 Praha, t6.4.l774, pohřben Praha-Po Marie Sněžná). 
Nedokážu rozhodnout, jaké pohnutky ho motivovaly k prodeji dešenického panství, ke kterému 
musel s ohledem na jeho fideikomisní podstatu obstarat souhlas svých nejbližších rodinných 
příslušníků i císařské svolení. Jisté je, že v září 1755 tyto dokumenty měl k dispozici, stejně jako 

94 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 499, tol. E 21r-29r. Je zajímavé, že tento majetkový převod ignoruje většina 
historické literatury. Marně bychom ho hledali v díle Sedláčkově či pracích Úlovcových, ačkoliv je odborné 
veřejnosti znám - srv. J. BLAU, Geschichte, S. 447. 

95 Uváděn např. v nejstarší bystřické pozemkové knize - SOA Plzei1, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 5X, sign. K 5X, 
fo!, 106r, zápis z 23.6.1728. 

96 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 520, to!. A I r-B 22r. Opis v SOA Plzei1, VS Bystřice nad lJhlavou, inv. č. 51 X, 
karton Č. 423. 

97 J. BLAU, Geschichte, S. 448. Ke schmidlinovské kridě srv. také NA Praha, Stará manipulace, sign. S 196/1. 
9X NA Praha, Desky zemské, DZV 160, to!. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 518, 

karton Č. 423. 
99 Na tomto místě stačí uvést, že statek Dešenice byl šacován za 66 469 kop I I groŠll 4,75 denáru, statek Janovice 

za 52 273 kop 37 grošů 1,25 denáru, statek Veselí za 12 085 kop 19 míšeňských grošů 4,25 denáru a šest rychet 
Královského hvozdu za 47 268 kop 4 míšei1ské groše 2 denáry. - K janovickému statku byly započteny též vesnice 
Prapořiště, Sedlice a Úlíkov, které cenu zvyšovaly. 
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soupis dominikálního majetku a veškerých vrchnostenských příjmů na panství, vypracovaný 
dešenickým hejtmanem Franzem von Neukirchen100 a kvůli odložení prodeje aktualizovaný 
k červnu 1756101 . Poté již nic nebránilo tomu, aby Prokop panství Dešenice 14. dubna 1757 prodal 
Karlu Josephu l. Palm-Gundelfingen za 210 000 zl. rýnských a 1000 dukátů klíčného 102 . 

Nový majitel statku Dešenice nebyl rozhodně šlechticem regionálního významu. Říšský 
hrabě Kari Joseph J. Palm-Gundelfingen (*27.9.1698 Vídeň, t22.5.1770 Řezno) působil dlouhá 
léta jako císařský vyslanec a komisař u říšského sněmu v Řezně a za své služby byl v roce 1750 
oceněn udělením titulu říšského hraběte a právem nosit ve znaku císařskou korunu. Kromě panství 
Bystřice nad Úhlavou, které získal jako čelný věřitel Karla Joachima hraběte Bredy lo3, a k němuž 
připojil statek Dešenice, hrabě od získání českého inkolátu v roce 1724 v Čechách a na Moravě 
zakoupil ještě velká panství a statky Budíkov, Dolní Kralovice, Křivsoudov, Lipnice nad Sázavou, 
Martinice, Mírovka, Smilov, Střítež-Štoky, Šlapanice a některé další menší statk/ o4

. Celá početná 
rodina Palmových českých panství měla své ústředí v Řezně, kde hrabě pracoval. Ústřední kancelář 
vyřizovala veškeré personální, hospodářské a právní záležitosti těchto dominií 1os . Množstvím 
majetku disponoval také v Německu, odkud pocházela jeho rodina - za všechny postačí jmenovat 
říšské panství Hoher-Gundelfíngen, jehož název pronikl též do predikátu rodu 1oó. Přestože se stejně 
jako jeho ostatní příbuzní pokoušel prokázat své příbuzenství se španělskou rodinou de Lullis žijící 
ve 13. století, byl jeho prvním historicky doloženým předkem měšťan Johann Heinrich Palm 
ze švábského města Esslingen na Neckaru, jehož potomek a otec Karla Josepha 1. Johann David 
Palm získal v roce 1711 říšský rytířský titul. 

Nástupcem Karlovým se stal jeho stejnojmenný syn z druhého manželství s Marií Terezií 
baronkou von Plettenberg, Kari Joseph II. Palm-Gundelfingen (*24.8.1749 Vídeň, t22.8.1814 
Vídeň). Ústředním leitmotivem mladého hraběte bylo více než prosperita vlastněných panství úsilí 
dosáhnout titulu knížete, nejvyšší hodnosti v šlechtické hierarchii. Než mu císař Josef ll. v roce 
1783 vyhověl, vydal KarI Joseph ll. na nejrůznější dobročinné účely neuvěřitelnou sumu 740 000 
zl., čímž se možná stal jedním z největších donátorů v dějinách habsburské monarchie. Peníze však 
plynuly mimo jeho panství, podpořily rozvoj školství v Dolních a Horních Rakousích, iniciovaly 
vznik nalezince se špitálem a vylepšovaly hmotné zajištění dětí vojáků. Neuvěřitelnost peněžního 
obnosu vynaloženého v honbě za knížecím titulem demonstroval J. Županič porovnáním s cenou 
statku Klenová, jehož 360 ha v roce 1801 bylo koupeno za 70 000 zl.I07 Vysoká vydání knížete 
velmi vyčerpala a dovedla k obrovskému zadlužení. 4. září 1792 bylo oceněno na 684 998 zl. 43,5 
kr. a vyhlášena administrace, řízená ze Štoků administrátorem Josefem Mul1erem 108. Po několika 

100SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 523, karton č. 425, "Beschreihung deren hey der Herrschafi 
Deschenitz hefindlichen ohrigkeit/. Realitdten und Nutzungen" z 30.9.1755. 

lOl SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 525, karton Č. 425, "Neue Beschreihung deren ohrigketlichen 
Realitiiten hey der Herrschafi Deschenitz cum quanto et situ" z 20.6.1756. 

102 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 393, fo!, A 3r-A 9r. 
103 JosefBLAU, Ohrigkeit/iche Getreidewucher, Mein Bohmerwald 6,1942, s. 23. 
104 Podrobněji s chybami Gustav HOFMANN, Ústřední správa Palmů /729-1849. Inventář, Klatovy 1981, s. IV-Vll 

(=Inventáře a katalogy fondú Státního oblastního archivu v Plzni-pobočka Klatovy). 
105 Státní archiv v Plzni. Prúvodce po archivních fondech. Svazek 3. Zpracovali Jan Haubert, Květoslava Haubertová, 

Gustav Hofmann, Jaroslav Honc a Jan Pelant za vedení Vladimíra Bystrického, Praha 1976, s. 208-209. 
106 Z domácí literatury k rodu Palm-Gundelfingen nejpodrobněji Jan ŽUPANIČ - Michael FIALA - František 

STELLN RR, Encvk/opedie knížecích rodIl zemí Koruny české, Praha 200 I, s. 201-205 (s vyobrazením erbu); Rudolf 
J. MERAVIGLlA-CRIVELLl, c. d., s. 199-200; Heinrich von KADICH - Conrad BLAŽEK, Der mdhrische Ade!, 
Nlirnberg 1899, s. 96-97 (-J. Siebmacher' s grosses Wappenbuch, IV 11 O). Z cizí literatury podává základní přehled 
Ernst Ileinrich KNESCIIKE, Neues a//gemeines Deutsches Ade/s-Lexicon. VIl. Band. Leipzig 1867, s. 41-42 (s další 
literaturou); Johann KIRNBAUER von ERZSTÁTT, Die Wappen des Adels in Niederosterreich. 1. Abteilung, 
Ni.imberg 1909, s. 328-329 (=J. Siebmacher's grosses Wappenbuch, 26) a nejnověji Genealogisches Handbuch des 
Ade/.I'. Ade/s/exikon. f (J. Band. Limburg a. d. Lahm 1999, s. 142-144 (s další literaturou). Za poskytnutí dílčích 
informací z připravovaného CD-ROMu o rodu Palm-Gundelfingen děkuji RNDr. Vladimíru Pouzarovi z Prahy. 

107 J. ŽUPANIČ - M. FIALA F. STELLNER, c. d., s. 203. 
108 Podrobnou informaci o dluzích váznoucích na bystřickém dominiu s odkazy na konkrétní kvatemy NA Praha, 

Desky zemské hlavní knihy, inv. Č. 9, sign. B IV, pag. 4-14,101-102,193-194,349-352; inv. Č. 16, sign. B XI, pag. 
I-III (panství Bystřice n. Úhl.); inv. č. 35, sign. D II, pag. 3-100; inv. Č. 41, sign. D VIII, pag. 1-84 (panství 
Dešenice). Ocenění bystřického dominia z roku 1792 v N A Praha, Desky zemské, sign. 379, fol. C 5r-E 16v. 
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letech se podařilo věřitele uspokojit a celé dominium s Královským hvozdem o zhruba 14 500 
obyvatelích 109 propachtovat od 1. ledna 1796 Janu Josefu hraběti Stiebarovi"o. Formálním 
majitelem ovšem samozřejmě zůstal kníže Palm-Gundelfingen, zemřelý v roce 1814. Posledním 
vlastníkem Bystřice nad Úhlavou z rodiny Palmů byl jeho syn Karel Joseph Franz Palm
Gundelfingen (*28.6.1773 Řezno, t 14.12.1851 Vídeň), jenž se do rodinné historie nezapsal právě 
nejlépe. Pokračoval v neobratné finanční politice, takže ho v roce 1831 znovu stihla sekvestrace. 
Souviselo to nepochybně se změnou pachtýře dominia. Ještě v roce 1823 byla s hrabětem Stiebarem 
prodloužena smlouva do konce roku 1830, ale Stiebar zemřel o rok dříve, takže správa panství 
přešla na Josefa hraběte Knorra, který si vedl neobratně a přivedl Bystřici k další nucené správě. 
Současně s ní se ústřední správa všech palmovských panství přesunula z Vídně do Bystřice nad 
Úhlavou, takže pošumavské šlechtické sídlo na čas stouplo na významu. Přes veškeré pokusy 
zvrátit zápornou peněžní bilanci se však nakonec Bystřice dostala do soudní dražby, kde ji 10. 
června 1839 zakoupil za 532 500 zl. C. M. III kníže KarI Ill. Anton Friedrich Meinrad von 
Hohenzollern-Sigmaringen (*20.2.1785 Sigmaringen, tll.3.1853 Bologna), příslušník jednoho 
z nejvýznamnějších evropských šlechtických rodů vůbec. Pocházel z linie nazývané podle statku 
Sigmaringen, jejímž zakladatelem byl Karel ll. Hohenzollern, odvozující svůj původ od švábské 
pošlosti, oddělené od hlavní rodové linie pozdějších pruských králů v roce 1227" 2

• 

Kníže Hohenzollern-Sigmaringen ovšem při kupování Bystřice nad Úhlavou v Čechách 
neměl ještě žádný jiný majetek, takže musel požádat o udělení českého inkolátu (vydán mu 21. 
července 1840). Teprve v roce 1841 zakoupil panství Střítež-Štoky a Horní Cerekev a rovněž 
v okolí bystřického dominia rozhojnil svůj majetek o několik menších statků. V roce 1844 získal 
statek Miletice s vesnicemi Miletice, Soustov a Vráž li3, téhož roku statek Dlažov s Dlažovem, 
Novou Vískou, Plešinami, Spůlí a osmi domy v Libkově, a konečně statek Běhařov s Loučimí, 
Modlínem, Novými Chalupami, Smržovicemi a zbytkem Libkova. Bystřické dominium tak získalo 
podobu, kterou již nezměnilo do konce feudalismu. Jeho srdcem byl samotný statek Bystřice se 
zámkem, dvěma městečky (Hořejší a Dolejší Nýrsko) a 14 vesnicemi. Následoval statek Dešenice 
s 10 vesnicemi, Opálka s jedním městečkem a 15 vesnicemi, Janovice s I městečkem a 5 vesnicemi, 
Dobříkov se dvěma vesnicemi, Slavíkovice rovněž se dvěma, Zdeslav se stejnojmennou vesnicí 
a částí vsi Černíkova, a stateček Malá Buková, tvořený pouze stejnojmennou vesnicí. Celý komplex 
zaujímal plochu o rozloze 13 111 hektarů, s připočtením Královského hvozdu celkem 28 520 
hektarů, tj. téměř 15 % rozlohy současného okresu Klatovy. 

Na samém sklonku doby předbřeznové KarI III. předal veškerý svůj majetek synovi Karlu 
Antonu Joachimu Zephyrinu Friedrichu Meinradovi von Hohenzollern Sigmaringen (*7.9.1811 
Krauchenwies, t2.6.1885 Sigmaringen), který po roce 1848 ještě přikoupil tři šumavské statečky 
Železnou Rudu, Hůrku a Debrník. V roce 1864 zřídil ze statků Smržovice, Libkov, Běhařov, 
Dlažov, Spůle a Miletice primogeniturní fideikomis, k němuž o pět let později připojil ještě Bystřici 
a Petrovice" 4

• Rod Hohenzollern-Sigmaringen se tak v jihozápadních Čechách udržel 
až do poloviny 20. století" 5

• 

109 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 372, karton Č. 226, ,. Chron%gisches Verzeiichnuss iiher die aUľ 
obgedachten Herrschaften und Guth [Bystritz, Deschenitz, OppalckaJ hefind/iche Stiidchen, Dorfi'chaften. 
Gemeinden, einzelne DorJer, Pľarreyen, Lokalien. HiiuseJ; Christ- und jiidische Familien und Anzahl der 
Geistlichkeit, christlichen Unterthanen und jiidischen Seelen im Jahre 179 7'", 

110 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., SOA Plzeň, VS Bystřice n, Úhl., inv, Č, 514, karton Č, 422, 
III Srv, ocenění bystřického dominia z roku 1835 v inv, Č, 537, karton Č, 430, 
112 K rodu Hohenzollernů přehledně Maximilian GRITZNER, Die Wappen des hohen deutschefl Ade/s. Nurnberg 1878, 

s, 89-94 (=1, Siebmacher's grosses Wappenbuch, 3); Genea/ogisches Handhuch des A de/s. Ade/s/exikofl. 5, Band. 
Limburg a. d. Lahm 1984, s. 310-313 (s další literaturou) 

113 1. ÚLOVEC, Mi/etice, s, 90, 
114 NA Praha, Desky zemské - hlavní knihy, inv, Č, 9, sign, B IV, pag. 193-194, 
115 Srv, Gustav HOFMANN, Ústřední správa Hohenzollernů 1806-I CJ43. Invcntář. Klatovy 1982, s, IV-IX (=Inventáře 

a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni-pobočka Klatovy), 
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6.2 Duchovní a školské poměry 

6.2.1 Katolická církev a její školství 
Pokud etapě středověké vládla v Janovicích víra katolická, dochází na JeJlm sklonku 

k zásadnímu zvratu, co se počtu konfesí týče. V městečku se objevují první Židé a díky blahovůli 
Janovských z Janovic také čeští bratři. Započněme výklad konfesí nejmasovější a nejtradičnější. 

Přestože husitská revoluce zcela rozložila původní moc katolické církve, existovaly 
i po roce 1434 v Čechách oblasti, kde se většina obyvatel hlásila k víře pod jednou. Přes dlouholeté 
působení měst táborského svazu takovým regionem zůstaly jihozápadní Čechy. Ani na janovické 
faře není důvodu předpokládat odlišný vývoj. Zásadnějším přelomem byl až počátek 16. století, kdy 
se ochotou Heřmana Janovského z Janovic podařilo duchovní správu převzít sboru jednoty bratrské. 
S určitými přestávkami zde působil až do roku 1535, kdy Heřmanovi synové přislíbili české bratry 
vypudit a předat duchovní správu znovu představitelům katolické církve. Jak dlouho zde poté 
fungovala nelze pro nedostatek zpráv přesně zjistit, každopádně je jisté, že ještě před výbuchem 
stavovského povstání janovická fara vyhořela a zůstávala neobsazena. Nezbytnou duchovní správu 
nad kolaturou převzal farář ze Strážova. Přestože v roce 1677 zdejší sousedé odhadovali, že se tak 
stalo před 100 lety' 1(" půjde datovat tuto změnu až počátkem 17. století, protože ještě v roce 1602 se 
připomíná farář Jan l17

• Připojením janovické kolatury ke strážovské vznikl obrovský farní obvod, 
který se rozkládal od hranic Královského hvozdu až k vesnicím v bezprostřední blízkosti Klatov. 
Výčet konkrétních lokalit přibližují strážovské matriky, obsahující od května 1632 do března 1645 
zápisy pro Janovice, i když zřejmě ne v úplné podobě. Janovický kostel však ani v této době 
nezůstával zcela stranou, výjimečně se v něm oddávalo llR

• Horní hranice se plně shoduje s datem 
znovuobsazení janovického farního benefici a, souvisejícího s dokončením stavby nové farní 
budovy právě v roce 1645. V Janovicích tehdy začal působit jako první pobělohorský farář Jiří 
Řehoř Bouzek, vystřídaný po pěti letech Šimonem Václavem Beerem l19

• O práci rozhodně neměli 
nouzi, neboť spravovali nejen osm lokalit patřících pod Janovice, ale jako filiální ještě kolaturu 
v sousedním Týnci, zahrnující rovněž osm vesnic. Konkrétnější informace o faře a jejím zázemí 
máme až z doby působení Beerova nástupce, sušického rodáka a pozdějšího klatovského děkana M. 
Jana Vojtěcha Stodlara (t 29.10.1694 Klatovy), jenž nastoupil na janovické obročí po patnáctileté 
Beerově službě v dubnu 1665. Stodlar ihned po svém příchodu založil pro obě spravované farnosti 
tripartitní matriky, dochované však bohužel jen pro Týnec l2O

• 

Po Stodlarově odchodu do Klatov je posloupnost farářů nejistá, jde rámcově rekonstruovat 
podle zápisů v týneckých matrikách a údajích ve zpovědních seznamech l21

• Nejspíše jen dva roky 
v Janovicích působil Jan František Nosecký a od podzimu 1673 do května 1679 Matouš František 
Severa, jenž v roce 1677 odpovídal na 42 otázek předložených mu arcibiskupskou konzistoří 122. 

Po marginální epizodě Petra Pavla Petrozelina z Blatné si v říjnu 1683 patron kostela Vilém 
Albrecht Krakowský z Kolowrat vybral za nového duchovního správce M. Martina Václava 

116 NA Praha, APA 1., inv. č. 1317, sign. B 11/9, fol. 89r-95v. 
117 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úh1., inv. č. 3, kniha Č. 1, fol. 5r. 
1184.11.1640 se ženil syn zemřelého Martina Hubáčka Jan s Dorotou, dcerou Bartoše z Tedražic. SOA Plzeň, Sbírka 

matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. I (1631-1670), fol. 160r. 
119 Magda ZAHRADNÍKOV Á (ed.), Soupis poddan.ých podle víry z roku 1651. Plzeňsko-Klatovsko 1, Praha 2003, s. 

133. 
120 Ncznámý autor příspěvku nazvaného Týncc do Farního věstníku vikariátu Klatovského 1936, 1.8., s. I (nepochybně 

tehdejší hlrář) vyslovil hypotézu, že matriky pro Janovice a Týnec existovaly již před rokem 1665 a byly poničeny 
požárem. S tímto tvrzením však po mém soudu nelze obstát, neboť podle údajú v roce 1665 k žádnému požáru 
v Janovicích nedošlo a výmluvný je sám ťakt, že datum založení matrik pro Týnec koresponduje s nástupem nového 
duchovního správce. 

121 Josef Vítězslav ŠIMÁK (ed.), Zpovědní seznamy arcidiecese pražské z r. 1671-/725 IX, X, Plzen~ko a Loketsko, 
Praha 1935, s. 46-47. 

122 NA Praha, APA 1., inv. Č. 1317, sign. B 11/9, fol. 89r-95v. Součástí relace je inventář kostelního vybavení chrámú 
v Janovicích i Týnci. - K významu farářských relací srv. zprávu Václava RYNEŠE, Málo využitý pramen 
vlastivědného poznání (farúřské relace z let 1676-77 a 1700-/701). In: Acta regionalia. Sborník vlastivědných prací 
1965, Praha 1967, s. 106-113. 

111 



Ferdinanda Jirchu (pohřben 4.4.1695), jediného janovického faráře, který z Janovic zároveň 
pocházel. Svou rodnou chalupu v Podsedkách po smrti matky postoupil své sestře Sibyle. 
Pro dějiny farnosti měl význam především díky znovuzavedení matričních knih, které počínaje 
rokem 1684 vytvářejí již kontinuální řadu do současnosti. V Janovicích našel Jircha také poslední 
odpočinek, jak poznamenal kantor do matriky, "tělo pohřbeno jest na levé straně malého oltáře 
před kazatelnicí a na jeho hrobě kamen velký s křížem". Po krátké administraci se uprázdněného 
obročí v červnu 1695 ujal František Jan Vrba, kterému se v roce 1705 ve spolupráci s patronem 
podařilo transformovat týneckou filiální faru v samostatné beneficium s vlastním farářem. Týnecká 
farní budova nalezla dočasné útočiště ve špitálu, který předtím nechaly ze své chalupy zřídit její 
majitelky, ovšem toto provizorium přečkalo nakonec rok 1918 m. Vrba také čas od času pořádal 
kázání mimo svou farnost. Že se neobešla bez výrazné snahy propagovat vlastní názory a zájmy, 
dokládá jeho výstup v Klatovech v den sv. Ignáce v roce 1698. Do kázání vpletl narážku o ptáku, 
ale místně zainteresovaní posluchači v ní okamžitě dešifrovali výpad proti klatovskému děkanovi 
a vikáři Kašparu Danielu Špačkovi, s nímž zřejmě Vrba nesetrvával v nejlepších vztazích l24

• 

Poté, co Vrba získal titul děkana v Hořovicích, byl do Janovic povolán Vilém Jan Josef 
Sibighauser (pohřben 17.11.1734), zřejmě nejschopnější a nejzajímavější duchovní osoba 
v dějinách Janovic. Byl prvním farářem, kterému se v roce 1720 podařilo z janovické fary učinit 
sídlo klatovského vikariátu. To s sebou samozřejmě přinášelo nové povinnosti, především vizitace 
po jednotlivých farnostech vikariátu a povšechný dohled nad úrovní duchovní správy v tomto 
obvodu l25. Zmínit je rozhodně nutné Sibighauserův výtvarný talent, jenž dal vzniknout hodnotným 
kolorovaným perokresbám v druhé janovické tripartitní matrice, datovatelným prvními matričními 
zápisy do roku 1729. Úvodní folia všech tří oddílů knihy vyzdobil k nim příslušejícími figurálními 
motivy. Pokud v případě křestu a sňatku prokazatelně čerpal z předlohy, předvedl u pohřbu zcela 
originální práci. Je o to cennější, že zachycuje podobu janovického kostela před zásadní přestavbou 
ještě ve středověké podobě l26 • Podobně, ač již ne tak zdařile, Sibighauser kostel zpodobnil 
na plánku, který připojil ke své stížnosti o přílišném rozmáhání židovského obyvatelstva, jež podle 
něj nepříslušelo sídlu vikariátu 127. 

Smrtí Sibighauserovou v 61 letech skončilo krátké období, kdy byly Janovice sídlem 
vikariátu. Neobsazenou kolaturu administroval krátce Jan Entzmann a teprve v lednu 1735 byl 
dosazen za nového faráře Jan Václav Erben. Již v březnu 1738 však faru nacházíme opět 

administrovanou, tentokrát Janem Jiřím Feldmannem. Krátce nato byl za faráře ustanoven František 
Xaver Benda (tI9.5.1759 Janovice), působící zde doživotně. Přestože dobové vizitace Bendu 
hodnotily jako řádného duchovního pastýře 128 , dostal se do potíží kvůli nezaplacenému dluhu a byl 
za to dokonce na přelomu let 1756 a 1757 vězněn 129. Počínaje Bendovým nástupcem Janem 
Jakubem Denkem (t 12.11.1773 Janovice čp. 5), máme první zprávy o kaplanech - podle vizitační 
relace vikáře Pánka jím byl v roce 1760 ondřejovický rodák Šimon Rubáš, který také po Denkově 
skonu převzal úlohu spravovat kolaturu. Vykonával ji až do své smrti (t 28.12.1783 Janovice čp. 5). 
Vystřídal ho Eliáš František Trapitsch, který od roku 1795 působil jako farář ve Strážově. 
K dosažení tohoto beneficia mu napomohli Janovičtí, jež mu potvrdili jeho obětavou práci 
pro farnost. Pravdou však zůstává, že ve vedení matrik nebyl právě pečlivý, zápisy z doby jeho 
působení postrádají kvalitu, jakou měly podle dobových předpisů mít. Trapitsch byl nahrazen Janem 
Kořínkem (t 11.12.1817 Janovice čp. 5), druhým duchovním v dějinách Janovic, který dosáhl 

123 Týnec, Farní věstník vikariátu Klatovského 1936, 1.8., s. 1. 
124 Antonín PODLAHA, Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do poc'átku století XIX Díl 1/1, Praha 1917, 

s.262. 
125 Konkrétně k vikářovým povinnostem A. PODLAHA, c. d., s. 194-206 a Pavla STUCH LÁ, Prachatickjí vikariát 

1676-1750. Vyhrané otázky církevní správy, Praha 2004, s. 23-29. 
126 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Janovice nad Úhlavou, matrika Č. 2 (1729-1786), pag. 

922. 
127 NA Praha, APA 1., inv. Č. 1233, sign. B 4/8, fol. 385. 
128 NA Praha, APA I., inv. Č. 1245, sign. B 5/5, zprávy o vizitacích z roku 1746, fara Č. 21, neťol. 
129 Dosvědčuje to prohlášení janovického magistrátu z 7.2.1765. Po dobu Denkovy nepřítomnosti ťaru spravoval 

administrátor Jan František Komárek (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 2153, karton Č. 1(88). Více by o této 
kauze mohla prozradit Denkova písemná pozůstalost dochovaná v témže kartonu. 
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na titul vikáře (od 1795). Ve svém testamentu odkázal faře celou svou knihovnu, čítající celkem 91 
svazků. Týkaly se bez výjimky duchovní tématiky, takže si nemůžeme udělat konkrétní představu 
o Kořínkových zájmech. Vzhledem k početně zastoupeným jazykově českým titulům a zavedení 
češtiny do matričních knih zřejmě disponoval jistým vlasteneckým cítěním. 

Po Kořínkovi administroval jeho osobní kaplan Jan Nejedlý, jemuž bylo v listopadu 1818 
janovické benefici um svěřeno do plnocenné správy. Nejedlý obnovil vedení farní kroniky a poctivě 
do ní zapisoval až do svého odchodu v únoru 1828. Souvisel s rozpory, které měl se svými 
farníki Jo. Již v roce 1825 obvinili Nejedlého ze zpronevěření peněz na opravu varhan, zanedbání 
povinností a důvěrných styků s farskou kuchařkou. V čele 26 nespokojenců stanuli bývalý městský 
rychtář Josef Altmann a jeho nástupce Václav Kobler. První z obou mužů od faráře vyžadoval 
vyplacení 200 zl. W. W. za to, že mu dopomohl k beneficiu, zatímco druhý nemohl faráři odpustit, 
že ho udal na bystřické kanceláři za rušení svátku sv. Jana Nepomuckého, během něhož ve svém 
hostinci pořádal židovskou taneční zábavu. Vyšetřující komise dala za pravdu Nejedlému, ovšem 
vzájemné naschvály a obviňování pokračovalyl3l. Vynést jednoznačný soud není jednoduché, ale 
určitou výpovědní hodnotu má fakt, že se k faráři postavil negativně jeho kaplan Antonín Spirmann, 
jenž poté farnost administroval až do července 1828, kdy kníže Palm-Gundelfingen na faru 
prezentoval dosavadního strážovského kaplana Jana Doubka (t7 .l.183l Janovice čp. 5). Nový 
duchovní správce trpěl Nejedlého přehmaty, zvláště mu vadilo, že jeho předchůdce nedokázal 
ubránit farní les, kterému byla úřednickými intrikami zmenšena výměra z 29 jiter na 23. Ukrácen 
byl také na desátku, podle guberniálního dekretu z 1. března 1819 přešel desátek ze Soustova 
ve prospěch bezděkovského lokalisty. Když Doubek v pouhých 38 letech zemřel, nahradil ho Jan 
Ságl (t 5.2.1837 Janovice čp. 5), působící dosud jako kaplan v Dolních Kralovicích. Ani ten se 
vzhledem ke své krátké době působení do janovických dějin výrazněji nezapsal. Zemřel po šesti 
letech duchovní správy ve svých 45 letech. Doba častých změn byla ukončena až příchodem 
Antonína Spirmanna (t 5.5.1889 Blatná), jenž v Janovicích působil již dříve jako kaplan. Městečko 
jím získalo vzdělaného člověka, který vedl místní duchovní správu plných 39 let. Hned v počáteční 
etapě působení zažil příhodu, kterou barvitě vylíčil ve farní kronice. Koncem ledna 1845 si 
při celebrování mše lidé v kostele povšimli, že se na těle krucifixu na postranním oltáři z ničeho nic 
objevily modravé skvrny. Úkaz mezi lidmi okamžitě vyvolal pocit, že jsou svědky zázraku. 
Spirmann se jim to pokoušel vymluvit, ale až po dvou letech jev interpretoval jako jinovatku, 
vzniklou rychlou změnou teploty v kostelem. Spirmann také do farní kroniky sepsal na své 
možnosti jistě kvalitní přehled dějin rodu Janovských z Janovic, podepřený heuristikou v deskách 
zemských. Za jeho dlouholetou službu se mu janovická samospráva v roce 1871 odměnila udělením 
čestného občanství 1 JJ. 

Farářovy kompetence a povinnosti se vztahovaly k přesně vymezenému prostoru, 
nazývanému farní obvod či kolatura. Všichni obyvatelé takového obvodu (samozřejmě s výjimkou 
Židů) patřili ke kostelu, jenž disponoval farními právy. V praxi to znamenalo, že v něm křtili své 
děti, pohřbívali zemřelé a docházeli do něj na pravidelné mše a zpovědi. V průběhu raného 
novověku prodělával farní obvod změny v souvislosti s postupně se zahušťující farní sítí. 
Bezprostředně po obnovení duchovní správy v roce 1645 janovickému faráři podléhaly mimo 
samozřejmých Janovic vesnice Dolní Lhota, Ondřejovice, Soustov, Petrovice, Rohozno, Veselí 
a Spůle. Dále mu příslušela ještě celá farní osada Týnec, obnášející Horní Lhotu, Javor, Loučany, 
Neznašovy, Radinovy, Týnec, Vacovy a Vrhaveč. Počet duší v kolatuře s překonáváním poválečné 
deprese narůstal a těsně před vydělením Týnce čítal 1631 duŠí l34

. Další významnější změny pro 
vývoj kolatury znamenala 80. léta 18. století, kdy vzniklo v okolí Janovic několik lokalií. 

130 Celá kauza podrobně zachycena v Liber memorabilium parochiae Janovicensis, pag. 4-10. 
131 Jan Nejedlý byl 26.2.1828 z fary sesazen a jmenován kaplanem v Horní Cerekvi. Později měnil rychle místa, 

prameny jej uvádějí také v Božejově či Bukovsku. 
132 Liber memorabilium parochiae Janovicensis, pag. 15-16. 
133 Šumavan 4, 1871, č. 24, 17.6., s. -. 
134 J. V. ŠIMÁK (cd.), c. d. s. 169. Upozorňuji ovšem, že nejde o skutečný počet obyvatel, neboť číslo vychází 

z množství zpovídaných, do nichž se nezapočítávaly děti do 12 let, jejichž podíl v celkové populaci kolísal mezi 1/3 
a 1/4. 
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Se vznikem lokalie v Bezděkově v roce 1785 byl oddělen Soustov, zřízení lokalie v Dlažově si 
o dvě léta později vyžádalo odebrání Plešin a Spůle. K janovické faře bylo naopak připojeno 
Úborsko a Dubová Lhota, až dosud vedené pod farou v Loučimi. Nový farní obvod tak tvořila 
Dolní Lhota, Dubová Lhota, hospoda Granátka, mlýn Harant, Hvízdalka, Janovice, Ondřejovice, 
Petrovice, Rohozno, Spůle, Úborsko a Veselí. Po roce 1798 se k Janovicím znovu připojila ves 
Spůle. Takto dotvořený farní obvod již do roku 1848 nezaznamenal žádnou změnu J\5. Pokud jde 
o vzdálenost, nebyla žádná z vesnic od sídla farnosti vzdálená více než hodinu pěší chůze. Farář 
však tuto vzdálenost nejčastěji překonával na koni, kterého choval ve farním dvoře. 

Postupující nárůst počtu obyvatel a úměrně tomu i množství práce faráře záhy nutil 
uvažovat o zřízení institutu kaplana. Poprvé je prokazatelně doložen v roce 1760 Šimon Rubáš, 
nejsou ovšem vyloučeni ani před tímto datem. De facto trvale začali být kaplani vydržováni 
od doby faráře Kořínka. Svým charakterem šlo o výpomocnou funkci, jejíž zřízení záviselo 
na momentální pracovní vytíženosti toho kterého faráře. O přidělení kaplana musel farář žádat 
na konzistořl36 • Vždy přitom šlo o kaplanství osobní, tzn. že veškeré živobytí zajišťoval kaplanovi 
farář z vlastních beneiiciárních příjmů. V roce 1831 vyplácel farář kaplanovi 350 zl. W. W. pevného 
platu, ale výhledově se doporučovalo zřízení fundačního kaplanství, neboť tato částka beneticium 
příliš vyčerpávala. Nebylo přitom jediným přispěvatelem na pomocného kněze, neboť pravidelně 
na jeho vydržování plynulo z městského důchodu dalších 150 zl. W. W.1.17 Odlišnou úlohu oproti 
kaplanům měli administrátoři, kteří spravovali uprázdněné beneticium po smrti či odchodu toho 
kterého faráře až do příchodu nového. Měli přitom přísně zakázáno požívat výnosu obročí. 

Nejčastěji se etablovali z kaplanů a pokud jich nebylo, z duchovních nejbližší řeholní instituce 13X
• 

Vlastní náplní farářovy činnosti bylo sloužení mší: o nedělích a svátcích povinně, během 
týdne alespoň dvou nebo tří dalších. S tím se pojilo pravidelné odbývání mší fundačních. Duchovní 
správce pochopitelně uděloval farníkům svátosti křtu, svatby a posledního pomazání, pohřbíval, 
katechizoval, vykonával zpovědi včetně nejdůležitější velikonoční od Popeleční středy 

do nejsvětější Trojice, zúčastňoval se setkání duchovních správců z celého vikariátu (konvokací), 
vizitoval školu, kde rovněž vyučoval náboženství a měl i řadu dalších povinností. Z místa svého 
benefici a se nemohl vzdalovat a pokud přece, potřeboval povolení konzistořel.19. Vítaná zato byla až 
do tereziánských dob organizace nejrůznějších procesí. Z Janovic směřovala jednak do Týnce 
k tamní pozdně gotické sošce Madoni 40

, oblíbenější se ovšem stala od poloviny 80. let procesí 
k zázračnému obrazu krvácející Panny Marie Klatovské do Klatov l41

• Pro úplnost se sluší 
poznamenat, že do Janovic procesí také přicházela, farářská relace z roku 1677 mluví 
o každoročních poutích na sv. Jana Křtitele, kam docházeli věřící z Nýrska, Dešenic, Strážova, 
Loučimi, Běšin a Týncel42

• 

135 Srv. janovický farní obvod, jak ho zachycuje Johann TRAJER, Historisch-statistische Beschrcibllng der DÚJcese 
Budweis, Budweis 1862, s. 194-196. 

136 A. PODLAHA, c. d, s. 295-302 a nověji P. STUCHLÁ, c. d, s. 84-89. 
137 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 13, kniha Č. 11. 
138 A. PODLAHA, c. d, s. 423-462. 
139 A. PODLAHA, c. d, s. 245-304. 
140 Jan ROYT, Madona z Týnce u Klatov. In: Sborník prací z historie a dějin umění 1/2002 - Týnec u Klatov, Klatovy 

2002, s. 53-57. 
141 Za pilné návštěvníky klatovské Panny Marie označuje janovické sousedy Vít ASCHENBRENNER, Poutnická 

procesí směřující do Klatov. Příspěvek k dějinám provozu západočeského barokního poutního ccntra v Iclech /685-
/785. ln: Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006 - Klatovy, Klatovy 2006, zvl. s. 181. 

142 NA Praha, APA t, inv. Č. 1317, sign. B 11/9, fol. 90v. 
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Soubor příjmů k pokrytí základních životních potřeb faráře (beneficiumY 43 byl neobyčejně 
pestrý. Jeho základem byl vlastní půdní fond fary, příslušející k farnímu dvoru. První bližší 
informace o jeho struktuře zmiňují již bratři Janovští v soupisu poddaných podle víry z roku 165l. 
Pozemkové vybavení fary tehdy obnášelo 50 výsevkových strychů polí, luk pod 9 vozů sena 
a zarostlý pustý rybníček. Podle toho převyšovalo výměru pozemků lánových sedláků. Až 
na zahrady, které přiléhaly bezprostředně k farní budově, ležela všechna pole s loukami 
a pastvinami koncentrovaná jižně od městečka v trati nazvané příznačně Farářsko či Farsko l44

• 

Pouze jedno pole a dvě louky ležely v trati Za voL~í, tedy nedaleko Úhlavy. Nejvzdálenějším byl les 
Kněžská hora, který se rozkládal ve svahu mezi Ondřejovicemi a Českými Hamry. Celý pozemkový 
majetek podrobně rozepisovala konsignace či slovy faráře "urbář" z roku 1693 145

. Oproti staršímu 
výčtu konstatoval 53,5 strychu rolí, louky pouze místně konkretizoval, aniž by uvedl počet 
dvojspřežních vozů sklizeného sena l46

. Farský rybníček byl již obnoven a nasazován dvěma kopami 
ryb. Farář mohl ještě rybařit v mlýnském náhonu v délce od farního dvora až po jeho splynutí 
s Úhlavou, tj. zhruba 700 metrů, ale jak sám v roce 1713 uvedl, ryb v něm bylo málo. Všechny farní 
pozemky výrazně konkretizoval josefský katastr, který je zaznamenal v původním složení, jen 
rybníček chyběl. Pole obnášela 25 jiter 713 čtv. sáhů (14, 64 ha), z nichž podle údajů z roku 1831 
sklízel v tříletém obdělávacím cyklu průměrně 52 strychů pšenice, 20 strychů ječmene, 52 strychů 
ovsa a 60 strychů brambor. Louky měly výměru 13 jiter 1593 čtv. sáhů (8, 05 ha) a sklízelo se 
z nich 80 centnýřů sena (4, 4 tuny), les o více než 29 jitrech (16, 77 ha) vydával ročně 32 sáhů 
dřeva l47 . 

Obdělávání veškerých farních pozemků samozřejmě nezajišťoval farář. V době špičkových 
sezónních prací si zjednával námezdní pracovní sílu, zatímco během zbylé části roku se 
o hospodářství starala trvale placená čeleď, pacholek nebo čeledín s děvečkou 148. Ubytována byla 
v rámci farní budovy a pracovala za nízkou mzdu a stravu. Podle seznamu farních výdajů platil 
farář své čeledi v roce 1831 463 zl. W. W., neznám bohužel počet lidí, kteří se o tuto roční částku 
dělili. Jistě v něm byla kromě čeledína a děvečky započtena také farská kuchařka, kterou někdy 
suplovala matka toho kterého faráře. V rámci provozu farního dvora nešlo přitom jen o rostlinnou 
výrobu, ale také o dobytek, chovaný v chlévech a stáji. Konkrétní čísla jsou známa pouze 
z duchovenské fase z roku 1713, kdy farář choval dva koně, dva tažné voly, pět krav, dvě plemenné 

143 Nejpodrobnějším soupisem farských příjmů jsou .. Registra a dokonalá zpráva, co se k faře této svatého Jana 
Křtitele v městys .Janovicích patří a přínáleží, jako fundací a povinnosti pana faráře sou, též kdo jakým desátkem 
neh platem témuž farářijanovskýmu povinenjest, s ujL~těním a potvrzením vdole podepsaných ", datovaná do roku 
1724, ale vzhledem k životním datům uvedených plátců desátku vzniklá nejspíše v průběhu roku 1693 a uvedeného 
léta jen aktualizovaná (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 542, karton č. 455). Že se používala jako základ 
pro zjištění farního majetku i dodatečně potvrzuje inzerování tohoto dokumentu v inventáři kostela a fary od faráře 
Erbena, datovaná rokem 1735 (NA Praha, APA 1., inv. č. 3919, sign. D 85/90, karton č. 2387). Uvedený soupis 
doplňuje pro nejstarší období citovaný soupis podle víry a dvě konsignace z let 1683 (NA Praha, APA 1., inv. Č. 

1731, sign. B 41/6, Liber proventuum parochialium de anno 1683, fol. 98) a 1699 (NA Praha, APA 1., inv. Č. 3919, 
sign. D 85/90, karton Č. 2387). - Pro období mladší je to především duchovenská tabela z roku 1713 (NA Praha, TK, 
inv. Č. 1288, karton Č. 420), vydaná Karlem POLÁKEM, Přiznávací tahela faráře janovického Viléma Sihighausera 
z poc'átku stol. XVIII., Věstník Československého zemědělského musea 6, 1933, s. 233-234. Mladší soupisy farního 
majetku jsou k dispozici z let 1797 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 542, karton Č. 455) a 1831 (tamtéž). 
Rozpis desátku na jednotlivé usedlosti v celé kolatuře z roku 1797 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 2153, 
karton Č. 1088. 

144 Pomístní jméno se udržovalo ještč na počátku 20. století. Srv. obecní kroniku Paměti města Janovic nad Úhlavou 
(1893-1937), s. 78. 

145 Srv. předchozí poznámku. 
146 Podle soupisu t~trních příjmú z roku 1699 bylo luk na 14 vozů sena (NA Praha, APA 1., inv. Č. 3919, sign. D 85/90, 

karton Č. 2387), duchovenská tase uvádí jen 7 vozů s poznámkou, že jde o "suchý louky samým mechem porostlý" 
(NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420). 

147 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 542, karton Č. 455. - Duchovenská tase z roku 1713 rozlohu lesa udávala 40 
strychy (NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420). 

148 Jsou zmiňováni prúbčžně v matrikách. Nejstarší doklad o "pacholku pana taráře" Václavu Vlčkovi vznikl u 
příležitosti jeho sňatku v roce 1698. Podle skladby těchto služebníkú se farář neorientoval jen na lidi místního 
púvodu, ale přijímal poddané i osobně svobodné jedince odjinud. 
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svině a šestnáct ovcí. S postupem do současnosti množství dobytka ubývalo, jestliže počátkem 20. 
let 19. století se v obecním stádu páslo ještě několik farských vepřů l49 , potom se na počátku let 30. 
ve farním dvoře našla již jen jedna kráva a kůň. 

Druhým pilířem beneficia byly naturální a peněžní příspěvky od farníků, které 
reprezentoval především farský desátek. V Janovicích se odváděly minimálně od 17. století ročně 
2 věrtele žita, 2 věrtele ječmene a 2 věrtele ovsa z jedné velké lánové usedlosti, ale postupným 
dělením gruntů se desátek drobil mezi půl- i čtvrtláníky. Chalupníci místo obilí skládali částku 3 kro 
3 denáry. Identicky byl desátek vyměřen pro farníky v Rohozně, Petrovicích a Soustově. Polovinu 
obilí skládali jen v Dolní Lhotě a čtyři ve Spůli. Zbylí tři spůlečtí sedláci odváděli desátek znovu 
v plné výši. Vlastní desátek rozhojňovaly ještě další dávky. Selský , chalupnický i domkářský 
majitel krávy odváděl 3 kro ročně místo letníku (nejčastěji máslo či sýr), o listopadovém posvícení 
koláč a o Velikonocích vejce. Z koláčů i vajec profitoval jednou třetinou kantor. Specifickými 
naturálními dávkami byli povinováni ovčáčtí mistři z Janovic, Petrovic, Veselí, Spůle a Soustova, 
kteří místo desátku dávali faráři o Velikonocích jednoho beránka a na sv. Václava "sejr". 
Z veškerých dávek vůči janovickému duchovnímu správci byli s výjimkou vajec a koláče vyňati 
obyvatelé Ondřejovic a Veseli. Ondřejovští místo nich přiváželi palivové dřevo z farního lesa 
Kněžská hora - ročně tak měl každý učinit alespoň sedmkrát - , Veselští byli zavázáni odvádět 
každoročně lněnou přízi na provazy. Jestliže uvedené povinnosti nemůžeme pro absenci 
konkrétních počtů poplatníků sumarizovat, dovoluje to soupis farních příjmů z roku 1797, který se 
od svého staršího předchůdce prakticky neliší a upřesňuje některé jeho údaje. Na desátku se faráři 
scházelo po 25 stryších 3 věrtelích žita, z naturálních dávek na 5 kop vajec, 60 koláčů a 2 liber 
lněné příze. Z poplatků od chalupníků a domkářů včetně reluovaného letníku farář inkasoval 
dohromady 6 zl. 47 kr. 

Farářův příjem tím však ještě nekončil, rozhojňovaly ho příspěvky od majitele patronátu. 
Podle vyjádření farářských relací dostával janovický duchovní správce 5 sudů piva ročně 

z janovického panského pivovaru. Soupis farářových příjmů z roku 1693 je přesnější, protože 
k tomuto naturálnímu daru přidává navíc 1 achtlík patoků a 1 achtlík řediny z každé uvařené várky, 
dále na sv. Jana Křtitele dalšího 0,5 sudu piva, 2 věrtele pšenice, 3 zl. na koření do farní kuchyně, 
1 věrtel pšenice na pečení hostií, 1 vůz olšového dřeva a "na hostinský koně" I vůz trávy. Čistě 
doplňkový význam měli 2 kapři a štika, dávané vždy o vánočních svátcích. Kromě piva o ostatních 
darovaných naturáliích v průběhu 18. století neslyšíme, pravděpodobně byly reluovány na 18 zl. 
ročního platu, který faráři z vrchnostenského důchodu vyhradil soupis z roku 1797. Dále je třeba 
upozornit, že nemalý peníz plynul janovickému duchovnímu správci ze zbožných fundací - v roce 
1797 za celebrování 80 fundačních mší ročně inkasoval 34 zl. 56 kr., kterážto suma v následujících 
letech narůstala o další zbožné odkazy (v roce 1831 farář sloužil již 99 takových mší s ročním 
příjmem 39 zl. 42 kro W. W.). Jistý příjem představovaly také štólové poplatky, získávané 
za vykonané svátostil 50 a nejrůznější akcidenční příjmy. 

149 V roce 1825 městský rychtář Josef Altmann vykázal tento dobytek faráře Nejedlého kvůli vzájemným sporům 
z obecního stáda. Liber memorabilium parochiae Janovicensis, pag. 9. 

150 Podle duchovenské fase z roku 1713 přinášely štólové poplatky za křty, za pohřby a za svatby vždy po 4 zl. (NA 
Praha, TK, inv. č. 1288, karton Č. 420). - Závazným předpisem pro výši štólových poplatků byl patent z 30. května 
1750. Poplatky dělil do pěti tříd podle majetkového postavení poplatníka (celolánový, pololánový, čtvrt lánový 
sedlák, chalupník, čeleď a nádeníci). Za ohlášky dostával farář od lánového sedláka 24 kr., podruha 3 kr., za sňatek 
1 zl. a 12 kr., za pohřeb dítěte do 9 let včetně 30 kro a 4 kr., za pohřeb osoby starší 9 let I zl. a 6 zl. Při pohřbech 

dostávali pevně stanovenou částku rovněž hrobník (za vykopání hrobu v zimě I zl. a 45 kr., v létě 35 kr. a 18 kr.), 
ministranti nesoucí kříž (pro všechny po 3 kr.) a nosiči rakve (pro všechny 18 kr.). Poplatek za hrob obnášel 35 kr. 
a 15 kr., jistý drobný obolus dostávali ještě vokalisté či kostelník. - V roce 1784 stál pohřeb bývalého primátora 
Bernarda Lišky dohromady 9 zl. (faráři 4 zl., kaplanovi 20 kr., I zl. kostelníkovi, 42 kr. hrobníkovi, 30 kro za rakev, 
45 kro školnímu učiteli, 3 kro ministrantům, za svíce 30 kro a jejich nosičům I zl. 10 kr.) - srv. SOA Plzeň, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. č. 563, karton Č. 464. Podle údaje z roku 1829 obnášel pohřeb Barbory Kothové z čp. 143 
v roce 1829 6 zl. 38 kr. C. M. (platilo se z toho faráři 2 zl. 12 kr" školnímu učiteli 2 zl., kostelníkovi 30 kr., 
hrobníkovi 36 kr., ministrantům 6 kr. a za rakev I zl. 12 kr.) - srv. účet tamtéž, inv. č. 509, karton Č. 419. 
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Přes zdánlivou výši příjmů zůstávalo janovické farní beneficium ztrátovým hospodářským 
podnikem, což prokazují čísla, která se dochovala z roku 1831. Po zaplacení všech daní, mezd 
pro farní služebnictvo a pracovníky potřebné ke sklizni polních plodin, sena, svozu dříví z farního 
lesa, dále potřeb pro farní úřadování a jiných položek vykazovaly účty hodnotu -157 zl. 51 kro W. 
W. Jediným účelným odvrácením záporné peněžní bilance byl až pacht a reluice farského desátku 
po roce 1848. 

Jestliže farní majetek sloužil na vyživení faráře a provoz kolatury, potom záduši neboli 
jmění kostela plynulo na opravy chrámu a mešní provoz. V 16. století již můžeme počítat 
s výlučnou správou zádušního jmění lidmi stojícími mimo duchovní správu'51

. Nejstarší konkrétní 
zprávy o zádušních příjmech jsou až z roku 1651, kdy došlo krátce předtím k obnovení dosud 
neobsazeného beneficia, nicmene o jejich starší existenci nemuzeme pochybovat. 
V předbělohorských zápisech městské pamětní knihy nalezneme u prodávaných nemovitostí 
finanční závazky vůči záduší formou zbožných odkazů I 52. Farářské relace jako správce zádušních 
účtů jmenují faráře a hejtmana panství, kteří také měli klíče od zádušní kasy. Paralelně s tím však 
jsou zprávy o kostelnících, takže se zdá, že správa zádušních účtů šla již od počátku mimo jejich 
kompetenci 15l. Ostatně vizitační komisi v roce 1722 si faráři z celého týneckého panství stěžovali, 
že se všechny starší zádušní účty soustředily na vrchnostenské kanceláři a nové se vůbec 
nevedou ,s4

. Sepisováním účtů tak zcela jistě byl pověřen hejtman. Tuto informaci potvrzuje další 
vývoj. Ještě v závěru 50. let 18. století vedl zádušní účty všech kostelů na dešenickém panství 
hejtman (inspektor) panství Kalivoda, jenž nadělal dluhy, které později byly vyžadovány po jeho 
dědicích 155. Po připojení Dešenic k bystřickému panství byl v účetní agendě patronátních kostelů 
suverénem zvláštní úředník Sýkora, ale ani poté nebyly vyloučeny případy, kdy se evidence 
zádušních příjmů a vydání dostala do kompetencí ředitele panství 156. Od roku 1777 dostával vedoucí 
zádušních účtů mzdu 2 zl. 15 kro ročně. 

Funkce kostelníků byla doživotní a ve své náplni se zaměřila výlučně na údržbu chodu 
kostela a sakristie (vysloužilo mu to také označení sakristián): pomáhal faráři s oblékáním 
do obřadních rouch, rozsvěcoval kostelní svíce, zvonil, asistoval při křtu a dalších svátostech, 
udržoval pořádek v kostele apod. Byl sice poslušen faráře, ale vybíral ho nezávisle na něm patron. 
Kostelníky nejčastěji byli domkáři, kteří si tak mohli přilepšit ve svém životním údělu. Zvláště 
vytrvale se úřad kostelníka udržoval na domku čp. 13, kterému se také neřeklo jinak než 
"U kostelníků". Plat se kostelníkovi se hradil ze zádušních peněz. Když dvorská studijní komise 
v roce 1816 nařídila sjednotit kvůli polepšení učitelova hmotného zaopatření úřad kostelníka 
s učitelovým, bylo od toho v Janovicích upuštěno s odůvodněním, že učitel se svými 146 zl. ročně 
disponuje dostatečně vysokým příjmem. Podobná výjimka byla učiněna ještě v Nýrsku, ostatní 
učitelé pod bystřickým patronátem na toto opatření museli přistoupit. Kostelníkova mzda tehdy 

151 Srv. k tomu Blanka Zl LYNSKÁ, ZáduH ln: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. 
dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998, s. 535-548. - Pro poznání zádušního majetku a jeho správy mají klíčový význam 
zádušní účty, dochované pro janovický kostel bohužel značně torzovitě. Nejpřehlednější kontinuální řada účtů se 
dochovala ve farním archivu (SOkA Klatovy, Farní úřad Janovice nad Úhlavou, zádušní účty 1757-1785), ale 
jednotliviny jsou k nalezení roztroušeně ve fondu bystřického panství: inv. č. 2153, karton Č. 1088 (kostelní účet 
za rok 1759) a snad také jinde. 

152 Např. v zápise z 4.5.1600 se Filip Czintl při koupi chalupy od Wolfganga Uzdaře zavazoval zaplatit 10 kop 
míšeňských grošů ke kostelnímu záduší (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha č. I, fol. 3r), k téže 
chalupě zápis z 22.4.1607, kdy prodávající Jakub Oksenweter urgoval kupujícího Martina Hradeckého, aby při 
každém kostelním počtu platil 30 míšeňských grošů kostelníkovi (tamtéž, s. 10r). 

153 V době vzniku druhé farářské relace byl kostelníkem uváděn Jan Hrdlička, jenž zemřel 9.1.1700. Jeho nástupci byli 
Kašpar Zinterhof ( 1700-1722), Jiří Kovařík ( 1722-1728), Václav Zinterhof z čp. II (1728-po 1760), Matěj Zinterhof 
z čp. 13 (před 1755-1773), Michael Blahut z čp. 13 (1773-1805), Jan Blahut z čp. 13 (l805-před 1825), Antonín 
Fiala (1825), Jakub Model (1826), Antonín Fiala (1826), Antonín Strasser z čp. 125 (1832). 

154 NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton Č. 420. 
155 SOA Plzeň, VS Bystřice n. lJhl., inv. Č. 2153, karton Č. 1088. Zde i kostelní účty dalších chrámů a špitálů 

na bystřickém panství. 
156 Do roku 1747 František Kristián Kalivoda, do roku 1755 Jan Antonín Kitlitz, 1756-1782 František Lukáš Sýkora, 

1782-1785 Václav Novák, 1788-1795 Antonín Feldmann, 1804 Havel Jeřábek. Pro I. polovinu 19. století se mi 
dosud nepodařilo nalézt žádné kostelní účty. 
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obnášela pevný plat 2 zl. 15 kr., příplatek za jeho působení ve funkci "kirchenvatera" 14 kro a podíl 
z fundačních úroků, tentokráte již 2 zl. 15 kro W. W. 1S7 V roce 1826 však ke spojení místa učitele 
s kostelníkem přece jen došlo, ovšem ne zásahem vyšší moci, nýbrž kvůli neshodám mezi farářem 
Nejedlým a tehdejším kostelníkem Fialou. Vrchnostenský úřad tedy jmenoval kostelníkem 
podučitele Jakuba Modela, ovšem již příštího roku byl ve funkci znovu Fiala l5x

• 

Od obnovení farní správy v roce 1645 nebyly předmětem zádušního majetku žádné 
nemovitosti, zádušní vlastnictví mimo samotného kostela mělo charakter peněžní hotovosti. 
V minulosti o nemovitém majetku ovšem lze uvažovat, protože ještě soupis poddaných podle víry 
připisoval janovickému kostelu jeden "dvorec" ve Spůli 159. Takovou úvahu však relativizuje sdělení 
taxátora Košína v ocenění janovického statku z roku 1649, že grunt" ouroky k zádu,~í sv. Jana 
v městys Janovicích odvozovati jest povinen, však roboty a jiné povinnosti vrchnosti vykonávati 
zavázán byl" 160. V pozdější době však žádné platy od spůlského poddaného pro záduší nenalézám. 
Stabilním, ač ne vysokým zdrojem příjmů do zádušní pokladny byla instituce železných krav. 
Název této peněžní dávky vycházel z jeho původu, kdy farář zájemcům z řad sousedů propachtoval 
svůj dobytek. Když náhodou uhynul, musel být nahrazen jiným stejné kvality. Nestalo-li se tak, 
zůstávalo pachtovné na gruntu váznout jako věčný plat l61

• Obvykle vázla jedna železná kráva 
na jedné usedlosti, ale dosti časté byly také dvě, výjimečně i tři. S postupným štěpením velkých 
lánových usedlostí na poloviny a čtvrtiny docházelo k dělení platu až na zanedbatelné částky. 
Stabilně byly za jednu vybírány 4 kro 4 denáry, což v roce 1751 při počtu 33 železných krav 
vynášelo z městečka 2 zl. 34 kro Dalších 17 železných krav vázlo na gruntech v Ondřejovi cích, 
Blatech, Soustově a Spůli l62 • Množství železných krav se ovšem postupně měnilo, ač nijak 
výrazněl63 . Rovněž ne všichni janovičtí poplatníci odváděli platy pouze k místní faře. Vizitace 
tereziánského katastru z roku 1722 odhalila, že dva sedláci platili železnou krávu ke kostelu 
do Nýrska a jeden do Loučimi, snad s ohledem na původ dřívějších majitelů gruntu. 

Nepravidelný zdroj zádušních příjmů představovaly fundace. Přesnou evidenci veškerých 
zbožných odkazů vedla kniha fundací, s níž pracoval při svém výzkumu K. Polák, ale v současnosti 
není k nalezení 164. Díky pečlivému přístupu k tomuto druhu financí však existuje alespoň její 
výtah l65

• Prvý zbožný odkaz učinila v roce 1663 štědrá mecenáška janovického kostela Eva Alžběta 
Fremutová ze Stropčic - za částku 200 kop míšeňských grošů (233 zl. 20 kr.) úročených 6 % si 
vymínila od faráře celebrovat ročně 12 mší. Ročně mu to vynášelo odměnu 8 kop, zbývající 4 kopy 
putovaly na chudé l66

• Fundační kapitál tak zůstával nedotčen, mešní provoz se hradil z jeho úroku. 
Na obdobném principu fungovaly také všechny ostatní fundace, kterých do roku 1848 bylo celkem 
16167

• Za poživatele části fundačního úroku byli v některých z nich pojímáni i kostelník s kantorem. 

157 Veškeré tyto příjmy plynuly přirozeně ze záduší. V případě částky 2 zl. 15 kr. si nejsem jist, zda nejde o plat 
za správu kostelních účtů, ovšem může také jít o navýšenou mzdu 2 zl., které dostával minimálně od roku 1777. Srv. 
SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 396, karton č. 279. 

158 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 396, karton Č. 281. 
159 Magda ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko-Klatovsko 2, Praha 2003, s. 

516. Zjištění, zda se jednalo o spůlský svobodnický statek nebo běžnou poddanskou usedlost zde nebylo možné 
řešit. 

160 NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1, taxa statku Janovice n. Úhl. z 12.6.1649. 
161 Pavla STUCHLÁ, Prachatický vikariát 1676-1750. Vyhrané otázky církevní správy, Praha 2004, s. 133 (s odkazy 

na další literaturu). 
162 SOkA Klatovy, Farní úřad Janovice nad Úhlavou, zádušní účty 1757-1785. 
163 Podle soupisu poddaných podle víry inkasoval farář v roce 1651 plat z 46 železných krav, v roce 1713 z 40, v roce 

1779 ze 48. 
164 Lihrifundationum byla součástí farního archivu ještě v 50. letech 20. století, kdy okresní archiv prováděl jeho 

průzkum na janovické faře. 
165 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 542, karton Č. 455. Při porovnání s jinými prameny se však zde deponovaný 

soupis fundací ukázal jako nekompletní. 
166 K Evě Alžbětě Fremutové ze Stropčic srv. Jindřich VANČURA, Dějiny nékd(.j.~ího královského města Klatov 1112, 

Klatovy 1937, s. 782-784. 
167 1. 1663 Eva Alžběta Fremutová ze Stropčic 200 kop míšeňských grošú s 6 'Y<, úroku na 12 mší ročně, 2. 1695 

Martin Václav Jircha 200 zl. s 6 % úroku na 12 mší ročně, 3. 1709 Kateřina Wiederspergerová z Wiederspergu 100 
zl. s 6 % úroku za 12 mší ročně, 4. 1709 Alois Stotz von Simmerling 100 zl. s 6 % úroku za 12 mší ročně, 5. 1722 
Rosina Laternová 100 zl. s 6 % úroku za 7 mší ročně, 6. 1733 Lidmila Wiederspergerová z Wiederspergu 150 zl. s 
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Zádušní kapitál, jenž postupem let rostl, byl samozřejmě vítaným zdrojem půjček, jichž nejvíce 
využívali samotní majitelé patronátního práva. Soupis dlužených peněz k janovickému záduší 
z roku 1760 to ostatně výstižně prokazuje. Nejvyšší dluhy vůči kostelu měli hrabě Karel Josef 
Palm-Gundelfingen (300 zl. s 6 % úrokem) a hrabě Prokop Krakowský z Kolowrat (333 zl. 20 kro 
s 5 %). Další pohledávky nižší 100 zl. zde měli janovický primátor GerI, lidé ze sousedních obcí 
a jejich správal6R

• Poměrně překvapivě se na dlužených částkách prakticky nepodíleli janovičtí 
sousedé l69

• K ťundačnímu jmění se občas uchýlili pro půjčku také samotní faráři l70 • 
Okrajový význam pro zádušní majetek představovaly příjmy spojené s dobrovolnými 

příspěvky na kostel do pytlíčku při mších (kolem roku 1713 průměrně 3-4 zl. ročně), z pokladničky 
umístěné v hostinci čp. 55 (1-2 zl. ročně), za prodej malých svíček, za zvonění umíráčku 
zemřelým 171 a v 17. století výjimečně podíl z pokut za nedodržení ubrmanských smluv, sjednaných 
městskou správou při drobných sporech mezi sousedy. 

Až dosud se mluvilo o zádušních příjmech, ale z kostelního majetku se přirozeně také 
vydávalo. Při prolistování zádušních účtů vidíme, že výdaje pokrývaly především běžný provoz 
kostela: drobné částky se vydávaly na vyprání rituálních rouch, nákup svíček, mešního vína, topení, 
drobné i větší opravy v kostele. Další vydání byla spojena se mzdami a pravidelnými platy 
kantorovi, kostelníkovi a později také vedoucímu kostelních účtů. Kromě posledního z nich všichni 
jmenovaní společně s farářem inkasovali každoročně ještě jistý obnos z úroků fundačních kapitálů. 
Pro úplnost zbývá dodat, že výdaje ze záduší převyšující 10 zl. byly povoleny pouze se souhlasem 
arcibiskupské konzistoře 172 • 

Změny v stavební podobě chrámu sv. Jana Křitele postihly jak interiér, tak exteriér. 
Sledujeme-li jednotlivé výdaje v zádušních účtech, můžeme konstatovat dílčí opravy na kostele 
téměř každoročně. Prvním výraznějším zásahem do dosud souměrného půdorysu chrámu byla 
přístavba sakristie do severovýchodního rohu mezi presbytář a loď, jež proběhla před rokem 1677. 
Klíčovými stavebními úpravami však kostel prošel až v 18. století. Nejzásadnější změny se dotkly 
dřevěné zvonice, existující při jižní stěně lodi snad již od samého vzniku kostela. Při povaze dřeva 
neudiví neustálá hořekování farářova na špatný stav konstrukce. Po třicetileté válce, kdy asi 
patronovi sotva zbývaly peníze na její opravu, byla již tak chatrná, že hrozila zřícením. Klatovská 
měšťanka Eva Alžběta Fremutová ze Stropčic proto v roce 1663 odkázala kostelu na její opravu 
dlužní úpis Jana Jindřicha Janovského z Janovic z 24. dubna 1629, znějící na 100 kop míšeňských 
grošů i se všemi úroky 173. Mimoto financovala ulití nového velkého zvonu, který byl do zvonice 
zavěšen po svém dokončení v roce 1666174

• Zda byly peníze skutečně vynaloženy předepsaným 
způsobem nevím, nicméně již v roce 1735 byla podle faráře Erbena zvonice "téměř každou hodinu 
k pádu nakloněná ,,175. Vydržela ještě do roku 1760, kdy janovickou faru vizitoval nepomucký vikář 
Jan František Pánek. Zastihl ji v tak žalostném stavu, že nařídil její okamžité přezkoumání tesaři. 

6 % úroku za 9 mší ročně, 7. 1735 Magdalena Klementová 50 zl. s 5 % úroku za 3 mše ročně, 8. 1757 Václav Kubík 
30 zl. s 5 'Yo úroku za 2 mše ročně, 9. Jan Denk neznámou částku na 6 mší ročně, 10. Rosina Gerlová neznámou 
částku na 5 mší ročně, II. 1800 František Oppelt 269 zl. W. W. s 5 % úroku za 1 mši, 12. 1831 Eva Braunová 50 zl. 
W. W. s 5 % úroku za I mši ročně, 13. 1833 Ondřej Terč z Ondřejovic 100 zl. C. M. s 5 % úroku za 3 mše ročně, 
14. 1833 Anna Udíčková 60 zl. C. M. s 5 % úroku za 2 mše, 15. 1834 Štěpán Lom 160 zl. C. M. s 5 % úroku za 4 
mše, 16. 1846 Marie Zinterhofová 20 zl. C. M. s 5 % úroku za I mši. - Poslední evidovanou byla 45. fundace, 
založená v roce 1915. 

168 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 2153, karton č. 1088. Další výkazy výpůjček z fundačního kapitálu tamtéž, 
inv. č. 508, karton Č. 418. - Kolowrat svůj dluh, zapsaný v deskách zemských, uhradil v roce 1767 (tamtéž, inv. č. 

542, karton č. 455). 
169 Z nemnoha např. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 62 A (Bernard Liška z čp. 64 si 

15.7.1767 vypl\jčil 100 zl. z fundace Evy Alžběty Fremutové ze Stropčic). 
170 Když faráři Sibighauserovi před rokem 1713 vyhořela hospodářská stavení ve farním dvoře, půjčil si na jejich 

opravu z týneckého záduší. NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton Č. 420. 
171 V roce 1757 se za zvonění dítěti platilo 6 kr., dospělému 15 kro (SOkA Klatovy, Farní úřad Janovice n. Úhl., zádušní 

účty 1757-1785). V roce 1781 uvedeny tytéž částky (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 509, karton Č. 419). 
172 A. PODLAHA, c. d., S. 484 sq. Srv. níže žádosti faráře Denka o uvolnění kapitálu na opravu kostela. 
173 NA Praha, APA listiny, inv. č. 269. 
174 Letopočet ajméno donátorky přímo na zvonu. Srv. popis zvonu u F. VAŇKA - K. HOSTAŠE, c. d.. S. 37. 
175 NA Praha, APA 1., inv. Č. 3919, sign. D 85/90, karton Č. 2387. 
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Přestože nekonstatovali bezprostřední nebezpečí zřícení 176, přikročilo se v průběhu roku 1767 
k výstavbě zcela nové zděné věže na západní straně kostela, která je dnes se svou jehlancovou 
střechou jednou z hlavních dominant janovického panoramatu. Náklady na stavbu ve výši 1400 zl. 
hradil patron, hrabě Palm-Gundelfingen 177

• Se vznikem věže se pojily i další opravy kostelní 
budovy 178. Krátce předtím přidal 500 zl. na opravu střechy lodi a sanktusníku. Obojí se začalo 
opravovat rovněž v roce 1767. Záhy se shledalo nutným rozšířit restaurační práce ještě na okna, 
vchody, lavice a křitelnici l79 • 

Od 2. poloviny 17. století až do rekvizic za první světové války měl janovický kostel vždy 
čtyři zvony, dva velké a dva menší. Oba větší byly zavěšeny ve dřevěné zvonici, později v kostelní 
věži. O prvním z nich již padla zmínka, věnovala ho kostelu Eva Alžběta Fremutová. Druhý zvon 
jménem Ondřej byl poškozen při bouřce v roce 1830 a o sedm let později znovu přelit. Dva menší 
zvony byly zavěšeny v sanktusníku na střeše kostelní lodi, ale bez jakýchkoliv nápisů, určující 
jejich provenienci. Když byl sanktusník v říjnu 1846 sejmut, přenesly se oba do velké věže lxo . 

Vnitřní vybavení kostela se dynamicky vyvíjelo po celou epochu raného novověku. Ještě 
v roce 1713 si farář Sibighauser povzdechl o potřebách k sloužení mší: "mnoho věcí hy se 
potřehovaly, ale pro velikou chudohu kostela se zjednati nemohou .. IXI. Tak špatná však situace přece 
jen nebyla, kostelní inventáře charakterizují chrám sv. Jana Křtitele jako poměrně dobře vybavený 
svatostánek I 82. Nemohu se tu samozřejmě zabývat přesným výčtem kostelních věcí, takže se 
zastavím jen u těch nejdůležitějších. Uvnitř chrámu stály minimálně od roku 1735 čtyři oltáře; 

hlavní sv. Jana Křtitele a tři postranní zasvěcené Zvěstování Panny Marie (snad ještě reminiscence 
na oltář z roku 1404), sv. Janu Nepomuckému a Ukřižování Páně. Poslední z nich byl po roce 1831 
zrušen, uměleckohistorická topografie z konce 19. století ho již neuvádí ,x3 . Přítomnost kazatelny 
a zpovědnice byla pochopitelně obligatorní. Patřičnou působnost chrámovému prostoru dodávaly 
varhany, o nichž máme první konkrétní zprávu až z roku 1775, ovšem již o sto let dříve v kostele 
zaznívaly tóny z regálu, malých přenosných varhan I 84. Z ostatních hudebních nástrojů kostelní 
inventář z roku 1775 připomíná ještě na kruchtě 4 trumpety, 2 opotřebované bubny, 1 housle, 2 lesní 
rohy a 1 violu. 

176 O vizitaci z 30.6.1760 NA Praha, APA 1., inv. č. 1259, sign. B 6/11, nefol. 
177 Liber memorabilium parochiae Janovicensis, pag. I. 
178 Výstavba věže bývá tradičně datována do roku 1764 (srv. např. F. VANĚK - K. HOSTAŠ, c. d, s. 36), což 

neobstojí s písemnostmi dochovanými ve fondu Archiv pražského arcibiskupství. Teprve 22.7.1767 psal farář Denk 
konzistoři, že hrabě Palm "Ioea campanilis lignei [ ... ] turrim aedificare resolverit, quam etiam suis sumptihus 
simi/em delineationi appositae in posteriore parte ecc/easiae aedificare incepit" (NA Praha, APA 1., inv. Č. 3081, 
karton Č. 1437, recepta červenec 1767). 

179 S opravou střechy Denk hodlal začít již v roce 1765, kdy žádal konzistoř o příspěvek 94 zl. (NA Praha, APA 1., 
karton Č. 1415, recepta duben 1765). Částka 500 zl. od patrona ovšem nedostačovala, protože původní rozpočet 
na opravu střechy lodi včetně sanktusníku, vyhotovený zednickým mistrem Janem Jindrou a tesařským mistrem 
Václavem Mayerem, předpokládal výdaje za více než 714 zl. Farář Denk proto v červenci 1766 žádal konzistoř 
o povolení doplatit zbytek ze zádušní pokladny. Bylo mu vyhověno, ovšem když se oprava rozšířila v roce 1767 
o další položky (střecha sakristie, křitelnice, lavice, vchody, okna), potřeboval částku zvýšit na 283 zl. NA Praha, 
APA 1., inv. č. 3080, karton č. 1425, recepta červenec 1766 a tamtéž, inv. Č. 3081, karton Č. 1437, recepta červenec 
1767. K opravě kostela v roce 1767 srv. ještě SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 2153, karton Č. 1088. 

180 V sanktusníku byly již podle farářské relace z r. 1700 (NA Praha, APA 1., inv. Č. 1317, sign. B 11/9, fol. 90r, otázka 
Č. 19). Srv. Liber memorabilium parochiae Janovicensis, pag. 15. 

181 NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420. 
182 Nejlepším pramenem pro zkoumání kostelního vybavení jsou pochopitelně kostelní inventáře. Dochovány jsou z let 

1677 (NA Praha, APA 1., inv. Č. 1317, sign. B 1119, fol. 92r-92v), 1700 (NA Praha, APA 1., inv. Č. 1352, sign. B 
13/12), 1735 (NA Praha, APA 1., inv. Č. 3919, sign. D 85/90, karton Č. 2387), 1775 (SOkA Klatovy, Farní úřad 
./anovice n. Úhl., zádušní účty 1757-1785) a 1831 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. lJhl., inv. Č. 542, karton Č. 455). 

183 Ferdinand VANĚK - Karel HOSTAŠ, Soupis památek historick)ích a uměleckých v po/itick{>m okresu klatovském, 
Praha 1899, s. 37 (=Soupis památek historických a uměleckých v království ('eském od pravěku do počátku XIX. 
století, 7). 

184 NA Praha, APA 1., inv. Č. 1317, sign. B 1119, fol. 92v. Kromě toho je již v roce 1674 jmenován .lan Oves ml. jako 
varhaník (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, Ťol. 22v). 

120 



Kostel obklopoval již od založení hřbitov, obehnaný kamennou zdí. Naproti sakristii stála 
na zeď přilepená kostnice, kam se shromažďovaly kosti, které hrobníci vykopali při hloubení 
nových hrobů 1R5 • Hřbitov tak fungoval jako jakýsi recyklační prostor, neboť na ploše 650 m2 bylo 
nereálné pohřbívat mimo místa, kde již byl nějaký hrob. Konkrétní rozvržení plochy hřbitova podle 
sociálního původu nebožtíků není doloženo, pouze vedle kostnice se pohřbívala nekřtěňátka l86 • Čas 
starého hřbitova se naplnil po vydání patentu z 14. září 1785, jenž zapovídal dále pochovávat 
na hřbitovech uprostřed měst a nařizoval zakládání nových hřbitovů mimo intravilán. Janovická 
městská správa na to v roce 1788 reagovala zakoupením prostoru bývalého hradu, obklopeného 
dosud vodním příkopem. Po nezbytných úpravách, spočívajících zejména v odstranění zbytků 

hradních zdí, pozemek předala k zamýšleným účelům 187 • Místo to nebylo právě nejvhodnější, neboť 
pod tenkou vrstvou půdy hrobníci naráželi na zbytky kamenné klenby, tvořící stropy hradních 
sklepů. Z osiřelého prostoru kolem kostela byly postupně odstraňovány stopy po hrobech, na místě 
kostnice vznikla v letech 1798-1799 nová škola čp. 126, kvůli níž byla jistě stržena i ohradní zeď 
kolem celého prostoru. Zbývá dodat, že samotní příslušníci rodu Janovských z Janovic nacházeli 
poslední odpočinek přímo v kostele. Ještě koncern 19. století byly lokalizovány gotické náhrobníky 
ze 14. století 1XX,jejich identifikace však mírou sešlapáníjiž tehdy nebyla možná l89

• 

Kromě kostela se v rámci janovického intravilánu i extravilánu nacházelo několik dalších 
sakrálních objektů. Přímo na náměstí stávala kaple sv. Jana Nepomuckého. Kdy byla postavena 
nevím, stejně tak její zrušení není nijak evidováno. Musíme se spokojit mezními daty - kaplička je 
vyobrazena již v roce 1729 a ještě v roce 1820 se u ní modhlo l90

• Její přesná poloha není jasná. 
Sibighauserova perokresba z roku 1729 ji umisťuje přímo ke hřbitovní zdi, zatímco plánek 
židovských obydlí kapli lokalizuje více do prostoru náměstí. Druhá kaplička Panny Marie Bolestné 
stála při cestě na Týnec, a to přinejmenším v roce 1785 191

• Počátkem 20. století byla stržena a nově 
postavena, vysvěcení proběhlo 26. května 190i 92

. Po katastru bylo rozmístěno ještě osm křížů, jež 
podrobně sepsal E. Pavlík. Podle jeho údajů však žádný z nich nevznikl před rokem 1850. 
O jednom kříži se sice dovídáme prostřednictvím pomístního jména v tereziánském katastru, mohlo 
však jít o kříž smírčí či reminiscenci na staré hraniční znamení lesa. 

* * * 

Nedílnou součástí života farní osady byla škola, od středověku úzce spjatá s církevní 
správou. Dokud se ve školství výrazněji neangažoval stát, podléhala libovůli vrchnosti jakožto 
nositelce patronátního práva. Primární pravomocí patrona bylo vybírat kantora, i když nějaké 
dramatické zásahy v této oblasti nelze očekávat. Výběr se obvykle omezil na pouhé potvrzení. 
Vrchní vliv na obsazování učitelského místa v Janovicích a jeho nezávislost na vlivu duchovního 
správce nicméně potvrzují jak farářské relace z poslední čtvrtiny 17., tak i aktový materiál od konce 
18. století. Pokud jde o další profilující patronovu povinnost, jíž byla údržba školní budovy, možno 
konstatovat ještě laxnější přístup. Prameny naznačují, že vrchnost nevyvinula pro údržbu janovické 
školy až do roku 1799 výraznější snahu, vždyť i samotné pořízení školní budovy se realizovalo 
ze zádušních pcněz. Zásadní převrat nastal v polovině 18. věku, kdy se elementární školství stalo 

185 Kostnice stála podle ocenění bystřického panství ještě v roce 1804. Zjevně se již však nepoužívala, protože 
na novém hřbitově na místě hradu stálajiná (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, karton č. 295). 

186 N A Praha, APA 1., inv. č. 3919, sign. D 85/90, karton č. 2387. 
187 August SEDLÁ(:EK, Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl devátý, Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 

145. 
188 ./anovická kronika /ikolní l do 1892 J. s. 7. V kostele sv. Jana Křtitele našel poslední odpočinek ještě Jiří Janovský 

z Janovic, viz Ferdinand MENc"'ÍK (ed.), Paměti .lana ./iřího Haranta z Polžic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 
1648, Praha 1897, s. 23 (=Historický archiv, 10). 

189 ANM Praha, Sbírka CI (Eichlerova sbírka), sign. Klat. G 31. 
190 Liber mcmorabi1iull1 parochiae Janovicensis, pag. 6. 
191 V roce 1842 ji opravoval janovický zednický mistr Václav Šperl. SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 192, 

karton Č. I. 
192 O drobných sakrálních památkách na katastru obce podal povšechný přehled Emanuel Pavlík v obecní kronice. 

Paměti města ./anovic nad Úhlavou [1893-1937 J, s. 71-74. 
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předmětem další vlny tereziánských reforem193
• V konkrétním případě se jednalo o dva školské 

zákony z let 1774 a 1805, jež zavedly pro děti od 6 do 12 let povinnou školní docházku a vytvořily 
školskou síť ve třech úrovních. Na nejnižší úrovni to byly školy triviální, zvané též v případě vazby 
na farní kostel školami farními. Podle litery těchto normativů získal základní dozor nad janovickou 
školou farář Rubáš, jenž v ní vyučoval katechismu. O nedlouho později byl zřízen v Janovicích 
místní školní dozorce z řad sousedů 194 • Nad ním byl stejně jako nad ostatními školními dozorci 
ustaven zvláštní krajský komisař Prokop Scheuba, sídlící v Klatovech. Ten měl za úkol školy v kraji 
pravidelně vizitovat195

• Mezi faráře a krajského komisaře pronikl jako jakási mezi instance vikář, 
nazývaný okresní školní dozorce l96

• V popsané konstelaci poté školství setrvalo až do poloviny 19. 
století. 

Klatovský školní komisař měl na rozdíl od svých kolegů z jiných krajů tu výhodu, že jím 
spravovaný kraj patřil k oblastem s nejméně rozvinutou sítí škol. Podle školních fasí z let 1772-
1775 zde fungovalo jen 61 škol 197

• Takovému rozložení musela odpovídat velikost obvodů 
jednotlivých farních i filiálních škol. Zúžíme-li náš úhel pohledu na Janovice, prostředkuje nám 
nejstarší pohled na podobu obvodu janovické školy soupis farních příjmů z roku 1693. Již na první 
pohled je zřejmé, že se téměř úplně shoduje s obvodem farním. Mimo samozřejmé Janovice sem 
docházely do školy děti z Dolní Lhoty, Ondřejovic, Rohozna, Spůle a Veselí. Později se školní 
obvod transformoval. V roce 1760 byla do Janovic přiškolena Dubová Lhota, odkud předtím 
chodily děti až do Loučimi, vzdálené vzdušnou čarou přes 6 km l9X

• Po zřízení triviální školy 
při bezděkovské lokali i ztratila janovická škola Dolní Lhotu, a přestože bylo ještě v roce 1790 
usilováno o její zpětné přiškolení, zůstala v tamním obvodu již trvale. Do školy v Janovicích tak 
od konce 18. století přicházely děti z Dubové Lhoty, Hvízdalky, Janovic, Ondřejovic, Rohozna, 
Spůle a Veselí. Krátce nato přibylo Úborsko, uváděné jako součást školního obvodu v roce 1806, 
ale již v roce 1822 bylo při školeno do Pocinovic. Mezi lety 1806-1819 přibyly ještě Petrovice, ale 
poté, co byla guberniálním dekretem z 28. prosince 1835 zřízena škola v Bystřici, musely 
petrovické děti docházet tam a ani přes intervence tamních obyvatel jim již nebylo dovoleno chodit 
do Janovic l99

. Po těchto úpravách se školní obvod již ustálil a platil ještě na počátku 60. let 19. 
století20o

• 

Počet žáků narůstal přímo úměrně zvyšování počtu obyvatel a rostoucímu zájmu státu 
o vzdělání poddaných. Ne vždy se však setkával s pochopením konzervativně smýšlejících 
venkovanů. Rodiče často nepovažovali za nutné děti do školy vůbec posílat. Důvody, proč své 
ratolesti drželi doma, byly vysvětlovány povinností posluhovat jim v čase nemoci, jindy je 

193 Srv. k tomu Josef HANZAL, Z dějin západočeského školství v době obrozenecké, Minulostí Západočeského kraje 
6, 1968, s. 154-177; TÝŽ, K dějinám nižšího .~kolstvÍ před rokem 1775. ln: Acta Universitatis Carolinae ~ Historia 
Universitatis Carolinae Pragensis 1965, Tomus VI, Fasc. I, Praha 1965, s. 67-83; TÝŽ, Rozvoj niž.~ího .~kolstvÍ 
v Čechách na konci 18. století. In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae 1966, Tomus Vll, 
Fasc. 1, s. 93-117 a TÝŽ, PNspěvek k dějinám .~kolství a jeho správy v Čechách v letech /775-/848, SAP 24, 1976, 
s.221-258. 

194 V roce 1819 jím byl Antonín Pasurka (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 395, karton Č. 275). 
195 Nejpodrobněji k osudům českého venkovského školství Jan ŠAFRÁNEK, vývoj soustavy obecného .iiko/ství 

v království Českém od roku /769-1895. PNspěvek k dějinám českého vyuc'ování, Praha 1897, s. 23-24. Na práci 
odkazuji ve všech základních problémových okruzích předbřeznového školství. 

196 J. ŠAFRÁNEK, c. d.. s. 45. 
197 Např. v Hradeckém kraji bylo napočteno 138 a v Litoměřickém kraji dokonce 150 škol. Před Klatovsko se tak 

dostalo pouze Táborsko s 59 školami. Údaje z dalších let již posunuly Klatovsko na poslední místo v celých 
Čechách. Tato okolnost samozřejmě úzce souvisela s hustotou farní sítě. J. HANZAL, Rozvoj. s. 107. 

198 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 509, karton Č. 419. Posnopné však zřejmě dále požíval kalor v Loučimi, 
protože teprve když v roce 1821 zemřel tamní učitel Jan Římsa, přešlo posnopné ve výši 8 snopů žita, 8 snopů 
ječmene a 8 snopů ovsa najanovického Daniela Stunu (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 396, karton Č. 280). 

199 Petrovičtí si po vydání guberniálního dekretu z roku 1835 stěžovali a žádali, aby zůstali přiškoleni do Janovic. 
Škola v Bystřici, zřízená v prostorách bývalého poplužního dvora, mohla pojmout až 220 dětí. Docházely sem 
v roce 1841 děti z Bystřice, Starého Lázu, Hodousic, Blat, Petrovic a Osiny - všechny německy mluvící. ./anovická 
škola měla kapacitu 230 dětí, ale navštěvovalo ji 284 česky mluvících dětí, což znemožňovalo, aby sem přibylo ještě 
dalších 52 dětí z Petrovic a Osiny. Z tohoto důvodu krajský úřad žádost Petrovických zamítl a ponechal je 
při školené do Bystřice. SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č., karton Č. 537. 

2001. TRAJER, c. d.. s. 196. 
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potřebovali na práci při domě a hospodářství20I . Neposílání dětí do školy se ovšem od počátku 19. 
století sankcionovalo, vzpurní rodiče byli zváni na bystřickou vchnostenskou kancelář a dotazováni, 
proč svým dětem bránili v přístupu ke vzdělánÍ. Mimo to museli zaplatit peněžní pokutu. Ani 
kantorovi nemohla být absence dětí ve škole lhostejná, neboť mu jejich rodiče vypláceli školné202 . 
Popsané praktiky postupně napomáhaly zažití všeobecné školní docházky. Můžeme to ostatně 

sledovat na postupném nárůstu docházejících žáků. Zde je však nutné odlišovat děti, které byly 
povinny školní docházkou a ty, které školu reálně navštěvovaly. Konkrétní čísla pro takové srovnání 
máme poprvé z roku 1795. Z celkových 180 školou povinných žáků školu navštěvovalo 124 dětí 
(69 %), ovšem jen 38 z nich docházelo skutečně pravidelneo3

• Po jedenácti letech žilo v janovickém 
obvodu 175 školou povinných dětí, z nichž do školy docházelo 125 (71 %)204. Větší množství čísel 
bohužel není k dispozici, protože v dalších fasích se uvádějí vždy jen ty děti, které dosáhly věku 
pro školní docházku. Tak v roce 1811 učitel Daniel Stuna udával při žádosti o přidělení pomocné 
učitelské síly 257 žáků, o tři léta později 264205. Takový počet dětí se ovšem vymyká realitě 
a pravděpodobně se plně přizpůsobuje Stunově snaze přesvědčit úřady. Nedůvěryhodnost těchto 
čísel ostatně potvrzuje údaj z roku 1842, jenž zná 191 školou povinných dětí 206 . Jsem toho mínění, 
že Stuna připočetl k šesti- až dvanáctiletým rovněž dospívající mládež docházející na nedělní 
opakovací hodiny. Pokud šlo o poměr pohlaví, po celou první polovinu 19. století převládali ve 
škole chlapci. Zaměříme-Ii naši pozornost jen na ty z dětí, které do školy skutečně chodily, byl 
v roce 1795 poměr 87:37. Zajímavé je také zjištění, že ze školou povinných plnilo docházku vyšší 
procento chlapců než dívek (v roce 179580 % vůči 52 %, v roce 180680 % vůči 60 %). 

Počtu žáků se musela nutně přizpůsobovat samotná školní budova. Nejstarší poloha školy 
bezprostředně souvisí s umístěním radnice, protože se podle dílčí cedule z roku 1590 nacházela 
právě v nem. Co se s radniční budovou stalo během třicetileté války nedokážu upřesnit, každopádně 
školní výuka v Janovicích fungovala zcela jistě v roce 1651, kdy byl do soupisu poddaných podle 
víry zapsán kantor Václav Volšovský s manželkou Kateřinou. V mezidobí 1655-1675 potom škola 
nalezla trvalé útočiště v chalupě čp. 25 v Podsedkách, která byla za tímto účelem zakoupena 
ze zádušních peněz. Volšovského nástupcem byl nepochybně Jan Bedřich Vlkovský20x, vedle něhož 
se paralelně v Janovicích objevuje varhaník Vilém Podstatný209. Předpokládá to, že obě funkce 
tehdy ještě nemusela spojovat jediná osoba. Jakmile však Vlkovský z Janovic odešel (v matrice není 
zpráva o jeho úmrtí) a krátce po něm jeho nástupce Jan Fryd1 2l

O, převzal Vilém Podstatný rovněž 
funkci kantora, jímž se jmenuje již v roce 1690. Počínaje jím potom mužští příslušníci rodiny 
Podstatných drželi titul kantora s přestávkami až do závěru 18. stolete ll

. Náš Vilém se po roce 1705 
stal kantorem v Běšinech a místo kantora a varhaníka v Janovicích přepustil se souhlasem patrona 

20 I K tomuto problému se z roku 1816 dochoval protokol s výslechy janovických obyvatel, jež byli povinni uhradit 
"schulstrafgeld" a zdi:tvodnit, proč děti do školy neposlali. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 396, karton č. 
280. 

202 Později byl problém vyřešen tak, že z dětí, když počet dětí nedocházejících do školy překročil desetiprocentní 
hranici všech školou povinných dětí, hradily školné ze svého přiškolené obce. Srv. k tomu 1. ŠAFRÁNEK, c. d., s. 
54. 

203 Čísla poněkud relativizuje zjištění, že kantor započítával i děti z Dolní Lhoty, které již několik let docházely 
do Bezděkova. Pokud bychom je opominuli, snížil by se celkový počet žáků na 170. V této souvislosti je zajímavé, 
jak se odlišovala docházka dětí z přiškolených vesnic a z Janovic. Zatímco z městečka školu nenavštěvovalo trvale 
jen 16 '1., všech dětí školního věku, z Rohozna a Ondřejovic to bylo po 58 %. Také údaje ze zbylých vesnic se blíží 
50 'Yo. NA Praha, Školní fase, inv. č. 7, kniha Č. 14. 

204 Podle údaji'l J. HANZALA, Rozvoj, s. III počet školní docházku plnících dětí vykazoval 73 %, což se blíži i mnou 
zjištěným číslúm v rámci jedné lokality. 

205 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 396, karton Č. 278. Podobná čísla uvádějí přehledy škol na bystřickém 
panství z o málo mladší doby: 1815266 dětí (z toho 172 z Janovic), 1819277 dětí (z toho 164 z Janovic). Obojí 
v SOA Plzeií, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 395, karton Č. 275. 

206 Soupisy žáki'l jsou dochovány z let 1842 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 509, karton Č. 419). 
207 Srv. textovou přílohu 2. 
208 Připomínán společně s manželkou Markétou matrikami jako častý kmotr v letech 1684-1687. 
209 Např. 31.10.1683 bylo křtěno dítě Viléma Podstatného, varhaníka. 
210 Připomínán při křtu Kateřiny Stunové 27.6.1687. 
211 Matrika připomíná ještě kantorem Matěje Grosse, jenž křtil 27.9.1699 v Janovicích syna. 
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svému synovi Janu Podstatnému (pochován 13.l.1733). Jeho nástupce je nejistý, dalším známým 
kantorem byl až Jan Krásný, zemřelý v pouhých 29 letech (t 15.l.1749). Patron po něm za nového 
správce školy vybral Josefa Jindru Ct 19.5.1764), jenž si navzdory možnosti bydlet ve škole postavil 
vlastní domek čp. 36. Tato snaha vypovídá cosi nejen o vyčerpání prostorové kapacity chalupy čp. 
25, ale i míře hmotného zabezpečení kantora, kterému příjmy stačily k zahájení stavby vlastního 
stavení. Rovněž Jindra zemřel velmi mlád, podle matriky v 33 letech. Působení jeho dvou nástupců 
bylo víceméně epizodní a dozvídáme se o nich většinou pouze in margine. První dochovaná školní 
fase zaznamenává krátce po Jindrově smrti Jana Pitzla2l2

, v roce 1772 Václava Římsu2l3 . Římsovým 
odchodem je obnovena tradice kantorské rodiny Podstatných, protože místo při janovické škole 
získal Jan Podstatný Ct 3.6.1808 v čp. 126), dosavadní kantor v Loučimi a podle názoru faráře 
Kořínka zastánce starých bouřlivých kantorských metod214

• Ve škole čp. 25 již pro nedostatek místa 
nemohl bydlet, ale v roce 1775 se přiženil na chalupu čp. 29. Situace se změnila po postavení nové 
školní budovy čp. 126, kde se s učitelovým bytem již přímo počítalo. Podstatný s manželkou Annou 
chalupu prodal a nastěhoval se do nové školy, kde také po deseti letech zemřel na zápal plic. 

Neustále narůstající počet žáků Podstatnému přidělával vrásky na čele, až se v roce 1796 
rozhodl vydržovat si za 24 zl. z vlastní kapsy školního mládence. Vybral si za něj svého zetě 
Daniela Stunu. V nové škole se začalo vyučovat ve dvou paralelních třídách. Když Podstatný po 
třiceti letech kantorské služby zemřel a uvolnilo se učitelské místo, uvažovala zpočátku bystřická 
administrativa o učiteli Janu Římsovi z Dlažova či Ignáci Váchalovi ze Slavíkovic, který kdysi 
vypomáhal jako mládenec na janovické škole. Na doporučení faráře Kořínka však nakonec byl 15. 
června 1808 novým učitelem jmenován dosavadní pomocník Daniel Stuna215

• Pokračoval v praxi 
svého tchána a vydržoval si mládence, nicméně bankrot z roku 1811 znehodnotil jeho plat natolik, 
že již nebyl schopen tímto způsobem dále pokračovat. Požádal proto o zřízení regulérního 
placeného místa učitelského pomocníka, což odůvodňoval vysokým počtem žactva, výrazně 

převyšujícího možnosti jediného učitele216 • Krajský úřad se k žádosti pro finanční nedostatek 
postavil odmítavě217 , takže jedinou schůdnou cestou bylo zvýšit příspěvky od při školených obcí. 
Nakonec se dohodly na společném příspěvku 70 zl. W. W. České zemské gubernium poté 
6. listopadu 1812 oficiálně zřídilo při janovické triviální škole místo podučitele, jež záhy získal 
Matěj Vobořil218 • Po kratším čase se podařilo zviklat i stanovisko krajského úřadu a ze školního 
fondu se janovickému podučiteli přispívalo ještě dalších 49 zl. 28 kro W. W. 219 

Poté, co Stuna pro svůj věk nemohl řádně pracovat, začal mu s titulem osobního podučitele 
vypomáhat syn Josef Stuna, který zároveň převzal většinu jeho povinností spojených s kostelní 
hudbou. Janovická triviální škola tak měla formálně tři učitelské síly. Brzy se tomuto počtu 
vyrovnal rovněž počet školních tříd, již fase z roku 1855 rozděluje janovické žáky do tří skupin. 
Úměrně s tím bylo upraveno i školné, které se navýšilo na 2,5 kro týdně za jednoho žáka. Rozrůstání 
školy ovšem nadále pokračovalo. Protože škola čp. 126 pojala maximálně tři třídy, zakoupila obec 

212 NA Praha, APA 1., inv. č. 1703, sign. B 39/3, Fassiones proventuum ludirectorum, confectae anno 1765, sv. 3, neťol. 
213 NA Praha, Školní fase, inv. č. I, karton Č. 3, přiznání ročních platů za rok 1772. 
214 Srv. nedatovanou supliku janovického magistrátu, žádající vrchnost o jmenování loučimského Jana Podstatného 

kantorem v Janovicích. Je dúležitá tím, že prozrazuje, že si městečko vybíralo kandidáta a navrhovalo ho vrchnosti. 
SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 

2l5S0A Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 396, karton č. 277. 
216 V jedné učebně mělo podle předpisú na jednoho učitele připadat maximálně 80 dětí. Vzrostl-li počet žákú nad 100, 

zřizovaly se dvě třídy a přibíral jeden pomocník. Při počtu žákú nad 200 se potom analogicky zřizovaly třídy tři 

a k učiteli přibrali dva pomocníci. 1. ŠAFRÁNEK, C. d., S. 58. 
217 Písemnosti o projednávání zřízení místa podučitele v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 396, karton Č. 278. 
218 Dochovala se k tomu ťase z 21.2.1818. Janovice přispívaly 24 zl. 30 kr., Rohozno 8 zl. 32 kr., Veselí I zl. 35 kr., 

Dubová Lhota 5 zl. 58 kr., Petrovice 8 zl. 10 kr., Ondřejovice s Hvízdalkou 4 zl. 36 kro a SpiHe 6 zl. 39 kro W. W. 
SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 542, sign. 455. 

219 NA Praha, Školní fase, inv. č. 9, karton Č. 26. Předpis přitom za plnocenný plat pomocníka uznával již 70 zl. ročně. 
1. ŠAFRÁNEK, C. d., S. 54. 
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za účelem zřízení čtvrté třídy za 3400 zl. dům čp. 32 a od 2. ledna 1878 se zde počalo 

s vyučováním. S budovou se počítalo při eventuální potřebě otevřít třídu pátou220
. Trvalo ovšem 

ještě více než půlstoletí, než se janovické školství dočkalo budovy důstojné svému poslání221
• 

Hlavní náplň práce kantora spočívala samozřejmě ve výuce dětí. Podle duchovenské fase 
tereziánského katastru vzdělával mládež česky a německy ve čtení a psaní. Kromě toho byla tehdy 
velká důležitost přikládána výuce hudbě a zpěvu222 , které se uplatňovaly téměř výlučně v kostele. 
Jak již bylo uvedeno, byl janovický kantor zároveň varhaníkem, což ho zavazovalo k pěstování 
kostelní hudby jak při nejdůležitějších svátcích roku, tak obyčejných sňatcích a pohřbech. 
Před zřízením samostatné farnosti v Týnci a nesporně ještě nějaký čas po ní (první kantor v Týnci je 
uváděn až v roce 1765) vykonával tutéž povinnost rovněž v týneckém kostele. Dvě neděle a svátky 
muzicíroval v Janovicích, třetí potom v Týnci223

. Tím však výčet jeho kompetencí nekončil. Jako 
jeden z mála gramotných lidí v Janovicích byl ještě pověřen titulem městského písaře, alespoň 
v případě Viléma Podstatného je to nesporné224

. Kromě vlastních zápisů do městských knih jeho 
služeb jistě využíval i farář při pořizování zápisů do matrik. Podstatného prozrazuje jak rukopis, tak 
okolnost, že si u narození svých dětí zaznamenal i přesnou hodinu porodu. Zpočátku ilegální 
činnost zapisování do matrik měl od roku 1706 povolenu oficiálně, přirozeně však za dohledu 
faráře225 . Duchovní správce měl před vydáním prvního školského řádu ve škole jen mizivý vliv, zdá 
se dokonce, že mu nepříslušela ani výuka katechismu. Jedinou povinností mu tedy zřejmě bylo jen 
občasné vizitování školy. 

Vnitřní provoz školy na konci 18. století nám přibližuje protokol pořízený v souvislosti 
s jednáním o přiškolení vsi Dolní Lhota v roce 1790. Prostorová kapacita chalupy čp. 25 tehdy 180 
školou povinným dětem naprosto nedostačovala a vyučování proto bylo rozvrženo na dvě etapy. 
Ráno do školy docházely malé děti, které se zde mezi sedmou až desátou hodinou učily základům 
čtení, psaní a malému katechismu, zatímco od dvanácté do třetí hodiny třídu zaplnily děti starší. 
Kolem sv. Havla začínaly bezplatné opakovací hodiny pro dospívající mládež do 20 lef26

, které se 
konaly vždy v neděli a ve svátek. Školné vybíral městský rychtář a po čtyřech týdnech ho odváděl 
kantorovi. Netýkalo se dětí z chudých rodin (celkem 36 chlapců a 26 dívek) a těch rodičů, kteří již 
platili dříve školné za tři starší sourozence. Kromě toho dostával kantor mezi 1. až 15. lednem tzv. 
novoroční dar (koledu). Po zřízení druhé paralelky trvalo týdenní vyučování v první třídě 13 hodin 
týdně, ve druhé 15 hodin s tím, že během výuky v první třídě se druhá třída učila krasopisu. 
Samotná výuka probíhala v češtině i němčině, chlapci a dívky sdíleli společnou třídu. Základním 
východiskem pro vyučování byla Kniha methodní, užívaná janovickými kantory od roku 1780. 

Dobrat se korektního obrazu o struktuře kantorových příjmů není lehké již jen s ohledem 
na stále se měnící počet při školených obcím. První informaci o struktuře kantorových příjmů 
přináší soupis příjmů farního beneficia z roku 1693. Za základ je zde bráno posnopné, vybírané 
po třech snopech žita, ječmene a ovsa z jedné lánové usedlosti v Janovicích a Spůli, po dvou 
snopech od téhož obilí v Rohozně a Dolní Lhotě. Celkově kantorovi vyneslo 123,5 snopu. 

220 Janovická kronika .~kolní l do 1892], s. 36-37. 
221 Nejkritičtější situace školu postihla po roce 1918, kdy se vedle zmíněných čp. 126 a 32 vyučovalo rovněž v domech 

čp. 20, 54, 179 a 193. 
222 J. HANZAL, K dějinám, s. 81-82. 
223 NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton Č. 420. 
224 Kantoři se v této činosti etablovali především ve starší době, cca do 1. čtvrtiny 18. století. V případě Viléma 

Podstatného tuto činnost dokladuje SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 43v. Srv. k tomu 
svčdectví Václava Holuba na s. 255. 

225 Eduard MAUR, vývoj matričního zápisu v Cechách, HD 6, 1972, s. 44-45. 
226 Opakovací hodiny se týkaly všech mladých lidí odrostlých škole. V roce 1823 byla doba návštěvy opakovacích 

hodin snížena na tři roky. J. ŠAFRÁN EK, c. d., s. 51. 
227 Nejstarším, ne však úplným soupisem kantorova, potažmo varhaníkova příjmu je soupis příjmů janovické fary 

z roku 1693 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 542, karton Č. 455). Z průběhu 18. století se již dochovalo 
množství školních fasí: 1765 (NA Praha, APA 1., inv. Č. 1703, sib1l1. B 39/3, Fassiones proventuum ludirectorum, 
confectae anno 1765, sv. 3, neťol.), 1772 (NA Praha, Školní ťase, inv. Č. I, karton Č. 3), 1790 (SOA Plzeň, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. Č. 509, karton Č. 419; dochována též v NA Praha, Školní ťase, inv. Č. 7, kniha Č. 14), 1806 (NA 
Praha, Školní ťase, inv. Č. 9, karton Č. 26),1844 (tamtéž). - V obecném kontextu se problémem detailně zabýval Jan 
TROJAN, Kantoři na Moravě a ve ,)'lezsku v 17. - 19. století, Brno 2000, s. 106-135. 
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Na vytopení školy mu měli ondřejovičtí sedláci vozit ročně foru dřeva z farního lesa Kněžská hora, 
z farářových příjmů profitoval ještě koláčem a vejci - obojí jednou třetinoum . Obraz to není úplný, 
neboť jak poznáme, chybí údaje o důchodech od patrona školy a ze záduší. Ani duchovenská fase 
tereziánského katastru v tomto ohledu není sdílnější, zmiňuje pouze částku 22 zl. v hotových 
penězích229 . Určitější obraz podává až první školní fase z roku 1765, z níž již můžeme detekovat 
všechny čtyři hlavní zdroje příjmů janovického kantora. Od vrchnosti dostával ročně 12 zl. 
hotových peněz, 1 strych 3 věrtele žita, 1 strych ovsa a 3 vědra piva. Zádušní pokladna mu 
vyplácela 54 kro za zpěv pašijí a 2 zl. 39 kro z úroků kostelních fundací. Od samotných poddaných 
dostával stále posnopné, vyjádřené zde v sutém obilí (po 1 strychu 3 věrtelích žita a ječmene, 
3 strychy 2 věrtele ovsa), a blíže nespecifikovaný peníz, tvořící s připočtením novoroční koledy 
ročně 16 zl. Posledním zdrojem obživy kantorovi bylo užívání školního pole230

• V poněkud jiné 
podobě nám kantorské příjmy představuje fase z roku 1790, na první pohled nejpodrobnější soupis 
učitelových příjmů vůbec. Prvořadý význam mělo zřejmě teprve nedávno zavedené školné 
(sobotales), odstupňované podle majetku rodičů školáka na 1 kr., 1,5 kr. a 2 kro týdně. Při 46 
týdnech tehdejšího školního roku vynášelo 121 zl. 54 kro Obyvatelé při školených vesnic nadále 
odváděli posnopné - zde 9 mandelů 9 snopů žita a po 7 mandelích 9 snopech ječmene a ovsa - , 
12 sáhů palivového dřeva a ze všech 245 domů ve školním obvodu vždy po Novém roce koledu 12 
zl. 15 kr. Započítával se sem i podíl ze štóly, který kantor inkasoval od pohřbů a svateb jakožto 
varhaník (v roce 1790 II zl. 33 kr.). Druhé nejvyšší příjmy plynuly od majitele patronátního práva. 
Obnášely 12 zl. na hotových penězích, 1 strych 3 věrtele žita, 1 strych ovsa a 3 vědra piva. Menší 
význam měly dva zbývající zdroje příjmů, záduší a výnos ze školních pozemků. Ze zádušní 
pokladny dostával kantor každoročně 54 kro za zpívání pašijí a část úroku z fundačních peněz 
(v roce 1790 4 zl. 26, 75 kr.), pole po odečtení nákladů vynášelo 4 zl. 30 kro Celkový roční příjem 
kantora tak obnášel po přepočtení všech naturálií na peníze podle aktuálních cen celkem 202 zl. 17 
% kro Částka to nebyla malá a výrazně převyšovala zemský průměr, činící tehdy 130 zl. 23\ 

Rozhodující zastoupení v ní má školné, zavedené nedlouho předtím. Tento jev lze odůvodnit řidší 
sítí škol v Klatovském kraji, což zapřičiňovalo, že na jednoho kantora připadalo více dětí. Vyšší 
počet poplatníků školného se poté logicky odrazil na výši učitelových příjmů. Pokud hodnotu 
školného odečteme, získáme původní plat kantorův 80 zl. 23 % kr., tedy plat, který již nijak 
nevybočoval z běžných příjmů venkovských kantorů z jiných krajů. 

6.2.2 Židovská komunita 
Druhou nejvlivnější konfesí v Janovicích bylo izraelitské náboženstvím. Pronikání 

židovského etnika na Klatovsko zatím nebylo podrobněji zpracováno, ale izolované zprávy 
naznačují, že sem expandovalo snad již v průběhu 15. století, což pomčrně dobře odpovídá 
základním tendencím vývoje židovského osídlení, směřujícímu z největších měst do mčst menších 
a odsud na venkov. První zprávy o Židech jsou datovány rokem 1385 z Klatov23" o téměř šedesát let 
později obývalo plných 16 rodin Strážov, kde výhledově vznikla největší komunita na celém 
Klatovsku234. Další sporadické zprávy o Židech v Lubech a Kyd1inách jsou z období po roce 

228 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 542, karton č. 455. 
229 NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420. 
230 NA Praha, APA 1., inv. č. 1703, sign. B 39/3, Fassiones proventuum ludirectofUm, confectac anno 1765, sv. 3, neťo!. 
231 J. HANZAL, Rozvoj, S. 112. 
232 Základní prací k dějinám Židů v Janovicích je příspěvek Karla POLÁKA do přcdválečného kompendia o dějinách 

židovských obcí, nazvaný jednoduše Dějiny Židů v ./anovicích n. Úhlavou. In: Hugo Gold (red.), Die Juden 
und Judengemeinden in Vergangenheit und Gegenwart 1., Bri.inn-Prag 1934, s. 391-393. Více prostoru Židům 
věnoval též ve svém rukopise Místopis a národopis města Janovic n. Úhl., S. 1., 1961, zvl. S. 371-380. - Několik 
odstavců věnoval Židům v obecní kronice Emanuel PAVLÍK, Pamětní kniha města Janovice nad Úhl. (1945-1985), 
s.636-637. 

233 J. VANČURA, Klatovy 1/1, s. 103. 
234 R. KŘÍŽEK, c. d., S. 115. 
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1500235
, v Nýrsku dokonce až z léta 1618236

. K interpretaci zprávo kmeni Judeově musíme být 
nanejvýš opatrní. R. Křížek se ve svém pojetí strážovských dějin dopustil velkého omylu, když 
ve snaze prokázat starobylost místní židovské obce zaměnil stereotypní listinnou formuli 
za jednoznačný důkaz existence Židů k létu 1405237

• V případě Janovic se pohybujeme ve stejné 
časové vrstvě jako u Strážova, ovšem s tou zjevnou výhodou, že se k počátkům přítomnosti izraelitů 
dochovalo písemné svědectví. Je jím listina z 25. dubna 1466 vydaná Oldřichem z Janovic, v níž 
přesně vymezil podmínky, za nichž se mohl v Janovicích usadit Žid Baroch se svou čeledí. 
V podstatě pro něj vyzněly velmi přijatelně. Kromě ročního platu 1 kopy českých grošů odváděné 
ve dvou ročních termínech na sv. Jiří a sv. Havla neměl vůči Janovskému již žádnou jinou 
povinnost, naopak majitel statku přisliboval Židu možnost dobrovolného odchodu s vydáním glejtu 
v okruhu tří mil, záruku, že nebude nucen k půjčování peněz a vydávání věcí ukládaných k němu 
do zástavl1R

• Na jak dlouho Barochovi zůstaly Janovice působištěm však prameny neuvádějí, 
o Židech se poté nečiní žádná zmínka až do 2. poloviny 17. století a je pravděpodobné, že se sem 
uchýlili teprve po třicetileté válce, kdy prožívali období relativní tolerance239. 

Tento názor potvrzují další pramenné relace. Ještě berní rula v městečku nejmenovala 
žádnou osobu izraelitského vyznání, ale již v roce 1670 si klatovský vikář stěžoval na Žida, který 
obýval obecní dům u hřbitova, zdůrazňuje, že je sice jediným tamním izraelitou, ale požívajícím 
ochrany od kurátora janovického statku Jana Viléma Chanovského z Dlouhé Vsi, prý zastánce 
Židů240 • Do městečka mohl přijít někdy kolem roku 1660, protože v roce 1722 se přítomnost 
izraelitů v Janovicích odhadovala na 70 let. V průběhu této doby se množství Židů zvýšilo na dvě 
desítky. Tereziánský katastr provedl právě k létu 1722 jejich kalkulaci, jež se zaměřila i na věkovou 
strukturu, rodinné poměry a zdroj obživy tamního židovstva241

. Celkem bylo zjištěno 21 izraelitů, 
tvořících tři rodiny. První měla osm příslušníků, druhá rovněž osm a třetí čtyři. Sám žil jeden 
nesezdaný muž. Jen o tři roky mladší soupis z ledna 1725 již počítá v Janovicích s 29 Židy, což je 
číslo přesnější, neboť v tereziánském katastru nebyla započtena rodina rabína a služebnictv0242

• 

Další úplnější soupisy vznikly až z iniciativy státu na konci 18. století. Soupis Židů z roku 1793 
konstatoval v Janovicích 73 osob, které tvořily 13 rodin, ovšem jen 5 pod ochranou vrchnosti243

• 

Po třech letech počet janovických Židů klesl na 63 lidí, ovšem počet rodin stouplo jednu244
• Hned 

tři číselné údaje se dochovaly díky dotazníkové akci Josefa Eichlera z Prahy. Vrchnostenský úřad 
v Bystřici nad Úhlavou přiznal v dubnu 1826 v Janovicích 129 osob, sdružených do 21 rodin245

• 

V rámci panství stály co do počtu příslušníků hned na druhém místě za Strážovem (223 Židů) 
a předstihly i Nýrsko, které mělo lépe organizovanou obec a hlavně výrazně vyšší počet židovských 
domů. Zatímco v Nýrsku vycházeli na jeden dům průměrně 4 jedinci, v Janovicích plných 16. 

235 Josef BLAU, Geschichte der .Juden in Neuern. In: Hugo Gold (red.), Die Juden und Judengemeinden in 
Vergangenheit und Gegenwart 1., Brlinn-Prag 1934, s. 420. 

236 J. BLAU, .Juden. s. 421. 
237 Rudolf KkíŽEK, Dějiny Židú ve Strážově. In: Hugo Gold (red.), Die Juden und Judengemeinden in Vergangenheit 

und Gegenwart 1., Brlinn-Prag 1934, s. 115. V Křížkem uvažované listině o zřízení oltáře sv. Kateřiny a zvonictví 
při strážovském kostele je následující fonnulace: .. Prefátos igitur census condescendimus cum eisdem questihus 
ecclesie et proventihus lihera voluntate resignamus. ordinando taliler. ut si aliqua dampna ob non percepcionem 
dehitam huius census supranominati emerserint. inter christianos et ludeos in homžnes censuales horum censuum 
redundahunt ". Josef PELIKÁN (ed.), Lihri erectionum Archidioecesis Pragensis Vll., Praha 2002, s. 76-78, Č. 25. 
Podobnou stereotypní formulaci známe i z již citované listiny o zřízení mariánského oltáře v Janovicích. O její 
faktické platnosti však nelze hovořit. 

238 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv ('es ký 8, Praha 1888, s. 667, Č. 96. 
239 Tomá..~ PĚKNÝ, flistorie Židli v Čechách a na Moravě, Praha 2001 2

, s. 88 sq. (=Judaika, 10) 
240 J. VANČURA, Klatovy 11/2, s. 795. 
241 NA Praha, TK, inv. Č. 1440, karton č. 443, poddanská ťase panství Týnec, Janovice a Dešenice. 
242 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. 1725/IIId/50, I 725/llIId/17 . 
243 Ivana EI3ELOV Á - Mlada HOLÁ - Michal kEZNíČEK - Renáta SÁDLOVÁ (eds.), Soupis židovských rodin 

v Čechách z roku 1793 V Čáslavský kraj, Klatovský kraj, Rakovnický kraj, Praha 2005, s. 200-202. 
244 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 372, karton č. 226, "Chronologisches Verzeiichnuss iiber die auf 

ohgedachten Herrschaftcn und Gulh [Bystritz, Deschenitz, Oppalcka] hefindliche Stiidchen, Dorfschaften, 
Gemeinden, einzelnc Dli/jer: Pfarreyen, Loka/ien, Hiiuser, Christ- und jiidische Familien und Anzahl der 
Geistlichkcit, christhchen Untcrlhanen undjiidischcn Seelen im .Jahre /797 ". 

245 ANM Praha, Sbírka CI (Eichlerova sbírka), sign. Klat. G 31. 
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Bystřické dominium tak vykazovalo díky nadprůměrné urbanizaci (3 městečka) vůbec největší 
počet izraelitů v celém Klatovském kraji246

• Druhá dvě čísla o počtech Židů jsou mezními 
hodnotami: rychtář Václav Kobler udal v listopadu 1825 pouhých 95 osob, tvořících 14 rodin, 
kdežto farář Doubek v září 1829 zjistil 159 izraelitů247 . Jak vidno, dobrat se spolehlivého počtu 
v protostatistickém období je téměř nemožné. Je však nesporné, že se všechna tři čísla naprosto 
rozcházela s úředně stanoveným počtem familiantů, vyměřeným zákonem z roku 1797. Panství 
Bystřice nad Úhlavou mělo předepsáno 96 rodin, přičemž Janovice měly do tohoto počtu přispívat 
10 rodinami248

• Úzkostná snaha úřadů regulovat počet Židů však vyznívala zcela do prázdna. Udržet 
vymezená čísla bylo možné pouze za předpokladu, že bylo dodržováno pravidlo sňatku pouze 
nejstaršího syna toho kterého familianta249

• V praxi však velké množství druhorozených synů žilo 
v konkubinátu. Jen v Janovicích ho v roce 1842 rychtářský úřad napočítal u osmi jedinců, a přestože 
se administrativa panství pokusila zjednat nápravu, setrvávalo v nesezdaném partnerském svazku 
i poté šest osob250

• Podobně se vrchnostenská administrativa bránila přílivu Židů z jiných panství. 
23. října 1782 psal ředitel panství janovické městské radě, že "židouc~ové janovický stavení bez 
dovolení ouřadu hospodářského, tj. Wo~r z Mochtína, pod jménem krámu rozmnožiti se opovažují 
a takové od zdí již přes dvě stojí. Pročež, by rozmnožení židovských fami/U se nezvěLWo a Nro. jak 
od starodávna bejvalo, větší v počtu židoušů se neučinilo, " měl magistrát další stavbu okamžitě 
zastavie51

• Počet Židů začal paradoxně velmi rychle klesat po roce 1850, kdy izraelité získali 
naprostou svobodu. Hlavní tendencí bylo jejich masivní stěhování do větších měst. Tento trend se 
výrazně projevil i v Janovicích, kde po polovině 19. věku počet izraelitů stagnoval a v roce 1880 
klesl na 58 osob252

• 

Populační nárůst Židů dosáhl na počátku 20. let 18. století takové úrovně, že se mohlo začít 
uvažovat o ustavení samostatné náboženské obce. První náznaky přineslo zřízení samostatného 
hřbitova jihozápadně od města v trati Na lomu někdy před rokem 1713251

• O jedenáct let později byl 
obehnán kamennou zdí. Událostem také napomohla dobročinnost nejbohatšího a nejvlivnějšího 
z místních izraelitů Abrahama Labla. V roce 1723 zakoupil od týneckého hejtmana tzv. 
Hanušovskou chalupu na náměstí a přenechal ji k účelům školní výuky, kterou vykonával rabín 
Herrschl Mayer, bydlící se svou rodinou v domku čp. III. Téhož léta se započalo s výstavbou 
synagogy, jak dosvědčoval nápis nad vchodem do templu. Každý z členů obce zde měl své zvláštní, 
pevné místo v lavici, jež se předávalo v rámci dědických smluv254

• Modlitebna přečkala veškeré 
excesy druhé světové války, ale byla smetena v roce 1951 zlovůlí komunistické správy, jež rozhodla 
umělecky cennou architekturu s bohatě prolamovanými barokními okny proměnit v hasičskou 
zbrojnici255

• Stejný osud postihl i sousední budovu školy, mladší pouze o několik let. V patře bydlel 
rabín a bylo zde správní centrum zdejší náboženské obce po vzoru městských rabínských či 

"obecních" domů256 . V přízemí se potom vzdělávaly děti. Pokud do vydání školského řádu z roku 
1774 neměli jinou možnost vzdělání, musely od této doby povinně docházet do triviální školy, kde 
sdílely lavice společně s křesťanskými dětmi. V Janovicích si toto ustanovení vzali k srdci alespoň 
částečně, podle soupisu školou povinných žáků ji navštěvovali, ač nepravidelně, čtyři židovští žáci, 

246 Podle soupisu z roku 1793 na panství Bystřice nad Úhlavou žilo celkem 79 rodin, podle údajů ankety Josefa 
Eichlera z roku 1826 již 129 rodin. 

247 ANM Praha, Sbírka G (Eichlerova sbírka), sign. Klat. G 31. 
248 J. BLAU, ./uden, s. 426, 
249 Tato praxe vycházela z tzv, familiantského zákona z roku 1726, jenž přiznával právo inkolátu pouze tčm židovským 

rodinám v Čechách, jejichž otcové byli v září 1726 ve stavu manželském či byli vdovci. Po smrti dotyčného potom 
přešlo "číslo" jeho inkolátu na nejstaršího syna, který se jako jediný mohl oženit. Ustanovení familiantského zákona 
byla zneplatněna až v roce 1849 - T. PĚKNÝ, c. d., s. 95-96. 

250 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 190, karton Č. I. 
251 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
252 K. POLÁK, Židé, s. 392. Údaje možno rozhojnit čísly z let 1900 ( 47 osob) a 1930 ( 15 osob). 
253 Již v dominikální fasi z roku 1713 je lokalizováno pole "za židovsk)ím krchovem" (NA Praha, TK, inv. Č. 1288, 

karton č. 420). 
254 Výběrem SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sib'11. K 70, fol. 239v-240r. 
255 E. PAVLÍK, Pamětní kniha /945-/985, s. 637-638. Popis synagogy tl K. POLÁKA, Židé, s. 392. 
256 T. PĚKNÝ, c. d., s. 324. 
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pouze dva se ve škole neobjevili vůbec257. Více konzervativnější byly židovské obce v Nýrsku 
a Dešenicích, tamní děti do křesťanské školy nezačaly chodit ani v roce 1791. Učitelé v obou 
místech za to pochopitelně nesli následky25X. 

Formálním završením vzniku obce bylo zvolení rychtáře, jenž po potvrzení vrchností 
urovnával drobné spory uvnitř obce, vedl její účty a vymáhal kontribuc?59. Nesporné soudní 
záležitosti vykonávala týnecká a později bystřická vrchnost, která židovské nemovitosti evidovala 
vedle běžných poddanských v gruntovních knihách. Kriminální záležitosti janovických Židů řešil 
městský soud v Klatovech. Od roku 1807 se na Klatovsku počalo poněkud opožděně s vedením 
matrik, zprvu v kompetenci rabínů, od roku 1838 ad hoc jmenovaných matrikářů. Pod janovický 
obvod patřily mimo městečka ještě vesnice Bezděkov, Běhařov, Dlažov, Klenová, Libkov, Loučim, 
Miletice, Modlín, Pocinovice, Soustov, Slavíkovice, Smržovice, Spůle a Týnec. 

Právě od počtu domů se také odvíjelo množství ochranných Židů. Na rozdíl od Nýrska 
v Janovicích nikdy nedošlo ke koncentraci židovských domů do ghetta a jejich nahodilá orientace 
v intravilánu způsobovala vážné komplikace, především v konfrontaci se symboly katolické víry. 
Arcibiskupská konzistoř Židy považovala za nebezpečí svátosti oltářní a prohlašovala, že ruší 
neděle a svátky prodejem ve svých krámech. V sepětí dogmatických představ poté byli samotní 
věřící. Již vzpomínaná stížnost klatovského vikáře z roku 1670 vycházela z pohoršení janovických 
sousedů nad tím, že přímo před okny Židova příbytku defiloval kříž, stojící u hřbitova. Mnohem 
hůře však bylo počátkem 20. let 18. století, kdy se janovická fara stala sídlem vikariátu pod správou 
místního faráře Viléma Sibighausera. Vikář nenesl nelibě jen rozkvět čerstvě založené obce, ale 
vadila mu především pasivita vrchnosti, která Židům prodávala bez mrknutí oka křesťanské domy. 
Velký příliv Židů do Janovic počátkem 20. let 18. století může souviset s finančními potížemi 
týneckých Kolowratů, kteří viděli v přicházejících izraelitech nejen dobrý zdroj příjmů, ale rovněž 
příležitost půjčky. Jinak ovšem na ně nahlížel katolický farář. Pohár trpělivosti přetekl v roce 1722, 
kdy týnecký Lobl Ezechiel získal chalupu (čp. 28) v těsné blízkosti většího vchodu do kostela. 
Myšlenka, že by se mu mohly donést zvuky kostelního zpěvu či slova bohoslužebných kázání 
Sibighausera zneklidnila natolik, že okamžitě inicioval podání stížnosti arcibiskupské konzistoři, 
doprovozenou plánkem městečka s vyznačením židovských domů. Zdůraznil zde jak zhoubnost 
rozšiřování židovského živlu v Janovicích, tak problém s blízkostí jejich domů k symbolům víry 
včetně oltářů Božího těla260 • Státní administrativa, prostoupená úředním antisemitismem, se 
stížnosti Sibighauserovy ráda ujala. Záležitost přešla k vyřízení místodržitelům, kteří nařídili věc 
vyšetřit plzeňskému krajskému úřadu přímo na místě. Krajští hejtmané do Janovic dorazili 
na počátku ledna 1725 a na náměstí shledali po jednom domu Moisese Ezechiela, Salomona 
Herrschla a lsaaka Eliase a dva domy Abrahama Lobla, z nichž v jednom dokonce fungovala 
židovská škola. Navíc zjistili, že týnecká vrchnost prodala Židům tři původně křesťanské domy, 
čímž poruši la sněmovní usnesení z roku 1650261

. Ve své zprávě tak potvrdili a upřesnili farářova 
udání a zároveň navrhli řešení, kterého se také přidrželi místodržitelé. 22. února 1725 rozkázali 
všechny nevyhovující izraelitské domy odprodat křesťanským majitelům, povolit v městečku pobyt 
pouze čtyřem židovským rodinám a zapovědět týnecké vrchnosti pod finančním trestem prodávání 
křesťanských nemovitostí Židům či jejich další přijímání na panství. Nejhůře dopadl rabín Herrschl 
Mayer, který byl pro svůj polský původ vykázán s celou rodinou z Čech. Všechny krajské úřady 
v zemi dostaly jeho popis, aby se nemohl usadit jinde262

• Následoval divoký přesun nemovitostí. 

257 NA Praha, Školní rase, inv. č. 7, kniha Č. 14. 
258 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 373, karton Č. 227. 
259 Znám pouze Salomona Nathana, připomínaného v soupisu dluhů Bernarda Lišky z roku 1784. SOA Plzeň, VS 

Bystřice n. Úhl., inv. Č. 563, karton Č. 464. 
260 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. I 725/II/d/50. Mapka přivázána v NA Praha, APA 1., inv. Č. 1233, sign. 

B 4/8, tol. 385. 
261 Snesení, jež zapovídalo všem vrchnostem zřizovat židovské domy, synagogy a hřbitovy bez zeměpanského svolení, 

bylo obnoveno reskriptem z 25.5.1723. František ROUBÍK, Plánky obcí v Čechách s vyznačením židovských obydlí 
z r. 1727, C:~SPS 39, 1931, s. 49-68. 

262 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. I 725/II/d/50. Rabína krajští komisaři charakterizovali jako muže stáří 
60 let narozeného v Polsku, ale pobývajícího již 40 let v Čechách, prošedivělých černých vlasů a plnovousu, 
oblečeného v dlouhé černé haleně a kabátu, černých punčochách a s židovským okružím na krku. 
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Nejpalčivější pocity vzbuzující nemovitost, chalupa čp. 28 pod kostelem, byla prodána ještě v roce 
1724 a její majitel Lobl Ezechiel se nastěhoval do čp. 49. Výraznější proměny se dotkly majetku 
Abrahama Lobla. Své dvě nemovitosti stojící na náměstí (Hanušovská chalupa u čp. 54 a pozdější 
čp. VIII) prodal týneckému hejtmanovi Bernardu Rumplerovi a vystavěl si úplně nový dům 
v postranní uličce (čp. I). Zůstal ovšem nerušeně v držení Severinovské chalupy čp. Vll 
v Podsedkách, kterou později získal jeho syn263

. Moises Ezechiel prodal domek čp. 1 na náměstí 
a nastěhoval se do chalupy čp. II vedle Abrahama Lobla. Posledním přesun zaznamenaly dvě 
chalupy vedle radnice. Obě zakoupila vrchnost; Hitzigovu přestavěla na masné krámy, Herrschlovu 
strhla. Výsledkem bylo, že v Janovicích zůstaly pouze čtyři židovské domy přesně tak, jak to 
požadovali místodržícf64

. Zátah, jenž přišel rok před tzv. translokačním reskriptem, který 
koncentraci židovských budov do jednoho místa nařídil ve všech městech, sice donutil Židy vyklidit 
náměstí, ovšem brzy sem začali pronikat znovu, ač již ne v takovém rozsahu. V roce 1770 zakoupil 
Jakub Nathan chalupu čp. VI, v téže době získal čp. VIII Moises Abraham. Nepochybně tím byl 
porušován zákaz zakupovat domy mimo ghetta, nicméně v předvečer velkých josefských reforem 
již k protestům nestihlo dojít. Od ledna 1782 se mohli Židé usazovat mimo vyhrazené čtvrti a mohli 
si nejen najímat kdekoliv byty, ale také libovolně zakupovat nemovitosti265 . Výrazněji této svobody 
izraelité využili především při emfyteutizaci janovického poplužního dvora a z ní vznikajících 
domků. Záhy je však prodávali, i když určitou expanzi pod přístřešky křesťanských obyvatel 
v Janovicích přece jen pozorujeme. Podle konsignace janovického magistrátu z roku 1825 Židé 
obývali mimo stavení označená římskými číslicemi ještě domy čp. 131, 144 a 146266. 

Pomineme-li zeměpanské platy267, byli Židé povinováni pevným platem rovněž vůči 
vrchnosti. Byl jím poplatek za právní ochranu nazývaný ochranný peníz (,,schutzgeld"), jenž se 
později označoval jako běžná dominikální činže, což celkem věrně vystihovalo jeho charakter. 
Jednalo se o pravidelný roční plat spojený s držbou domu, který izraelita koupil od vrchnosti. 
V janovických poměrech se jeho výše pohybovala mezi 12 zl. až 18 zl. a v potomní době zůstávala 
konstantnf68

. Pokud připustíme, že ve 20. letech 18. století nešlo o pomíjivou částku, potom 
na konci téhož století byla vinou pokročilé inflace celkem bezvýznamná. Za příklad poslouží 
disproporce v ceně domu čp. III. V roce 1722 byl kupován za 60 zl. s povinností odvádět z něj 
ochranný peníz 12 zl. (tj. 20 % ceny). Po stu letech v roce 1822 byl dům převáděn za 250 zl. C. M. 
s týmž ochranným penízem, tvořícím tentokráte jen 4,8 % této částky. Mimo peníze každý izraelita 
vrchnosti odváděl ještě 2 strychy ovsa ("Hundhafer"). Rovněž pokud jde o výši kupovaných 
nemovitostí, nebyli Židé zásadněji znevýhodňováni, kolowratovská administrativa dokonce 
některým Židům přislibovala odvádět podíl z každé pivní várky a noví majitelé automaticky 
získávali právo užívat masných krámů269 . Tím však nemá být řečeno, že Židé nemuseli čelit vlně 
nenávistného antisemitismu, vyplývajícího rovněž z jejich obchodnické obratnosti a úspěšnosti. 
Ještě počátkem 19. století se administrativa panství postavila proti faktu, že Židé skoupili téměř celý 
janovický poplužní dvůr a všechny izraelitské zakoupené dominikalisty donutila, aby své 
nemovitosti urychleně prodali křesťanským osobám za stejnou cenu, za jakou je koupili. Teprve 

263 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 28r-28v. 
264 Tento stav zachycuje mapka židovských obydlí z 1729, vzniklá na základě reskriptu z 13.5. I 727 o dodržování 

dostatečné vzdálenosti židovských obydlí od koslelú. Je deponována v NA Praha, Mapová sbírka 16. - 20. století, 
inv. č. 1172, sign. A XII 14. Z janovického okolí se plány dochovaly ještě pro Běhařov, Dešenice, Loučim, Hořejší 
a Dolejší Nýrsko či Strážov. 

265 T. PĚKNÝ, c. d., s. 1l3. 
266 ANM Praha, Sbírka G (Eichlerova sbírka), sign. Klat. G 31. 
267 Podrobně o nich T. PĚKNÝ, c. d., s. 279-284. 
268 Odhad dešenického panství z roku 1729 vyčíslil celkovou sumu ochranného penízu na 60 zl.: Abraham Lobl platil 

ročně 21 zl. (18 zl. za čp. I a 3 zl. za čp. VII), Salomon Herrschl 12 zl., Moiscs Ezechiel 12 zl. a Hitzig 15 zl. Platba 
probíhala vždy ve čtyřech termínech (24.4., 24.6., 16.10.,25.12.). SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 5 I 8, 
karton Č. 423. - V roce 1755 shledáváme poměry shodné, jen Abraham Lobl platil za samostatné obývání prvního 
patra v domě čp. I ochranný peníz 6 zl. (SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 523, karton Č. 425). 

269 Tak např. v roce 1722 u čp. I. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 28r-nv. 
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poté povolila zaknihovat jejich trhové smlouvy270. Navzdory uvedeným případům ovšem platí, 
že Židé na bystřickém panství nepodléhali výraznějšímu hospodářskému útlaku, což snad má svůj 
odraz v předním umístění dominia co do počtu usídlených izraelitů. 

Základní zdroje výdělku místního židovského obyvatelstva výstižně charakterizuje 
tereziánský katastr z roku 1722. Nejmajetnější Abraham Lobl obchodoval s koňmi a formou 
podomního obchodu s ovčí vlnou, peřím a plátnem. Obchodní obrat měl jistě nemalý, neboť když 
v Janovicích v roce 1725 vyšetřovali plzeňští krajští hejtmané, našli u něj přes 100 centnýřů vlny, 
20 centnýřů peří a více než 600 kusů vydělaných kůží. Všechno nalezené zboží mělo podle nich 
cenu několika tisíc zlatých271

. Ostatní Židé obchodovali se stejnými artikly, zvláště oblíbené bylo 
peřím. Jeden pracoval jako řezník při masných krámech, které měli Židé v nájmu a v roce 1729 z 
něj platili vrchnosti 17 zl. 8 kro ročně273 , další měl oprávnění šenkovat panskou pálenku. Podobně 
možnosti obživy vykresluje i soupis z roku 1793. Podomní obchod s vlnou a peřím stále převažoval, 
následován střižným zbožím; nově se objevilo obchodování s tabákem. Výčet doplnili dva řezníci 
a žebrající vdova Judita Kahnová274

• Přestože ji soupis neuvádí, lze mezi izraelitské obchodní 
aktivity započítat výrobu potaše v panské draslámě čp. 92, kterou Židé nepochybně řídili 275 • Vliv si 
až do roku 1810 udržovali také v masných krámech, které koupili od vrchnosti v roce 1796. V 19. 
století se specializovali na koloniální zboží, konsignace za léta 1852 a 1853 uvádí jako kolonialisty 
vdovu po Wolfu Janowském z čp. I, Josefa Kleina z čp. II a Šimona Blocha z čp. VI276

• Vedle 
vyjmenovaných obchodních aktivit bylo spíše doplňkovou možností přivýdělku půjčování peněz. 
Od roku 1627 byla úroková míra pro Židy stanovena na 6 %, takže pokud nebyly půjčovány vyšší 
částky, nehrály úvěry výraznější roli277

• Půjčování se neomezovalo pouze na místní sousedy, ale 
přesahovalo hranice katastru a kupříkladu klatovská městská rada si na pokrytí dluhů za kontribuci 
ráda vypůjčila27X • Židovskými penězi nepohrdla ostatně ani samotná milostivá vrchnost279

• 

Úspěšnost v hospodářské činnosti předurčovala, kdo se stane elitou. Naprosto výjimečné 
postavení mezi janovickými Židy zaujal již několikrát uváděný Abraham Lobl, který se do městečka 
přiženil někdy kolem roku 1700 ze spálenopoříčského panství. Během několika málo let se vyšvihl 
na jednu z nejvlivnějších osob na panství. Zápisy v gruntovních knihách jsou toho ostatně jasným 
důkazem. V Janovicích vlastnil po vypuzení z rynku dům čp. I, který byl s výjimkou předhradí čp. 
38 na dlouho jedinou patrovou budovou v městečku280 • Kromě ní vlastnil ještě tzv. Severinovskou 
chalupu čp. VII v Podsedkách, v roce 1747 zakoupil dům čp. VII v nýrském ghettu281 a měla mu 
patřit též jedna nemovitost v Praze. Způsobem vedení domácnosti se nelišil od lépe situované 
měšťanské rodiny své doby, podle konsignace Židů z roku 1725 zaměstnával čeledína, děvečku 
a kuchařku2X2 • Loblův syn Samuel Abraham Janowitzer založil společně s bratrem Mayerem 
Abrahamem v Nýrsku obchodní korporaci, jež zásobovala peřím a ovčí vlnou velkou část 

Plzeňského kraje. V držení potomků firma fungovala ještě ve 20. století. Bilanci vylepšovaly rovněž 
úroky z peněžních zápůjček sklářům v prostoru Královského hvozdu. 

270 VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, karton č. 295. 
271 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. I 725/1lId/50. 
272 K nýrskému obchodování s peřím obšírně Josef BLAU, Der Neuerner Federnhandel. Ein Beitrag zur Geschichte 

des lIandels in Bc)hmen, Mitteilungen des Vereins ťiir Geschichte der Deutschen in Bahmen 46, 1908, S. 67-84. 
273 SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 518, karton Č. 423. Tutéž částku uvádí odhad z roku 1755. 
274 I. EBELOV Á - M. HOLÁ M. ŘEZNÍČEK- R. SÁDLOVÁ (eds.), C. d. 
275 V roce 1798 je jako majitel draslárny čp. 92 uváděn Jakob Hutter. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, 

karton Č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
276 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 256, karton Č. 8. 
277 T. PĚKNÝ, C. d., S. 294. 
278 V roce 1747 si Klatovští na úhradu extraordinaria půjčili od Abrahama Labla 800 zl. J. VANČURA, Klatovy 11/2, S. 

804. 
279 Od Abrahama Labla si pújčoval též kníže Palm-Gundelfíngen. J. BLAU, Juden, S. 428. 
280 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 259v-261 r. Při jeho převodu se připomínají v Lablově 

majetku nejrLlznější šperky a perly. 
281 J. BLAU,Juden, s.431. 
282 N A Praha, Staré české místodržitelství, sign. 1 725/1IId/50. 
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6.2.3 Jednota bratrská 
Pokud katolická a izraelitská víra zapustily v Janovicích nad Úhlavou trvalé kořeny, stalo 

se působení místního českobratrského sboru záležitostí zhruba 40 let. Členové jednoty bratrské 
jakožto náboženského směru čerpajícího zprvu z myšlenek Petra Chelčického a Jana Rokycany se 
nikdy nepokoušeli vytvořit vlastní konfesi či jinak deklarovat závazná pravidla pro svůj náboženský 
život, i když určitého standardního úzu jistě dosáhli, a to především přičiněním Lukáše z Prahy, jenž 
završil ideologickou transformaci jednoty za období téměř padesáti let. Načrtnutý vývoj nutně 
znepokojoval dvě v Čechách oficiálně fungující náboženská vyznání, jež se permanentně pokoušela 
jednotu zdiskreditovat. Poté, co v roce 1503 Vladislav Jagellonský přikročil k zákazu bratřím 
pobývat v královských městech, vydalo pět let později svůj proslulý Svatojakubský mandát, který 
jednotu bratrskou postavil mimo zákon. A právě v tomto ovzduší povolal bratry na svůj statek 
Heřman Janovský z Janovic, opovědník krále Vladislava Jagellonského, nepochybně s úmyslem 
vyjádřit králi míru svého vzdoru283

• Jaké zázemí příslušníci jednoty bratrské na janovickém statku 
měli nelze zatím jednoznačně upřesnit. J. Vančura již uvažuje přímo o sboru, tj. domu, kde bratři 
bydleli, hospodařili a modlili se. O tak výrazné profilaci se ovšem dá uvažovat až později. 

Janovická bratrská buňka však nepochybně od počátku nebyla bez významu a neohrozila ji ani 
Heřmanova emigrace do Bavor a příchod Petra Sudy z Řeneč. Loupeživý rytíř zřejmě neměl 
ke sboru tak dobrý vztah jako jeho předchůdce, nicméně toleroval, aby jeden z bratří dělal učitele 
jeho dětem. Brzy však prodělal zásadní proměnu. Když do Janovic v roce 1515 zavítal bratrský 
biskup Lukáš z Prahy se dvěma bratřími, uvěznil je ve svém hradu a propustil teprve na rozkaz 
zemského soudu284. Lepší vyhlídky nastaly janovickým bratrům až restaurací Heřmana Janovského 
z Janovic v roce 1524. Staronový majitel jim daroval kus obecního pozemku k výstavbě sboru, 
do jehož čela byl postaven vedením jednoty kněz Jan Jestřebský řečený Poustevník (tl543). 
V městečku se však většinou trvale nezdržoval a snažil se působit v širším okolí. Lokalizovat dům, 
kde bratři působili, zůstává kvůli absenci jakýchkoliv majetkových záznamů v městečku této doby 
zcela iluzorní. K. Polák jej situoval na místo pozdějšího židovského domu čp. I, ale své tvrzení 
nepodepřel jediným přímým důkazem. Stejně tak jeho pokus umístit bratrský hřbitov k bývalé jižní 
bráně na parcele dnešního domu čp. 98 není průkazný a nelze ho brát za relevantní2X5

• 

Jestliže do smrti Ludvíka Jagellonského nebylo proti janovickému sboru nic podniknuto, 
dostaly události rychlejší spád po nástupu Ferdinanda I. v souvislosti se zátahy proti vestfálským 
novokřtěncům2R6 • Janovický sbor měl o to nevýhodnější pozici, že suploval i oficiální duchovní 
správu, jak vyplývá z pozdějších žalob. Zátah započal v dubnu 1535, kdy byli obesláni 
ke komornímu soudu Oldřich a Smil Janovští z Janovic s odůvodněním, že se na svých statcích 
dopouštějí" některých neřádů strany víry svaté křesťanské". Zároveň dostali příkaz přivést s sebou 
Jana "Zborníka", tj. Jana Jestřebského. U soudu však 26. dubna stáli oba bratři sami a nejrůznějšími 
kličkami se pokoušeli věc uklidnit. Jan Jestřebský byl poddaným Konráda Krajíře z Krajku 
na Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi a Janovští nad ním neměli žádnou pravomoc, a i kdyby 
ano, nebyli držiteli Janovic, neboť stále žil starý Heřman Janovský z Janovic. Když se podobná 
situace opakovala i na dvou dalších stáních, byli pro vzpurnost uvězněni v Černé věži na Pražském 
hradě. Veškeré pokusy Krajíře o přímluvu byly neúspěšné, Ferdinand I. trval na Jestřebského 
vydání. Krajířovy pokusy hájit bratrské učení před spojitostí s novokřtěnci nijak nepomáhaly 
a výsledkem dalších líčení bylo uvěznění také samotného Jana Jestřebského, tentokráte do Bílé 
věže. Poté, co zemřel Heřman Janovský z Janovic a Krajíř podnikl neúspěšnou audienci 
u Ferdinanda 1., rozhodli se od června 1535 věznění Oldřich se Smilem ustoupit. Na sklonku března 

283 Jedinou prací k působení jednoty bratrské v Janovicích je příspěvek Jindřicha VANČURY, () pronásledování 
jednoty hratrské v jihozápadních Čechách králem Ferdinandem I. ln: Sborník dějepisných prací bývalých žákú 
Václava Vlad. Tomka vydaný na památku odchodu jeho z university, Praha I XXX, s. 110-124. 

284 Antonín GlNDELY, Geschichte der h6hmischen Bn/der 1., Prag IX61, s. 152-157 (=Bohmcn und Miihrcn im 
Zeitalter der Reformation, 1). 

2X5 Lokalizace bratrského sboru s židovským domem čp. I K. POLÁK, Místopis, s. 37X. O Polákově "objevu" 
bývalého bratrského pohřebiště srv. TÝŽ, Nový ohjev v .Janovicích nlÚhl., Nové Klatovsko 6, 1965, Č. 50, 1 X. 12. 
Blíže k tomu v kapitole o dějinách jednotlivých domů u čp. 9X. 

286 Václav Vladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy. Díl XI., Praha 1 X97, s. 150-153. 
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1536 byli propuštěni proti vyplacení 1000 kop českých grošů a s příkazem, aby do začátku června 
uvedli do Janovic katolického faráře a zrušili tamní bratrský sbor. Příštího roku byli oba Janovští 
zbaveni svého závazku a do register komorního soudu učiněn záznam, "aby při víře křesťanské 
a dohrýchjejich řádích tak se chovali, jak na dohré křesťany náleží,,2R7. 

Jakým konkrétním způsobem Janovští ukončili existenci jednoty není jasné. Podle lidové 
tradice se ti z bratří, kteří se z městečka ihned nevytratili, po nějaký čas scházeli inkognito 
na bohoslužbách, celebrovaných po nocích v některých selských obydlích288

• Toto provizorium však 
nemohlo trvat dlouho. Jan Jestřebský byl propuštěn na Krajířovy přímluvy až v roce 1538 a dožil 
v Mladé Boleslavi. Jedinou reminiscencí na někdejší pobyt jednoty bratrské tak zůstalo zřejmě jen 
protestantství Viléma Janovského z Janovic, který se již v roce 1524 jako wi.irttemberský vazal 
ujímal bratrských exulantů v Němcích a byl za to doporučován Martinem Lutherem Jiřímu 

Spalatinovi, významnému činiteli na saském dvoře. Reformátor přitom neopominul zdůraznit, že 
též Vilémův otec "slovu Božímu velice přeje"m. 

6.3 Vztah janovických obyvatel k vrchnosti 

6.3.1 Postupné zhoršování postavení poddaných 

Pokud jsme pro období středověku mohli na postavení janovických obyvatel usuzovat 
podle několika málo zpráv, rozšiřuje se od počátku raného novověku pramenná základna do značné 
šíře. Jak jsme zjistili, nevykazoval obyvatel středověkých Janovic ve svém právním postavení 
zásadnější kvalitativní odlišnosti od běžných venkovských poddaných. 

Zásadní změnu pro život městečka znamenal první leden roku 1530, kdy Heřman Janovský 
z Janovic udělil na předchozí částé žádosti purkmistra a konšelů Janovicím privilegium, kterým jim 
povolil recipovat některé právní normy královského města Klatov. V praxi to znamenalo, že se 
Heřman vzdal práva odúmrti a ponechal janovickým sousedům naprostou blahovůli v tom, komu 
budou chtít prodat nebo odkázat svůj nemovitý majetek. Pouze pokud zemřeli bez kš aftu a nenalezli 
se ani vzdálení příbuzní v mužské či ženské linii, kteří by se mohli uprázdněného hospodářství 
ujmout, přešel statek v držení vrchnosti. Byla to výrazná kvalitativní změna, protože dosud museli 
při každém majetkovém převodu uvědomovat vrchnost a odkazovat nemovitosti jen bližším 
příbuzným. Původní stav trefně vystihuje nález zemského a komorního soudu z roku 1512, totiž že 
"člověk poplatný sedlský nemuože nic dáti ani odkázati bez povolení pána svého ,,290. Zároveň 
s odúmrtí se Heřman Janovský vzdal jakéhokoliv omezování sousedů v otázce vystěhování. Jedinou 
podmínkou bylo, že dotyčný dosadil na svůj grunt jiného hospodáře a vyplatil všechny dluhy, které 
na statku vázly. Dohlédací mocí, která nyní obě záležitosti regulovala, byla městská samospráva. 
Recepce městského práva královského města poddanským městečkem nebyla právě obvyklou, 
většina dostávala pravomoc řídit se právem jiného poddanského města291 . 

Netrvalo ovšem dlouho a volné stěhování začalo být opět omezováno. Nejdéle v roce 1612 
již Janovičtí znovu museli svou vrchnost žádat o povolení vystěhovat se na jiné panství. Pěkně to 
dokládá výhost z tohoto roku, znějící na jméno sklenáře a šenkýře Klimenta Sochy, známého 
z nejstarší janovické městské knihl92

. Městská rada se později pokusila manévrovat, protože v roce 
1649 požádala Oldřicha Viléma a Jiřího Gottharda Janovské z Janovic, aby jim Heřmanovo 
privilegium konfirmovali. Svobodu stčhování tak de facto znovu obnovili, ovšem nedlouho předtím, 

287 J. VANČ:URA, Pronásledování, s. 119. 
288 Tak uvádí Josef Bozděch ve své soukromé kronice, s. 9. 
289 Ferdinand HREJSA, Luther. kněz Martin v Praze a pan Vilém Janovský. In: Reformační sborník, Praha 1931, s. 8-

11 (~Práce z dějin československého života náboženského, 4). 
290 František VACEK, Selský stav v (echách v I. /4/9-/620, Věstník československého zemědělského musea 1,1928, 

s. 209-210. 
291 Např. Přeštice v roce 1519 právo města Horažďovic, Plánice v roce 1511 právo měst Nepomuku a Blovic. 
292 Výhost datovaný 28.3.1612 na Drslavicích a známý jen z opisu v obecní kronice Paměti města Janovic nad 

Úhlavou (1893-1937), s. 15-16. Zajímavý je fakt, že vydavatelem listiny byl Kryštof Janovský z Janovic 
na Drslavicích, i když v této době byl majitelem celého janovického statku Kryštofův bratr Jiří Janovský z Janovic. 
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než byli prodáni nové vrchnosti, která na právní pořízení Janovských zřejmě nebrala moc ohledu. 
Již v roce 1681 žádali purkrnistr a rada Brandýsa nad Labem, aby arcibiskupská konzistoř vydala 
zhost krejčovskému tovaryšovi Pavlu Králíkovi z Janovic293

. Podobným způsobem to platí 
pro svobodné disponování nemovitostmi, v městské knize nacházíme několik trhových smluv, 
uzavřených s povolením vrchnosti. Také ony se vážou až těsně k předbělohorskému období294

. 

Ačkoliv starší regionální historiografie vlivem absence poddanských nepokojů 

na Klatovsku popírala zhoršování postavení zdejších poddaných295
, nelze o něm pochybovat. 

Utužování poddanství se naplno projevilo za Viléma Albrechta Krakowského z Kolowrat, který 
ze své funkce nejvyššího zemského sudího mohl velmi dobře ovlivňovat ostatní zemské úřady. Tak 
v roce 1660 intervenoval u nejvyššího berničního úřadu, že vizitační komisaři nadhodnotili v berní 
rule osedlost jeho panství a žádalo její sníženÍ. Odporovat se neodvážil nikdo a Kolowratovi se 
tedy dostalo zadostiučinění a bylo rozhodnuto, že "z počtu skutečně osedlých 20 staženo b,vti 
může ,,296. Máme skutečně mnoho důvodů domnívat se, že se právě za Kolowratů postavení 
poddaných výrazně zhoršilo, neboť se právě za jejich éry projevily všechny klasické rysy druhého 
nevolnictví. Lakmusovým papírkem tohoto utužování poddanského postavení byli obyvatelé šesti 
rychet Královského hvozdu, kteří požívali oproti ostatním poddaným kolowratovského panství 
jistých výhod a na jakýkoli pokus vrchnosti o větší úroveň podřízení reagovali velmi citlivě. Ozvali 
se ihned po zakoupení Královského hvozdu, kdy je Kolowrat nutil vykonat slib člověčenství, na což 
měl vzhledem k dědičnému prodeji v roce 1649 plné právo. Úplnou novinkou ovšem byl povinný 
odběr jeho piva z týneckého pivovaru, jehož nerespektování sankcionoval pokutou ve výši 10 kop 
míšeňských grošů. Králováci sice uhájili svou pravomoc odebírat pivo kdekoliv, ale nedlouho poté 
se dostali do nového konfliktu s hrabětem, tentokráte když odmítli vykonávat vyšší roboty a platit 
vyšší robotní peníz. Spor, jenž se zdál být jasný díky císařskému recesu z roku 1677, který 
Kolowratovi přikazoval ponechat Králováky při stávajících urbariálních povinnostech, nedošel 
dořešení až do smrti hraběte v roce 1688297

• Vrchnostenská administrativa byla v jakémkoliv 
porušování monopolu na odběr piva nemilosrdná. Ještě počátkem 19. století svedl šenkýř Rank 
ze Skelné Huti za právo nakupovat jinde s vrchností dvanáctiletý boj, který prohrál a byl 
za vzpurné chování z hostince odsazen29S

• Další stížnosti jednotlivců na nespravedlivou politiku 
vrchnosti u nejvyšší finanční prokuratury byly běžné299 • Nelze pochybovat o tom, že se povinný 
odběr a zvyšování robot nedotkl janovických obyvatel. Pivní přímus se u všech janovických krčem 
uvádí ještě v roce 1837 a stížnost obyvatel horských vesnic dominia národnímu výboru dosvědčuje, 
že byl běžnou realitou až do roku 184830°. 

Dalším typickým rysem druhého nevolnictví bylo shánění rustikálu ve prospěch 

dominikálu. Nemusíme si rozhodně dělat iluze o tom, že až do třicetileté války ke shánění selské 
půdy nedocházelo, samotný janovický statek je toho ostatně dobrým důkazem. Mnoho vypovídá 
osud Ondřejovic. Pustá vesnice byla obnovena po roce 1539, vznikla zde celkem čtyři lánová a dvě 
chalupnická hospodářství, zachycená poprvé dílčími cedulemi z roku 1590. Ovšem již o dvacet let 
později se v zemskodeskovém zápisu jmenuje "ves Vondřejavice, v též vsi dvůr poplužni stave 
Štunovský se vším stavením, sadem, dědinou ,,301. Protože do ocenění statku z roku 1623 nebyl 
ondřejovický poplužní dvůr vůbec zahrnut, dozvídáme se o něm podrobnosti až v taxe z roku 1649, 
která mimo něj v Ondřejovicích počítá již pouze pět chalupnických usedlostí. Pozorujeme zde tedy 

293 NA Praha, Nová manipulace, sign. J 19/9. 
294 Jde o trhové smlouvy na koupi celolánových usedlostí v ceně 94 a 125 kop míšeňských groŠú. SOkA Klatovy, AM 

Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I, fol. 14v a 15r, smlouvy datované 8.5.1614 a 8.9.1615. 
295 J. VANČURA, Klatovy 1111, s. 209. 
296 lva ČADKOVÁ - Magda ZAHRADNÍKOVÁ (eds.), Berní rula 24. Kraj Plzeňsk,lí, díl/i., Praha 2002, s. 686. 
297 Ke Krá10vákúm ajejich sporu s Kolowratem podrobně J. BLAU, Kiinische Freihauern, s. 383n. 
298 Josef KOČÍ (red.), Soupis pramenů k dějinám feudálního útisku. i. Financ'ní prokuratura, Praha 1954, s. 241, Č. 

1718; s. 297, Č. 2278; s. 359, Č. 2952; (=Soupis pramenú k dějinám feudálního útisku, I). 
299 J. KOČÍ (red.), c. d., s. 152, Č. 740; s. 162, Č. 856; s. 312, Č. 2430; s. 317, Č. 2485. 
300 František ROUBÍK (ed.), Petice venkovského lidu z ('ech k Národnímu výhOn! z roku /848, Praha 1954, s. 44-45, Č. 

42. 
30lNA Praha, Desky zemské, sign. DZV 186, fol. E Ir-E 4r. 
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klasickou ukázku vzniku poplužního dvora, k němuž vrchnost svedla část rustikálu302
• Za samotnou 

budovu dvora vrchnost zvolila největší usedlost ve vsi, grunt Matěje S tuny. Taxa z roku 1649 dvůr 
popisuje jako budovu o "jednom c~toku, něco od gruntu od kamene a něco ode dřeva. Pokoje jedny 
na druhých s komorami a kuchyněmi, naproti tomu c~toku ratejna, vedle ní chlívy pro všelijaký 
dobytky zděný, též stodola o jednom mlatuH303

• Nový poplužní dvůr měl celkem 170 strychů orné 
půdy (48,4 hektaru). K přesunům rustikálu došlo zcela jistě také během třicetileté války v rámci 
samotného janovického poplužního dvora. Výmluvné je především srovnání výměry dvorových rolí 
v letech 1623 a 1649, vykazující rozdíl plných tří lánů. Pokud porovnáme celkový počet osedlých 
na statku ze stejných let, vidíme nápadnou disproporci. Starší taxa uváděla pro statek po sečtení 
usedlých i pustých hospodářství celkem 39 lánových a 28 chalupnických či domkářských 

hospodářství, mladší taxa dospěla po součtu pustých i osazených jen k 35 lánovým gruntům a 30 
chalupnickým. Disproporce v počtu láníků je výmluvná, zvláště víme-li, že v roce 1623 bylo 
pustých šest lánových usedlostí a tři chalupnické. 

Vlastní shánění rustikálu se však stalo symbolem pobělohorského období. Když v roce 
1722 přezkoumávala čtyřčlenná vizitační komise údaje ve fasÍch z roku 1713, nalezla v rámci 
celého týneckého dominia celkem 449 strychů 1 věrtel polí a luk pod 99,5 vozu sena, které byly 
od vzniku posledního katastru svedeny vrchností a připojeny k pozemkům poplužních dvorů. 
Kontribuci z něj pochopitelně neplatila a rozvrhovala ji na poddané. Učebnicovým příkladem 
pobělohorské pozemkové politiky byl především úchvat usedlostí po Kryštofu Jarkovském 
a Stanislavu Vlčkovi v horské vísce Jarkovicích, které byly proměněny v poplužní dvůr. Při pohledu 
na mapu se takovému postupu ze strany vrchnosti příliš nedivíme, vísky Čeletice, Onen Svět, 
Chvalšovice, Předvojovice a Stojanovice ležely zcela mimo korpus dominia a k nejbližšímu 
poplužnímu dvoru v Úlohu to jejich obyvatelé měli vzdušnou čarou více než pět kilometrů 
náročným terénem a navíc přes území cizí vrchnosti. Mimoto komise zjistila, že se některé 

poddanské usedlosti proměnily v dominikální provozy (krčmy či mlýny) či se k již existujícím 
připojily rustikální pozemky. V případě většiny panských šenkýřů se tak stalo již někdy před třiceti 
až padesáti lety, tj. za éry Viléma Albrechta Krakowského z Kolowrat. Výsledek těchto úchvatů 
znamenal v součtu 382 strychů 2,5 věrtele polí, luk pod 53,5 vozu sena a 21 provazců lesa 
ve prospěch vrchnosti. Celkové množství půdy, která tedy byla z rustikálu ilegálně svedena 
k dominikálu, tedy obnášelo 831 strychů 3,5 věrtele rolí, luk pod 153 vozů sena a 21 provazců lesa. 
Pokoušet se převést tato čísla na jednotky plošné není příliš reálné, terén a kvalita půdy na panství 
byla velmi různorodá304 . Nešlo by však ještě o konečné číslo, protože komise vynechala půdu, 
kterou vrchnost pohltila, ale platila z ní kontribuci. K takovému případu došlo v Janovicích. Již při 
přezkoumávání fasí v Praze v roce 1714 adresovala rektifikační komise administrativě týneckého 
panství dotaz ohledně svedeného rustikálu v Janovicích. Jednalo se o 9 strychů polí příslušejících 
původně k tzv. Jílkovské chalupě305 , v níž bydlel v roce 1713 Žid, a 2 strychy rustikálních rolí 
z hospodářství Viléma Schonecka, přiměřeného k dominikální kovárně. Vrchnost se zaručila, že ze 
všech těchto pozemků vždy řádně odváděla kontribuci. Toto tvrzení ovšem není příliš důvěryhodné, 
neboť stejně tak se dušovala u pozemků v Prapořišti a Jarkovicích, které po osmi letech vizitační 
komise zahrnula mezi bývalý rustikál, z něhož se dosud neodváděla kontribuce306

. Druhá kauza 
řešená v městečku se dotýkala pozemkového fondu Markovského mlýna čp. 95, k němuž bylo 
v době, kdy je ještě měla vrchnost v přímé režii, připojeno celkem 4 strychy 3,5 věrtele 

výsevkových strychů polí a luk pod jeden dvojspřežní vůz. 

302 Podobně na komorních panstvích Eduard MAUR, Populační vývoj českých komorních panství po válce třicetileté. 
ln: Příspěvky k historické demogratii Čech 17.-18. století, Praha 1972, s. 38-39 (Acta Universitatis Carolinae, 
Philosophica et historica, Studia historica VIII, 1972). 

303 N A Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1, ocenění statku Janovice n. Úhl. z 12.6.1649. 
304 NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420, zpráva revizitační komise datovaná v Měcholupech 14.11.1722, 

netoliováno. 
305 Poddanská ťase z roku 1714 uvádí, že k stavení patřilo 9 strychů polí, ovšem dominikální ťase z téhož roku 

přiznává, že z tohoto hospodářství požívá strychů 12. Problém pravděpodobně zapřičinila berní rula a revizitace 
z roku 1675, kde se zaměnili chalupníci Diviš Reimer s Václavem Marešem. 

306 N A Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420. 
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Klíčovým rysem pobělohorského velkostatku byla jeho závislost na robotní práci. Jak jsem 
uvedl již výše, robotovali janovičtí poddaní ovšem i předtím. Podrobný vhled do struktury 
robotních povinností nabízejí dílčí cedule z roku 1539. Základním rysem roboty bylo její rozlišení 
mezi láníky a chalupníky nejen co do počtu dní, ale také co do struktury robotní práce. Celolánoví 
sedláci měli přímo uloženo do roka tři dny síci trávu, šest dní žíti obilí a dovézt z Království šest for 
dřeva. Zatímco robota na travách a žetí obilí byla jistě ještě středověkého původu, těžba a dovážka 
dřeva byla mladého data, o jejím zavedení se dá počítat až po vydání privilegia Ludvíka 
Jagellonského v roce 1524. Kromě těchto robot však cedule ještě jmenují časově nespecifikované 
povinnosti, které se mohly stát základem zvyšování robotního zatíženÍ. Celoláníci totiž ještě museli 
sklidit žito, pšenici, ječmen, oves a hrách, svézt seno a otavu do dvora, česat chmel při nasazení 
chmelnice, sít řepu a sklízet ji, pomoci se přistěhovat novému sousedu, orat na petrovičkovských 
dědinách půl dne, na požádání dovézt vrchnosti do dvora cokoliv z Klatov a jít na požádání 
vrchnosti na lov. Výrazně lépe na tom byli chalupníci a domkáři, označovaní v dílčích cedulích 
jednotně jako podsedkové. Přímo uloženo měli pouze dva dny žíti obilí a dva dny hrabat seno, 
obecně potom česat chmel při osázení chmelnice, ořezávat řepu a sázet hlavatici. Uvedené robotní 
povinnosti nalézáme jak v dílčích cedulích z roku 1590, tak také v taxe janovického statku z léta 
1649: celolánový sedlák odváděl ročně 2 kopy míšeňských grošů poddanského úroku a šest slepic 
rekogniční renty, robotoval šest dní o žních a tři dny o senách a otavách, šest dní těžil a přivážel 
dřevo z Královstvco7

• 

První přehled urbariálních povinností janovických poddaných v novém hávu byl 
sumarizován v roce 1720 do gruntovní knihy týneckého panství 30x

• Umožňuje nám dobré srovnání, 
jakým způsobem se změnily robotní povinnosti po šedesáti letech držby Kolowratů. Rozvržení 
robot se stále plně přizpůsobovalo dělení majetku obyvatel podle lánů. Východiskem našich úvah 
bude tedy celolánový sedlák Jan Koranda, majitel usedlosti čp. 6. Podle gruntovní knihy byl 
povinován ročním poddanským úrokem 2 zl. 56 kro a robotou II dnů při orání, čtyř dnů 

při rozvážení hnoje, osmi dnů při sušení sena a otavy, 16 dnů při žních, tří dnů při dovozu 
stavebního materiálu k pivovaru či pile, nasekáním 6 sáhů dřeva a jejich dovozem do poplužního 
dvora v Janovicích. Pokud se nic nestavělo, měli být poddaní k dispozici při svážení vápence či 
vylovených ryb. Robota pololáníků odpovídala přesně polovině povinností celolánového sedláka. 
Porovnáme-li hodnotu vlastního poddanského úroku, zjistíme po přepočtu na míšeňské groše309

, že 
byl z původních 120 navýšen na 151 grošů. Protože se nikde nemluví o rekogniční rentě, můžeme 
oněch přebytkových 31 grošů prohlásit za výsledek reluice rekogniční renty šesti slepic3lO

• Výši 
úroku tedy lze zhodnotit konstatováním, že svou hodnotu nezměnil. Na první pohled jinak je tomu 
u robot, k nimž není nutné nic zvláštního dodávat, protože čísla mluví sama za sebe. Z původních 
9 přesně vyměřených dní musel lánový sedlák robotovat 42 dní, ale stejně jako v době 

předbělohorské zastával ještě další časově neurčené povinnosti. Jediným poznamenání hodným 
faktem je reluice roboty u šenkýře z čp. 55 na 8 zl. ročně. Gruntovní kniha bohužel neprovedla 
rozpis urbariálních povinností u chalupníků a domkářů. 

Míra feudální renty v úkonech se výrazně navýšila do sestavení dalšího soupisu, jímž bylo 
ocenění panství Dešenic z roku 1729 za účelem uspokojení věřitelů jeho majitele Karla Reicharda 
von Schmidlin311

• Každý z osmi celolánových sedláků měl nyní na panském ročně 11 dní orat 

307 NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1, ocenění statku Janovice n. Úhl. od Vavřince Košína z 12.6. I 649. 
308 SOA Plzeň, pobočka Klatovy, VS Týnec, inv. č. 85, kniha Č. 85, fol. 48r. Povinnosti pololáníka Jana Strycha na fol. 

Ir. 
309 Vycházím ze vzájemného poměru I zl. = 51 míšeňských grošů 3 denáry, použitý také v ocenění dešenického statku 

v roce 1729. Srv. k tomu Petr VOREL, "Gm~e (~eské" a "gm~e mí,~eňské" jako početní jednotky 15. až 19 století. 
In: Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích (Sborník příspěvkú 
ze semináře numismatiků - Pardubice 22.-23.10. I 998), Praha 2002, s. 57-68. 

310 K výsledku lze dojít i jinak. Táž gruntovní kniha na foliu I r uvádí feudální rentu pro pololáníka číslem I zl. 10 kr., 
tj. přesným vyjádřením I kopy míšeňských groŠll ve zlatkové měně. Ocenění poté uvádí úrok o 18 kr. (15,45 míšo 
groše) vyšší. Právě oněch 18 kr. představuje reluovanou povinnost tří slepic (připomínám, že v roce 1649 cenu 
slepice Košín odhadl na 6 míšeňských grošů). 

3 I I NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fol. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 518, 
karton č. 423. 
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a vláčet, čtyři dny vozit hnůj, tři dny vozit seno a otavu, šest dní vozit dřevo, osm dní kosit trávu 
na seno a otavu a osm dní ho hrabat, 16 dní ve žních a dva dny při setí, tj. celkem 61 dní ročně. 
Údajně pouze mimořádně měli ještě sedm dní ročně vozit stavební materiál (písek, kámen), ovšem 
jak bylo uvedeno výše, nebylo-li této služby využito, vozil sedlák vápenec nebo ryby, takže číslo 
můžeme bez váhání navýšit na 68 dní ročně. Z dřívějších časově neurčených povinností zbylo 
pouze nasekání 6 sáhů dřeva, vybírání nánosu z mlýnského náhonu a čištění luk. Každý z 30 
pololáníků vykonával polovinu všech láníkových povinností, byl osvobozen pouze od hrabání sena, 
takže ročně robotoval 30 dní a natěžil 3 sáhy dřeva. Kromě toho ovšem také čistil mlýnský náhon 
a louky. Robotní zatížení osmi chalupníků a domkářů nebylo časově stanoveno počtem dní. Byli 
povinováni každý vázat obilí do mandelů, vymlátit ho a přehazovat, sázet sazenice, okopávat zelí, 
jednotit len a konopí, česat chmel a v případě potřeby fungovat jako doručovatelé pro blízké okolí. 

Ocenění z roku 1729 se neukázalo být zavazující normou robot, protože ještě v závěrečné 
fázi feudalismu, kdy již režijní velkostatek dosáhl svého výrobního maxima, docházelo k jejich 
dalšímu navyšování. Hned poté, co se dešenické panství stalo součástí bystřického dominia, byly 
sepsány tamní robotní poměry. Soupis neevidoval jen robotující, ale také ty, kteří měli robotu 
reluovánu a kteří byli od roboty osvobozeni úplně. Pro nás je zejména podstatné, že zde v rozporu 
s oceněním z roku 1729 nalézáme robotní povinnost také u podruhů, bohužel bez nějaké 

konkretizace. Od roboty byli osvobozeni tehdy dva pololáníci (rychtář čp. 62, šenkýř čp. 96), jeden 
chalupník (kostelník čp. 13) a čtyři domkáři (čp. 7, čp. 27, kostelník čp. ll, čp. 31), reluici platil 
šenkýř z čp. 55. Rovněž v ostatních vesnicích panství byl převod roboty na peníze záležitostí vždy 
pouze několika málo hospodářů v té které vesnici (pravděpodobně kvůli utrpěné živelné škodě), 
masově, ne však všeobecně byla zavedena pouze ve Strážově a několika okolních vsích. 
Nerobotovali majitelé celolánových hospodářství, zatímco chalupnící a domkáři ano 312. Robota 
u podruhů mohla být již staršího data ještě z dob před sepsáním dešenického ocenění, teprve nyní 
kodifikovaná. Nebylo by to žádné překvapení, protože realita se od údajů v urbářích někdy dost 
výrazně odlišovala. Tak např. v roce 1749 vrchnost sama přiznávala, že v době špičkových polních 
prací, jakými bylo jarní a podzimní setí, senoseče a žně, povolává poddané celého panství na robotu 
všechny dny v týdnu. Tuto svévoli ovšem vzápětí omlouvala nízkými robotami v ostatních částech 
roku, naprosto neodpovídajícími realitě3l3 . Na vlastní kůži to pocítili janovičtí poddaní. Nad rámec 
zapsaných povinností je totiž vrchnost nutila celou zimu vyrábět řezanku na řezací stolici 
pro dvorový dobytek (každý den za tímto účelem do dvora docházeli čtyři sousedé), přivážet 
z janovického poplužního dvora do dešenického pivovaru ječmen (pololáník 8 měřic, celoláník 16 
měřic), držet v poplužním dvoře noční hlídky (vždy dva sousedé) a dostavit se k jarním 
a podzimním výlovům s 4 až 5 potahy. Sousedé tuto skutečnost pojali do své stížnosti z listopadu 
1774, jež se přešetřovala krajským úřadem dne 4. března 1775314

• Vrchnost na dotaz hejtmana 
Klinigla vymáhání těchto povinností od poddaných přiznala, jen se snažila prokázat, že zaberou jen 
velmi málo času. Podle její kalkulace měla výroba řezanky pololánovému sedlákovi přes zimu 
zabrat maximálně 4 dny a dovoz ječmene měl na pololáníka vycházet jednou za dva roky. O noční 
hlídky se prý dělili se sedláky z Rohozna, takže janovický pololáník chodil hlídat maximálně 
šestkrát do roka. Při výlovech rybníků se prý potřebovalo zhruba 60 povozů, takže kolikrát tato 
povinnost na Janovické ani nevyjde a pokud ano, jde jen o pár hodin. Ředitel panství Jaurnig dále 
dovozoval, že podle ocenění z roku 1729 byli janovičtí poddaní povinni každoročně vozit 3 dny 
v roce dřevo, 3,5 dne stavební materiál a seno s otavou, což nebylo zdaleka vždy využito, takže 
podle jeho mínění poddaní nebyli milostivou vrchností využíváni tak, jak by mohli a vyjmenované 
povinnosti nad rámec daný oceněním jsou plně obhájitelné. Janovičtí se snesenými argumenty ocitli 
v úzkých a když byli dotázáni, jestli chtějí zůstat při tomto robotním zatížení, souhlasili 

312 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 540, karton Č. 433. Částečná reluice Strážovských musela proběhnout před 
rokem 1762, neboť ji konstatuje" ZiinJ)ungs-Beschreihung der Herrschafli Bystritz all angeherigen Giittern [ ... ] 
/762" (tamtéž, inv. Č. 530, karton Č. 426). 

313 Podle vrchnostenského přiznání (přiznávací tabely) pro potřeby exaequatoria dominicale robotovalo 8 janovických 
sedláků celkem 168 dní, tj. jeden 21 dní ročně! Celkově přiznaných 770 robotních dní je tedy výrazně 

podhodnocených. NA Praha, Exaequatorium dominicale, inv. č. 434, karton Č. 45. 
314 Soupis těchto nadstandardních robotních povinností v NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 1347, karton Č. 735. 
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.. 
s odůvodněním, že očekávají úpravu robotních povinností z iniciativy vyšších místm. Ta skutečně 
přišla v podobě robotního patentu z 13. srpna 1775, rozvrhujícího robotní povinnost podle výše 
placené kontribuce316

• Důležité ustanovení patentu o tom, že poddaní podle vlastního výběru mohou 
zůstat bud' u starého způsobu nebo přejít na systém předepisovaný patentem si ovšem Janovičtí 
vyložili dosti svérázně. Za onen starý způsob totiž pochopili dílčí cedule z roku 1590. Došlo tak k 
další vlně nedorozumění, tuto myšlenku totiž vtělili počátkem roku 1776 do supliky císařovně. 
Krajský úřad tedy byl při vyšetřování stížnosti ihned hotova připomínal své závěry z 4. března 
1775, kdy se Janovičtí zavázali vykonávat roboty podle stávajícího zvykull7

. 

Definitivní normou pro janovické poddané nakonec zůstalo ocenění z roku 1729, i když 
s některými drobnými modifikacemi. Poté, co se janovičtí sousedé již v březnu 1775 rozhodli 
setrvat u staré robotní povinnosti, nebyli po vydání robotního patentu znovu dotazováni a robotní 
seznam pro potřeby urbariální komise sestavili vrchnostenští úředníci rovnou podle ocenění z roku 
1729. Robotní povinnost janovických obyvatel byla rozčleněna opět podle lánového systému, 
zvlášť stáli chalupníci, domkáři a podruzi3lX

• Seznam tak konstatoval dva celoláníky, dva 
třičtvrtěláníky, 37 pololáníků, dva čtvrtláníky a devět chalupníků, počet domkářů a podruhů nebyl 
uveden. Celoláník měl ročně odpracovat potažní robotou II dní orání a vláčení, čtyři dny při 

rozvozu hnoje, dva dny při setí, osm dní sekat trávu na seno a otavu a osm dní je sušit, 16 dní 
ve žních, tři dny při svážení sena a otavy, tři dny při svozu obilí a sedm dní při dovozu stavebního 
materiálu, pokud se při janovickém poplužním dvoře něco stavělo. Časově neurčené opět zůstaly 
povinnosti čistit louky a mlýnský náhon, nasekat 6 sáhů dříví a přivézt ho. V součtu tak celoláník 
robotoval 62 dní ročně, ale fakticky se stále jednalo o původních 68 dní, protože se na rozdíl od 
ocenění počtem dní nevyjádřila dovážka dřeva (šest dní). Třičtvrtě/áníci robotovali 8,25 dne 
při orání a vláčení, 1,5 dne při setí, tři dny při rozvážení hnoje, šest dní při žetí sena a otavy, šest dní 
sušit, 12 dní o žních, 2,25 dne při svážení sena, 2,25 dne při svážení obilí, 5,25 dne vozit kámen 
a písek v případě stavby u janovického poplužního dvora. Podobně jako láníci, museli čistit luka 
a mlýnský náhon, těžit a dovézt 4,5 sáhu dřeva (celkem 46,5 dne ročně, s dovážkou dřeva 51 dní). 
Zdaleka nejpočetnější skupina robotníků se ovšem etablovala z pololáníků, kteří robotovali 5,5 dne 
oráním a vláčením, jedním dnem při setí, dvěma dny při rozvozu hnoje, čtyřmi dny při žetí sena 
a otavy, čtyřmi dny při sušení, osmi dny ve žních, 1,5 dne při svážení obilí, 1,5 dne při svážení sena. 
Dále měli 3,5 dne vozit stavební kámen a písek, takže celkem činila robota 31 dní ročně, 

s dovážkou dřeva 34,5 dní. Také oni byli povinni každoročně čistit luka, mlýnský náhon, nasekat 
a dovézt 3 sáhy dřeva. Ctvrt/ánici robotovali 2,75 dne oráním a vláčením, 0,5 dnem při setí, jedním 
dnem při rozvozu hnoje, dvěma dny při sekání sena a otavy, dvěma dny při sušení, čtyřmi dny 
ve žních, 0,75 dne při svážení obilí, 0,75 dne při svážení sena, 0,5 dne čištěním mlýnského náhonu 
a luk a 1,75 dne dovážením stavebního materiálu (celkem 16 dní ročně, s dovážkou dřeva 17,5 dne). 
K tomu se pochopitelně družilo nasekat a dovézt 1,5 sáhu dřeva. Stravu opět dostávali jako 
třičtvrtěláníci. Povinností chalupníků bylo sklizené obilí vymlátit a přehazovat, zasazovat sazenice, 
okopávat zelí, jednotit len a konopí, vázat obilí do mandelů a česat chmel. Odměnou jim byla 1114 
z vymláceného obilí a navíc při sázení, okopávání a jednocení obdržela každá osoba ještě 1,5 libry 
chleba. Domkáři byli povinováni robotovat dva dny do roka o žních, každých deset obdrželo stravu 
dva žejdlíky mléka, jednu libru chleba, tři žejdlíky krup a tři žejdlíky hrachu do polévky, 1/8 libry 
másla, 3/8 žejdlíku soli a každá osoba zvlášť 1,5 libry chleba. Podruzi měli pomáhat dva dny při 
žních a dva dny při sušení chmele. Celkově obyvatelé městečka Janovic zastávali robotu v počtu 
451,5 potažní a 828 dnů ruční roboty319. Mohli si tak ještě gratulovat, ve velkém množství vesnic 
bystřického dominia si sedláci zvolili úpravu svých urbariálních povinností podle robotního patentu, 

315 NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 1347, sign. H 8, karton Č. 735. 
316 K. KROFTA, c. d., s. 323-329. 
317 NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 421. 
318 Robotní seznam zahrnoval mezi celoláníky čp. 6 a čp. 73, třičtvrtěláníky shledal čp. 57 a čp. 86, pololáníky čp. 

9, 14, 15, 18, 22-24, 34, 37, 41, 43, 44-48, 50-54, 56, 59-62, 67-69, 74-78, 83-85 a čtvrtláníky čp. 70 a 79. 
Chalupníky čp. 10, 12, 14, 17,20,29-30,88,97. Domkáři a podruzi nebyli vyjmenováváni. 

319 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 9, tol. 8-10 a NA Praha, Robotní seznamy - Klatovsko, sign. Vlil 6 
14, Janovice n. Úhl. 

138 



což většinou znamenalo pracovat pro vrchnost tři dny v týdnu (např. Blata, Dešenice, Hodousice, 
Skelná Huť, Uhliště, Milence, Oldřichovice, Petrovice, Dubová Lhota, Prapořiště, Ondřejovice, 
Starý Láz aj.). Nepochybně tak volili ještě cestu menšího odporu, protože jejich robotní povinnosti 
byly původně mnohem vyŠŠí'20. Pro potřeby vrchnostenské správy se robotní povinnosti Janovic 
zapsaly ve formě urbář-účet společně s ostatními vesnicemi a městečky bystřického panství 
do nového urbáře l2l . 

Oproti starším normám bylo pro robotníky celého dominia naprostou novinkou 
poskytování stravyl22. Vrchnostenská administrativa sice již ve svém berním přiznání z roku 1749 
tvrdila, že robotníci v čase špičkových sezónních prací (setí, žně a senoseče) dostávají stravu, ale 
pouze nad rámec jejich běžných robotních povinností323

• Za robotování o senách a ve žních 
dostávalo vždy deset osob z čtvrt-, polo- třičtvrtě- i lánových sedláků denně polévku, na jejíž 
přípravu vrchnost spotřebovala 2 žejdlíky mléka (0,7 litru), 1 libru chleba (0,56 kg), 3 žejdlíky krup, 
3 žejdlíky hrachu, 1/8 libry másla, 3/8 žejdliku soli. K polévce ještě každý robotník obdržel další 
1,5 libry chleba. Stejnou porci dostali všichni robotující domkáři, zatímco podruzi dostali každý 
pouze 1,5 libry chleba. Tutéž dávku chleba dostávali také chalupníci, kteří navíc jako mlatci měli 
právo na 1/14 obilí. Stravu vrchnost skutečně odváděla, dochované přehledy za rok 1791 to 
prokazuje24

• V jejich rámci docházelo ještě k dílčím změnám, za stejný rok se ze zásob poplužního 
dvora vydaly dvě hřivny másla, 3 hřivny 6,5 lotu sýra a 6 žejdlíků soli. I tak to však 
pro hospodaření dvora po přepočtení na peníze nepředstavovalo žádný problém, vydat 43 kro 3,75 
denáru přišlo stále levněji než zjednávat námezdní sílu. Podobné dávky se odváděly na poplužních 
dvorech v Lehomi, Vitni, Slavíkovicích, Zdeslavi, Prapořišti, Splži a Opálce. Poslední z nich také 
vydal za tyto naturálie nejvyšší částku, 1 zl. 27 kro 3,25 denáru32S. 

Houževnatost Janovických byla obdivuhodná. Ještě v roce 1777 napsali císařovně novou 
supliku, v níž se mimo privilegií dotkli také otázky roboe26

. Již velmi dobře znali patent, jenž 
zneplatňoval veškeré předbělohorské urbáře a privilegia, takže argumentovali trhovou smlouvou 
z roku 1674, kterou kupovalo janovický statek pražské arcibiskupství a v které se roboty uváděly 
ve stejné výši jako v předbělohorských urbářích. Nic takového však smlouva neobsahovala, takže 
i tentokrát byli se svou suplikou odmítnuti a museli robotovat podle nového seznamu. 

K zásadní změně urbariálních povinností došlo poté až za Josefa ll. 10. února 1789 vyšel 
císařský patent, jímž se nově upravovaly poddanské povinnosti vůči vrchnosti. Hlavní jeho 
myšlenkou bylo, aby poddaný na odvedení feudální renty a kontribuce vydal maximálně 30 % 
hrubého výnosu půdy svého hospodářství. Z těchto 30 % měla kontribuce nést 12 2/9 % a feudální 
renta 17 7/9 %. Patent přímo nařizoval, aby se feudální renta převedla na peněžitou částku, takže 
tím odstraňoval robotu a ostatní naturální dávky. Tato ustanovení se však nevztahovala 

320 Např. v blízkém Rohozně byla na I sedláka před vydáním robotního patentu uvaleno 199,5 dne potažní a 82,25 
ruční roboty ročně, což odpovídalo 5,3 dne roboty v týdnu. V Dešenicích sedlákům roboty navyšoval pivovar, který 
potřeboval množství dřeva. Majitel lánové usedlosti musel od 1.1. do 31.3. robotovat v týdnu 39 dní s potahem a 34 
dny ručně, od IA.do 21A. 18 dní s potahem a 2 ručně, od 22A. do 30.6. 30 dní s potahem a 22 dní ručně, od 1.7. 
do 23.9.36 dní s potahem a 27 ručně, od 23.9. do 28.10.28 dní s potahem a od 28.10. do 31.12.27 dní s potahem 
a 18 ručně. Chalupník od 1.1. do 31.3. pouze mlátil, po zbytek roku robotoval 6 dní týdně. Podle ocenění panství 
Dešenic z roku 1755 nebyly výjimečné ani daleké fůry do Prahy, vrchnost za ně vyplácela sedlákovi se čtyřspřežím 
3 zl. a 3 strychy ovsa. Není nutné dodávat, že taková suma asi sotva stačila na cestovní výlohy. Otázka by ovšem 
potřebovala zkoumat komplexně. Srv. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 540, karton č. 433, "Beschreibung der 
a/ten Rohots-Schu/digkcitcn und Tiigcn. wic so/che bey der Herrschaft Deschenitz, dann Guth Dobržikau 
::u verrichten die Unterthanere verhunden gewesen ". 

321 .. Herrschafí Bystritzer Urhario liher inenthaltene verschiedene Rohotsschuldigkeiten und Priistationen ab anno 
1777 durch den darnahligen Director .Johann Georg Sittauer verľasst". SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 540, 
karton Č. 433. 

322 K tomu také Karel POLÁK, CO dostávali poddaní za rohotu, Věstník Československého zemědělského musea 4, 
193 I , S. 392. 

323 NA Praha, Exaequatorium dominicale, inv. Č. 434, karton Č. 45. 
324 Přehled stravovaných osob během letním polních prací za uvedený rok v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 

449, karton Č. 393. 
325 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 449, karton Č. 393. 
326 Vlastivědné muzeum JUDr. Karla Hostaše Klatovy, archiv, karton "Archiv janovský". 
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na dominikalisty a nejchudší vrstvu rustikalistů, podruhy a majitele nemovitostí platících méně než 
2 zl. kontribuce ročně. Nový systém měl vstoupit v prozatimní platnost od I. listopadu 1789 
a definitivně o rok později. Během vojenského roku 1790 (1. listopadu 1789-30. října 1790) měli 
poddaní ještě vrchnostem vykonat nutnou práci, ovšem již pouze za mzdu 127

• 23. února 1789 
obdrželo 100 janovických sousedů, židovská a městská obec od vrchnosti individuální fase, v nichž 
byly rozepsány jejich kontribuční povinnosti podle litery nového patentu, s žádostí, aby si je 
prostudovali a při odevzdání se k nim vyjádřili. 26. března vyjádřili svou plnou spokojenost, jediný 
soused neprotestoval328

. Skutečným vyvrcholením reformy však bylo až sepsání tzv. urbariální 
smlouvy (kontraktu) 19. října 1789 v Klatovech, kde se přesně stanovilo, jak se poddaným nově 
upravila feudální renta329

• Podívejme se na její výsledky. Celoláníku Jakubu Mrvíkovi z čp. 73 
(10,68 hektarů polí, 0,82 hektaru luk a 0,01 hektaru zahrad) byl vypočten podle místních cen obilí 330 

a vzdálenosti na klatovský trh roční hrubý výnos jeho usedlosti na 161 zl. 23 kro S ohledem 
na procentuální zastoupení musela celá jeho roční feudální renta činit maximálně 17 7/9 %, 
takže obnášela 24 zl. 37,25 kro V částce byl zahrnut v nezměněné výši poddanský úrok, zatímco 
veškerá robotní práce se převáděla na 30 kro za den potažní a 15 či 10 kro za den ruční robotní práce. 
Podle tohoto schématu se poté zjišťovala nová povinnost poddaného vůči vrchnosti. Třičtvrtěláník 
V áclav Fiala, jehož grunt čp. 57 vykazoval roční hrubý výnos 78 zl. 7 kr., vyplácel tedy reluovanou 
feudální rentu 12 zl. 1,5 kro Hospodářství pololáníka Vojtěcha Hirtla z čp. 56 ročně vykazovalo 
hrubý výnos 77 zl. 1 kr., vrchnosti měl nově odvádět 11 zl. 49 kro Čívrtláník Jan Kubík vlastnil 
hospodářství čp. 70 s ročním hrubým výnosem 46 zl. 33 kr., urbariální smlouva mu tedy přiznala 
povinnost vyplácet vrchnosti 7 zl. 18 kro Chalupník Jan Podstatný z čp. 29 na základě ročního 
hrubého výnosu 52 zl. 58 kr., 8 zl. vyplácel vrchnosti ročně 46,25 kro U domkářů smlouva neuvedla 
hrubý roční výnos, takže si můžeme pomoci hospodářstvím čp. 15 Lidmily Liškové, které 
vykazovalo hrubý roční výnos 4 zl. 12 kro a feudální rentu 40 kr.-Bl Jak vyplývá z uvedených dat, byl 
nový systém mnohem spravedlivější k lokálním zvláštnostem a odhalil absurdity rozvrhování 
feudální renty podle lánového systému. Např. pololáník z čp. 67 s hrubým ročním výnosem 93 zl. 
51 kro se nemohl rovnat s pololáníkem z čp. 53 s týmž ukazatelem ve výši 76 zl. 7 kro Ukázalo se, že 
důležitým faktorem výnosnosti poddanské usedlosti je rozmístění jejího půdního fondu 
v extravilánu. Nešlo jen o to, aby pozemek ležel na trati s kvalitní půdou, ale také o celkovou 
koncentrovanost pozemkového majetku. V tomto případě se však v Janovicích naráželo 
na překážky, které měly svůj původ ještě ve středověkém vyměření půdního fondu městečka. 
Domkáři, platící kontribuci méně než 2 zl. ročně, a podruzi museli ovšem nadále robotovat in natura 
podle původního vyměření, všichni vesměs 4 dny ročně. O oběd a 1,5 libry chleba nebyli ovšem 
ochuzeni. Zbývá dodat, že se podle místních cen obilí v roce 1787 reluoval rovněž farní desátek, 
ce10láník měl faráři nově odvádět 2 zl. 1,5 kr., pololáník 1 zl. 2,25 kr., čtvrtláník 31,5 kro Chalupníci 
a nižší sociální vrstvy desátky předtím neodváděli a nebyl jim proto reluován. 

Josefova berní a urbariální reforma neměla bohužel dlouhého trvání. Na intervenci českých 
stavů nový císař Leopold II. s účinností od 1. května 1790 reformu svého bratra prohlásil 
za neplatnou a nařídil návrat k urbariálním a kontribučním poměrům před jejím vydáním. Souběžně 
s reformou zanikly také veškeré nově zřízené berně správní útvary, reprezentované rychtáři 

katastrálních obcí332
• Z velkého díla Josefa ll. tak zůstaly využity pouze pouze pozemkové rubriky, 

na něž se aplikovaly kalkulační zásady tereziánského katastru]33. Poddaní, kterým již svítala naděje 

327 Kamil KROFTA, Dějiny selského stavu, Praha 19492
, S. 357-358 (=Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, 

80). 
328 NA Praha, Urbariální smlouvy, inv. Č. 282, karton č. 77, protokol z 26.3.1789. 
329 Pro Janovice a několik dalších lokalit bystřického panství je dochována v originále v SOA Plzeň, VS Bystřice n. 

Úhl., inv. č. 449, karton Č. 393. 
330 Podle sumáře plodin z 25.11.1787 za 1 měřici pšenice I zl. 42,5 kr., žita I zl. 7,5 kr., ječmene 46 kr., ovsa 29 kr., za 

centnýř sena 30 kr., otavy 20 kro NA Praha, JK, inv. Č. 610, karton č. 151. 
331 K stanovení výše feudální renty u jednotlivých hospodářství v Janovicích srv. SOA Plzer"!, VS Bystřice n. Úhl., inv. 

Č. 540, karton Č. 434, "Berechnung uber die neue und alte Urbarial Geld Schuldigkeit samt Zehend". 
332 K. KROFTA, c. d., S. 360-361. 
333 Patentem z 30.4.1792. Alena PAZDEROVÁ (red.), Státní ústřední archiv v Praze. Pn/vodce po archivníchfimdech 

a sbírkách. Dí/I.. svazek 2, Praha 2000, s. 104. 
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na definitivní oproštění od robotní práce, toto rozhodnutí nesli jistě se smíšenými pocity. Návrat 
ke starým povinnostem byl jistě bolestný, někteří poddaní se přebytečných potahů již zbavili 
a museli je tedy znovu kupovat. Naštěstí pro Janovické tento stav netrval dlouho. Stát nepřestával 
vrchnostem doporučovat výkup z roboty, který se v posledních letech prostřednictvím raabizace 
úspěšně šířil. Patrně pod tímto dojmem se představitelé zadluženého bystřického dominia rozhodli 
pro částečnou reluicí robotní práce janovických sousedů. Provedení abolice bohužel není konkrétně 
dokumentováno a dozvídáme se o něm pouze nepřímo. Nedochovaly se žádné smlouvy o zavedení 
reluice, s absencí těchto dokumetů zápasili již aboliční komisaři v roce 1849, kteří neúspěšně 

prohledávali bystřický patrimoniální archiv334. Nakonec odatovali sepsání reluiční smlouvy 
v Janovicích rokem 1790, kdy se v účtech začala objevovat příslušná položka. Vzhledem 
k dosavadní zvyklosti se reluiční poplatek stanovil podle lánového systému. Konkrétní čísla jsou mi 
známa až ze 30. letm , lze je však bez obav vztáhnout ještě k roku 1790. Celoláník platil ročně 18 zl. 
40 kr., pololáník 9 zl. 20 kr., čtvrtláník 4 zl. 40 kro Chalupník vyplácel ročně do vrchnostenského 
důchodu 4-6 zl. Klasifikace se však nedržela striktně dělení poddanských hospodářství podle urbáře 
z roku 1777, některé usedlosti byly řazeny v jiné skupině. Na první pohled mnohem více 
respektovaly reálnou rozlohu půdního majetkum . Zbývající majitelé domů zůstávali povinni 
robotovat podle urbáře. 

Městečko se částečným převedením robotních povinností na peníze připojilo ke Strážovu 
a několika sousedním vesnicím, které již měly robotu reluovánu o dobrých 30 let dříve. Nejednalo 
se tedy zdaleka o reluici totální na celém dominiu, naprostá většina poddaných musela robotovat 
i nadále. Situace se změnila po emfyteutizaci poplužních dvorů. Správa panství navrhla 25. dubna 
1801 administraci ve Vídni, aby byla veškerá pěší robota převedena na peníze, neboť pracovníky 
potřebovala v minimálním množstvÍ pouze na těžbu dřeva - na panství přitom bylo k dispozici 
4368 dní roboty chalupníků a přes 7000 dní sedláků, domkářů a podruhů. Administrátor Stiebar 
souhlasil 30. května s návrhem, aby se robota chalupníkům reluovala na 6,75-7 kro za den 
a sedlákům společně s domkáři a podruhy za letní robotu od sv. Jana do sv. Václava na 10 kro 
za den. U těch poddaných, kteří dostávali stravu, se reluiční částka snižovala na 8 kr. 337 Ve stejné 
době byly na vlastní žádost obilní naturální dávky reluovány na dvanáct let dopředu rovněž všem 
třem janovickým mlynářůmm . Opatření z roku 1801 se však neprovedlo s definitivní platností. 
Ocenění Bystřice nad Úhlavou z roku 1815 konstatovalo, že z celkových 38 007 dnů potažní 
a 21 086 dnů pěší roboty zapsaných v urbáři z roku 1777, k nimž ještě nutno přičíst průměrně 1215 
dní pěší roboty podruhů ročně3l9, se dosud definitivně (neodvolatelně) reluovalo pouze 1423 dnů 
potažní a 1815 dnů pěší roboty, tj. 5,97 %. Vrchnost se tedy nevzdávala robotní práce, pro lesní 

334 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 540, karton Č. 435. 
335 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 1922, sign. K 1198. 
336 Reluiční platy měly k roku 1836 následující rozložení (ročně ve W. w.): t8 zl. 40 kro čp. 73 (platilo též za čp. 133), 

14 zl. čp. 50, 9 zl. 20 kr. čp. 2, 6, 9, 14, 18, 22-24, 34, 37,41,43-48, 51 (platilo též za čp. 130), 52-54, 56, 57, 59-62, 
64,67-69,74-78,83-86,112,8 zl. čp. 55,6 zl. čp. 29, 97, 5 zl. čp. 10, 12,13,58,4 zl. 40 kro čp. 8,31,70,79,106, 
4 zl. čp. 17,88,3 zl. 54 kro 150-153, 155-160, 162, 164, Zcela byla od roboty osvobozena čp. 7, ll, 16, 32. Robotu 
nevykonával také emťyteuti a plátci domovní činže čp. 3, 25, 27, 28, 38, 40, 80, 92, 123,127-129,131,132, 134-
149, 154, 161, 163. Papírník čp. 94, šenkýř čp. 96 a mlynáři čp. 4, 39 a 95 rovněž nic neplatili. Bez udání důvodu 
nejsou žádné částky uvedeny u čp. 1,30,42,109,120,122. 

337 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 399, karton č. 294. 
338 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, karton Č. 294. Povolením administrátora Stiebara z 8.5.1801 se 

20.2.1802 uzavřely kontrakty se všemi třemi janovickými mlynáři. Reluovaly se pouze obilní dávky, a to nikoliv 
podle soudobých cen, nýbrž ještě předválečných z let 1792-1794: 1 strych pšenice za 3 zl., 1 strych žita za 2 zl. 12 
kr. a I strych ovsa za 1 zl. 10 kr. (nebo 1 měřice pšenice 2 zl. 12 kr., žita 1 zl. 30 kr. a ovsa 44,25 kr.). 

339 Čísla byla sestavena podle urbáře z roku 1777. Tvořili je 4 celolánoví sedláci se čtyřspřežním potahem (321 dní), 
25 třičtvrtělánových sedlákú s trojspřežním (3900 dní), 226 s dvojspřežním (20 058 dní), 121 čvrtláníků 

s jednospřežním vozem (13 728 dní), 138 chalupníkú pěší robotou (ll 557 dní), 1084 domkářú pěší robotou (9523 
dní) a neurčený počet podruhú s pěší robotou (1215 dní). Domkáři a podruhové měli robotovat pouze v letním 
období od sv. Jana do sv. Václava, zatímco chalupníci po celý rok. Počet robotních dnů u podruhů se pochopitelně 
měnil v závislosti na aktuálním počtu příslušníků této sociální vrstvy na panství. Jestliže v roce 1829 šlo o 2653 dní, 
v roce 1834 již o 3366 dní ročně (srv. jejich soupis za léta 1829-1834 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 540, 
karton Č. 435). 
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práci ji totiž zužitkovala mnohem více, než očekávala v roce 1801. A pokud přece jen měla pocit, že 
by ji dostatečně nevyužila, přikročila k uzavření reluiční smlouvy na období jednoho roku. Tímto 
přístupem mohla citlivě reagovat na cenové výkyvy a měnit výši robotního peníze podle aktuálních 
cenových podmínek. Konkrétní smlouvy se dochovaly až ze 40. let 19. století-l4O. Týkala se 
víceméně všech lokalit na území dominia, protože také ve Strážově a Janovicích zůstali po ještě 
v 18. století provedené reluici lidé, kteří museli robotovat>4l. Vrchnost svolala 12. prosince 1840 
rychtáře všech vesnic z panství na vrchnostenskou kancelář a dohodla se s nimi na výši hodnoty 
robotních dnů. V uvedeném roce reagovala na klesající ceny obilí a nedostatek zelené píce, takže 
trvala na tom, aby poddaní odváděli veškerou ruční a 111 O potažních robot in natura. Zbytek jim 
vrchnost povolila reluovat, za den roboty se čtyřpsřežím zaplatili 24 kro za den, s trojspřežím 18 kr., 
s dvojspřežím 12 kro a s jednospřežím 7 kro Ruční robota chalupníků oceněna na 7 kro denně, 

sedláků, domkářů a podruhů na 8 kro (všechny částky v C. M.). Částky se měly odvádět pouze 
ve stříbře vždy po čtvrt roce. Další známé smlouvy byly sestaveny pro léta 1844-1846, po jejich 
vypršení se nová uzavírala 16. ledna 1847 v Bystřici. Přivolaní rychtáři hořekovali, že 
předcházejících pět let bylo natolik neúrodných, že poddaní museli kupovat osivo i chlebové obilí 
a nejsou tudíž schopni hradit reluici ve stejné výši, takže navrhovali snížit všechny platy o jednu 
třetinu, případně robotu raději odvádět in natura. Správa panství na takový požadavek zareagovala 
podrážděně a připornněla poddaným, že i tak jsou ceny robotního dne velmi nízké a pokud jde 
o naturální robotování, upozornila, že by jejich hospodářství dočista zruinovalo. Stanovila poté ceny 
za jeden robotní den takto: potažní s jednospřežím 15 kr., s dvojspřežím na 26 kr., s trojspřežím 
na 39 kro a se čtyřpsřežím na 52 kro Pokud jde o pěší robotu, stanovila za jeden den pro chalupníky 
15 kro a pro sedláky, domkáře a podruhy 18 zl. (vše v W. W.). Výjimku povolila pouze obyvatelům 
Hodousic. V této fázi již tedy představitelé bystřického dominia sami uznávali neúčinnost robotní 
práce a trvali na jejím výkupu. Ten přišel s proslulým zákonem ze 7. září 1848, jenž učinil 
definitivní tečku za feudální rentou a poddanstvím. 

Ovšem ani reluenti neměli vyhráno, protože jim vrchnost ukládala za mzdu konat těžbu 
a dovoz dřeva k pilám342

. I v tomto případě poddaným výrazně komplikovala život. Svá trápení 
vylíčili ve stížnosti z 30. dubna 1848, adresované Národnímu výboru v Praze343

. Sedláci z horských 
vesnic na panství si stěžovali na zvyšování robotního platu, který se z původních 50 zl. před 
padesáti lety navýšil na 80 zl. Hodně nespokojenosti vyjádřili s povinnou službou kolem těžby 
a dovozu dřeva. Podle svých slov museli 16 dní ročně vrchnosti vozit dřevo za denní plat 26 až 28 
kro W. W., ovšem z tak odlehlých míst, že byli nuceni využít spolupráce tamních obyvatel a nechat 
si ho snést na některou sjízdnou cestu. Se dřevem potom jezdili nejčastěji do Bystřice, ale také 
do Janovic nebo Klatov ~ v takovém případě sice poté dostávali vyšší denní mzdu I zl. 24 kro W. 
W., ale ani ta jim nemohla uhradit námahu a ztracený čas. Příkazy vrchnosti za tímto účelem 
většinou přicházely v době, kdy poddaní potřebovali obdělávat vlastní pole. Pokud zadaný úkol 
nesplnili, trestala je vrchnost v lepším případě pokutou, v horším případě arestem a pracemi 
na stavbě silnic. Každý majitel obytného domu musel navíc ještě podobně jako podruzi splnit 13 dní 
roboty ručnÍ. Mohl se z ní sice vyvléci vyplacením jisté částky nebo si ji odbýt in natura těžbou 
dřeva, lesní úřad ovšem vykazoval natolik vzdálené lokality pro těžbu, že robotníkům trvalo až dvě 
hodiny, než na pracoviště dorazili. Pokud okamžitě nezaplatili robotní reluici, odstavili je od jejich 
polností a bez ohledu na probíhající polní práce vsadili do arestu, dokud nebozí sedláci nesehnali 
potřebné peníze. Další víceméně robotní činností byla jejich bezplatná práce na stavbě silnic, 

340 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 540, karton Č. 435 a inv_ Č. 1923, karton Č. 434. - Stavy in natura 
odváděných robot podrobně zachycují výkazy za roky 1809-1836 (tamtéž, inv. č. 1914-1923, sign. K 1190-K 1199). 

341 Podle výkazu robot za rok 1836 šlo v případě Janovic o následující domy: 1 zl. platila čp. 19, 20, 21, 26, 33, 36, 49, 
63,65,66,71,72,81,82,87,89-91,93,98,100-105,107, 108, IlO, 111, 113-119, 121, 124, 125,30 kro platilo čp. 
15. 

342 Tato povinnost postihla vsi Děpoltice, Oldřichovice, Divišovice, Datelov, Městiště, Dešenice a Zelená Lhota, jež 
měly dovézt každoročně 120 klád. Obyvatelé Zadních Chalup zase museli natěžit 50 sáhú dřeva. SOA Plzeň, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton č. 426, popis panství z roku 1815. 

343 F. ROUBÍK (ed.), Petice, s. 42-45, č_ 42. Stěžujícími si vesnicemi byly Skelná Huť, Stará Lhota, Uhliště, Milence, 
Dešenice, Žiznětice, Děpoltice, Oldřichovice, Divišovice, Městiště, Datelov, Matějovice, Zelená Lhota, Blata, Starý 
Láz, Hodousice a Petrovice n. Úhl. 
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především dovoz kamene. Sedláci také národní výbor upozornili na skutečnost, že museli vydržovat 
šest silničních dělníků, které vrchnost platila a stravovala ze selských sýpek, a na množství peněz, 
které příslušely platit vrchnosti, ale fakticky je hradily vesnice. V závěru stížnosti ještě obvinili 
kancelář z nedostatku aktivity a celkové liknavosti. Svou bilanci zhodnotili jako žalostnou. 
Na připojeném lístku si potom ještě dodatečně po stěžovali na to, že jim vrchnost v jejich vlastních 
obecních lesích určuje, jaké stromy mohou pokácet a že za to žádá zvláštní poplatek. 

Janovičtí sousedé nebyli ušetřeni ani dalšího z profilujících rysů druhého nevolnictví, totiž 
vrchnostenských zásahů do uzavírání sňatků a volby povolání. Až do vydání patentu o zrušení 
nevolnictví z 1. listopadu 1781 museli žádat vrchnost o povolení k sňatku, které poté předkládali 
faráři 344. Běžným zjevem bylo zejména omezování sňatkové migrace pouze na území příslušného 
dominia14s

. Pokud mohlo docházet k postupné formalizaci sňatkových konsensů, rozhodně to 
neplatilo o udělování povolení ke studiu nebo učení se řemeslu. Vrchnosti šlo především o dostatek 
robotníků a jakékoliv opouštění hranic dominia nebylo právě populárne46

. Rigorózně si počínala 
i při povolování tovaryšského vandru, který byl nezbytnou součástí završení řemeslnického 

vzdělání. Pokud žádali tovaryši o jeden rok, nebránili většinou vrchnostenští úředníci v jeho 
realizaci147

, dlouhodobější vandry však zásadně odmítali34s
• Omezování svobodného přístupu 

k profesím bylo velmi nedůstojným prvkem feudálního řádu, odstraněným až patentem o zrušení 
nevolnictví. Palčivě jej pociťovali také Janovičtí, kteří na něj poukázali ve své stížnosti českému 
zemskému guberniu z listopadu 1774. 

6.3.2 Projevy poddanského odporu 
Stejně jako v ostatních částech země, tak také v jihozápadních Čechách docházelo 

v souvislosti se zhoršujícím se postavením poddaných k protestům vůči vrchnostenské politice349
. 

Nejčastěji se omezily na pouhé podávání stížností vyšším úřadům, především s odvoláváním 
na staré svobody, ale nebyla nouze ani na skutečné poddanské bouře, kdy docházelo k násilným 
činům. Formou poddanského odporu ovšem mohl být také pouhý ledabylý přístup k vykonávání 
roboty nebo sabotáž při placení feudální renty. Frekvence poddanského protestu narůstala v době 
pobělohorské, kdy na český venkov dopadly sekundární důsledky třicetileté války. Bylo jím 
především maximalizace režijního hospodaření vrchnosti, jež se projevovala v každodenním životě 
venkovského člověka povinným odběrem dominikálních produktů, omezováním volného pohybu, 
zvyšováním robot a dalšími atributy druhého nevolnictví. 

V předbělohorském období máme o sporech poddaných s vrchností na Klatovsku pouze 
několik málo zpráv. Jisté nejasné zprávy o větším odporu jsou známy ze samého počátku 16. století 
z pušperského panství, kladené k vísce Černíkov350 • Několik let poté došlo k aktivizaci poddaných 
v bezprostředním okolí Janovic nad Úhlavou. Když se v listopadu 1520 v městečku rozložily 
vojenské oddíly královských měst, přicházeli sem poddaní z různých koutů kraje i přilehlého okolí 

344 V nezpracovaném fondu SOkA Klatovy, Farní úřad Janovice n. Úhl. jsou tato povolení dochována až z přelomu 60. 
a 70. let 18. století. 

345 Ze známých písemností se o udělení povolení provdat se mimo panství dovídám pouze z 1l.l.1775, kdy si dcera 
zemřelého tesaře Václava Mayera z čp. 21 provdala za pražského aktuára Filipa Weigla. SOA Plzeň, VS Bystřice n. 
Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350 (zde i několik dalších podobných povolení). 

346 Např. v roce 1764 žádal podruh Adam Fiala povolení vyučit se ševcovskému řemeslu pro svého syna Karla Fialu. 
Hrabě Palm-Gundelfíngen se k žádosti zachoval zamítavě. Ševcll prý byl dostatek, takže Fialovi doporučil vést syna 
k polní práci. Milosrdnější byl u syna Jana Podstatného Matěje, kterému téhož roku dovolil vyučit se myslivectví. 
SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 410, karton č. 349. 

347 Srv. povolení ročního vandru Vavřinci Zinterhofovi v roce 1792 a zednickému tovaryšovi Janu Fialovi do Prahy 
o rok později. 

348 Krejčovský tovaryš Vavřinec Zinterhof žádal v roce 1795 vrchnost o povolení 3 roky vandrovat, ale ta mu povolila 
pouze jeden rok. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton Č. 231. 

349 O přehled protifeudálního boje v regionu západních Čech se před lety pokusila Jana JANUSOVÁ, Poměry 
poddaných a protiľeudální hoje jako odraz třídních rozpodl zafeudalismu. In: Vybrané kapitoly z dějin 

Západočeského kraje. 1 I. díl, Plzeň 1978, s. 124-166. - Výslechový protokol o průběhu rebelie na panství Dolní 
Lukavice otiskl Karel POLÁK, Nelid~ké zacházení s poddanými před vydáním rohotního patentu, Klatovský kraj 27, 
1933,č.46,s. 1-2; č.47,s. 1-2. 

350 Alois MÍKA, Poddan.V lid v ('echách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 296 (=Studie a prameny, 19). 
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v mylné iluzi, že měšťané přispěchali na pomoc utlačovaným "robotným lidem" a útočí na pány. 
Brzy se jich u Janovic nashromáždilo značné množství, což mezi hejtmany velícími obležení 
vyvolávalo pocity nelibosti35

!. V rámci Čech nešlo o ojedinělou akci, napětí mezi městským 
a šlechtickým táborem zavdávalo příčiny k vyjádření svého skutečného poměru vůči vrchnostem 
také jinde352

• Mnohem dále šli ve svém odporu proti vrchnosti venkované z drslavického statku 
poblíž Poleně, kteří se v úsilí o úpravu svých práv podle staré středověké emfyteutické smllouvy 
nezastavili ani před fyzickou likvidací svého pána353

• Ještě v předbělohorském období můžeme 
datovat první projevy odporu pohraničního obyvatelstva v kraji, totiž Chodů a Králováků, ovšem 
forma protestu vyplývala z jejich specifického právního postavení. V nepravidelných intervalech se 
z obou oblastí objevují zprávy o nepokojích a nespokojenosti až do 19. století354

. Během hektických 
časů třicetileté války zpravuje o pozdvižení poddaných J. Vančura v souvislosti s útěkem Jana 
Kavky z Říčan do Pasova. Během své cesty se uchýlil s rodinou a dvěma jezuity dočasně 
na Opálku, tehdy v držení syna defenstrovaného Bořity Jiřího Adama. Když se o tom dozvěděli 
tamní sedláci, chtěli se jezuitů stůj co stůj zmocnit a Opálku oblehli. Uklidněni byli až povoláním 
60 lidí z Klatov355

• 

Po třicetileté válce eskalace vzájemného poměru mezi vrchnostmi a poddanými 
zapřičiňovala mnohem masivnější projevy odporu. V západních Čechách se projevily především 
velkým povstáním z roku 1680, které ovšem na Klatovsku nerezonovalo a soustředilo se 
na Plzeňsko a Loketsko356

• Pokud nedocházelo k eskalování vzájemného poměru, uchylovali se 
poddaní ke krajním řešením skutečně zřídka. V průběhu období po vydání robotního patentu se 
ovšem objevilo množství protestů právě proti vysokým hodnotám feudální renty v úkonech. 
Pomineme-li permanentní projevy odporu formou petic, známé z Nýrska či Dlažova ze závěru 60. 
let, byl jedním z krizových období hladomor v letech 1771 a 1772. Vyvolal projevy poddanské 
nespokojenosti na panstvích Otín nebo vesnicích královského města Klatov. K nejvýznamnějšímu 
odporu však došlo na statku Bezděkov v těsném sousedství Janovic. Poddaní zde v březnu 1772 
utloukli nenáviděného vrchnostenského správce Hart1ieba, který jim neustále navyšoval roboty 
a přímo před jejich očima zbil jednoho čeledína. Úřady se zachovaly shovívavě, jeden z účastníků 
byl potrestán dvěma léty ve špinhauzu, sedm k ročním či kratším nuceným pracím na panských 
nebo obecních pozemcích, dva byli napomenuti a museli zaplatit pokutu. Někteří zůstali 

nepotrestáni, protože utekli do Bavor357
• Výrazně více se Klatovsko zapojilo do největšího 

poddanského povstání v českých dějinách, totiž rebelie z roku 1775. O nepokojích máme bohatství 
zpráv znovu z Bezděkova a především palmovské Bystřice nad Úhlavou. Bezděkovskou vrchností 
byl tehdejší krajský hejtman, hrabě Šebestián Kiinigl. Již v lednu 1775 byl prostřednictvím 
komorního prokurátora obviněn z nadměrného zatěžování svých poddaných robotami. Spor skončil 
na sklonku téhož roku přistoupením Bezděkovských na normu robot nového robotního patentu 
a reluici roboty pěŠC58 . Ještě před samým začátkem jarní fáze povstání byli pro rebelii 

351 August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl devá(v, Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 
141; Václav Vladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy. Díl X, Praha 1894, s. 482. 

352 A. MÍKA, c. d., s. 296-297. 
353 Eduard MAUR, Drslavická epizoda z třídních bojů na Klatovsku, MZK 6, 1968, s. 208-212. 
354 K Chodům nejpodrobněji František ROUBÍK, Dějiny ChodIl II Domažlic, Praha 1931 (=Sborník Archivu 

ministerstva vnitra, 4-5), osudy Králováků zevrubně popisuje J. BLAU, Geschichte der kiinischen Freiballern, 
passlm. 

355 J. VANČURA, Klatovy IJ/I, s. 42. 
356 K selským povstáním ve "středozápadních" Čechách se shrnutím dosavadní literatury nejnověji Jaroslav 

ČECHURA, Selské rebelie. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Praha 200 I, s. 
202-223. 

357 Nejpodrobněji o konfliktu Karel POLÁK, Rebelie na panství bezděkovském r. 1772 a v ./anovicích n.lÚhlavoll r. 
1774, Šumavan 63, 1931, Č. 69, s. -. S odkazy na nové prameny vzpouru uvádí Jiří SVOBODA, Protifeudální 
a sociální hnutí v Čechách na konci doby temna, Praha 1967, s. 49-50 (=Acta Universitatis Carolinae, Philosophica 
et historica, Monographia XVllI, 19(7). S ohledem na obě citované práce působí značnč nedůvěryhodně anonymní 
článek Bezděkovská rebelie, Nové Klatovsko 9, 1968, Č. 12, 22.3., s. -. 

358 Josef PETRÁŇ, Nevolnické povstání 1775. Prolegomena edice pramenil, Praha 1973, s. 75 (=Acta Universitatis 
Carolinae, Philosophica et historica, Monographia XLII, 1972). Nelze ovšem souhlasit s autorem, že celá kauza byla 
prosta povstání. 
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a vzdorovitost uvězněni poddaní z Plánice359
, v průběhu dubna se neklid objevil v Žinkovech, 

Červeném Poříčí nebo Borovech360
• Prvotní nápor byl však pomocí vojenské asistence ještě v témže 

měsíci utišen361
• Hlavní nápor hromadného odmítání robotovat ovšem vyvrcholilo žních na konci 

července 1775. Situace byla pro vrchnosti o to horší, že zrovna tohoto roku docílily slušné úrody. 
Takové případy musely řešit vrchnosti na panství Spálené Poříčí, Mutěnín a Bystřice 

nad Úhlavou362
. Na rozdíl od východočeského vývoje zde však nedocházelo k vyšší formě 

organizace poddanských houfů, nekooperovala ani dvě sousední panství, takže poddanská 
nespokojenost měla jen lokální charakter. Ústředním leitmotivem rebelů byl požadavek zrušení 
robot či alespoň jejich regulace ze strany státu. Poddanská městečka povstání využila ke kladení 
vlastních požadavků, jak o tom ještě bude řeč363 . 

Pokusme se nyní zaměřit na vývoj poddanského protestu vůči jednotlivým majitelům 
Janovic nad Úhlavou. Pokud vynecháme případ z roku 1520, který vyrůstal z momentální politické 
situace a s vlastním postavením poddaných souvisel jen vzdáleně (ačkoliv i on vypovídá něco 
o vztahu k vrchnosti), máme první relace o konfliktech venkovského obyvatelstva s pozemkovou 
vrchností až v souvislosti s Kolowraty, zejména Vilémem Albrechtem Krakowským z Kolowrat, 
který začal na svém neustále rozšiřovaném týneckém panství rozvíjet režijní výrobu. Právě 

na sklonku jeho éry v 80. letech vrcholila krize poddanského obyvatelstva . Vyšší roboty již byly 
prosazeny a poválečná agrární deprese dosahovala svého maxima. Obé se projevilo jevem typickým 
právě pro toto období, totiž sbíháním poddaných. Vrchnost se mu pokoušela zabránit především 
hmotnou podporou rolníků formou nájmu nebo půjčky. Již v roce 1620 se poddaný Jiřího 

Janovského z Janovic David Vodňanský zavazoval svému pánovi, že pokud mu "ráčí na kruntech 
živnosti pučiti .. , neseběhne ze své usedlosti364

• Velmi plasticky tento vrchnostenský přístup 
formulovala také revizitace berní ruly z roku 1675: "vrchnost jejich, chce-li je [tj. poddané] zdržeti, 
za ně cameralia odvozuje, neméně obilím jim napomáhá; živnost jejich pochází z toho rolí 
a majícího dobytka, kterého namnoze nájemního se nachází ,,365. Tendence k opouštění svých 
hospodářství nepřestávala ani po překonání agrární deprese koncem 17. století. Za období 1695-
1725 z kolowratovského týneckého panství uprchlo 759 lidí, a to neznáme čísla pro starší období. 
Pohyboval-Ii se počet poddaných na panství v roce 1702 na čísle 3430, nebylo to právě mál0366

. 

Zúžíme-Ii svůj úhel pohledu na Janovice, napočteme za uvedené období celkem 30 uprchlíků, což 
za předpokladu, že v Janovicích žilo v poslední čtvrtině 17. století 250-300 lidí, představuje rovněž 
ne právě zanedbatelné číslo. Pokud procházíme jména sběhlých, překvapí nás především nápadná 
kumulace vdov s dětmi, pouze dva z celkového počtu byli hospodáři367 . Mnohem výraznější však 
zastoupení sběhlých muselo být v malých vesnicích panství - jen z vísky Rajské poblíž Běšin 
uprchlo 22 osob. Období od Schmidlinů po druhou etapu kolowratovské držby Janovic postrádá 
pramenů, zmiňujících výrazněji feudální útisk. O tíživých poměrech na panství konečně něco 
vypovídá zjištění, že se ještě v prvních letech 18. století se i ty největší statky daly sehnat za částku 
nepřesahující 35 z1. 36X To a také fakt, že se dlouhou dobu vůbec nevedly gruntovní knihy, 

359 Miroslav TOEGEL - Josef PETRÁŇ - Jindřich OBRŠLÍK (eds.), Prameny k nevolnickému povstání v Čechách 
a na Moravě v roce 1775. Praha 1975, s. 36, Č. 22. 

360 M. TOEGEL J. PETRÁŇ - J. OBRŠLÍK (eds.), c. d., s. 337-338, Č. 632. 
361 M. TOEGEL - J. PETRÁŇ- J. OBRŠLÍK (eds.), c. d., s. 385, Č. 720. 
362 J. PETRÁŇ, Nevo/nické povstání, s. 211. 
363 J. PETRÁŇ, Nevolnické povstání, s. 47. 
364 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 23r. 
365 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
366 Počet 2644 obyvatel na týneckém dominiu vychází z údajú sčítání konzumentú soli z roku 1702, jenž vydali Eduard 

MAUR Dagmar PÍŠOVÁ, Smání konzumentzi soli v Čechách roku 1702, HD 18, 1994, s. 7-67. Vyjadřoval 
všechno obyvatelstvo starší 10 let (křesťanského i židovského vyznání), započteni však nebyli obyvatelé 
Královského hvozdu, který tvořil samostatnou jednotku a vynechal ho rovněž zmiňovaný soupis zběhlých 

poddaných. Pro "jištění celkového počtu se za koeficient dětí do 10 let odhaduje 29,75 %, což aplikací na týnecké 
dominium znamená 786 dětí. Dostáváme tak kalkulované číslo 3430 obyvatel. 

367 Konsignace sběhlých poddaných z roku 1725 je dochována ve spisovém materiálu doprovázejícím tereziánský 
katastr. NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420. 

368 Josef TLAPÁK, K otázce roz/líh'ní nezakoupen~vch poddanských hospodářství v západních Čechách v druhé 
polovině 18. sto/ctí, MZK 7,1970, s. 193. 
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dosvědčuje celkový nezájem poddaných na hospodaření, který se pochopitelně snažila zvrátit jak 
vrchnost, tak stát. Na rozdíl od jiných oblastí Čech se však neobjevily na týneckém panství žádné 
a na širším Klatovsku pouze výjimečně nezakoupené nemovitosti369. 

Nové projevy poddanského protestu spadají až do počátků palmovské držby Janovic. 
O jisté formě nespokojenosti máme zprávy z konce 60. let pro obyvatele Nýrska, ovšem prim drželi 
opět Králováci, kterým se administrativa panství pletla do dosud samostatně prováděného 

dosazování vrchních rychtářů a bránila se označení "ochranná vrchnost". 
S nástupem hrabat Palm-Gundelfingen začalo období dlouholetých poddanských sporů. 

Kulminovaly v 70. letech, kdy došlo ke dvěma extrémním událostem - hladomoru a velkému 
povstání. Již v roce 1771 dvorská válečná rada upozornila na vysokou hodnotu feudální renty 
v úkonech, na níž si jí stěžovali robotníci z bystřického statku Opálka370. O rok později poddaní 
bystřického panství vyjádřili nechuť robotovat a práci sabotovali}7!. Takové chování mělo své 
příčiny, protože pokud dosud sedláci mohli vzdorovat důsledkům neúrody z vlastních zdrojů 

a porazit potažní dobytek určený jinak pro odbývání roboty, museli nyní na panské poslat zbylý, 
čímž nemohli obdělávat vlastní polem. Není tedy náhodou, že právě v roce 1772 kulminovala 
úmrtnost. Nejdemonstrativnějším projevem poddanské nespokojenosti však bezesporu byl násilný 
odpor proti vrchnosti tak, jak jsme jej konstatovali např. na bezděkovském statku počátkem 70. let 
18. století. Izolovanou zprávu o projevu takového stupně odporu zachoval K. Polák na základě 
vyprávění A. Vitáka z Rohozna. Podle něj měl nejmenovaný majitel tzv. Kr6slovského dvora 
v Rohozně při robotě nedaleko poplužního dvora u Plešin ubít mušketýra z bystřického dvora 
a utéci do Bavorm . Protože se o tomto činu nedochovalo žádné písemné svědectví, může jít 
o pouhou obměnu skutečného případu z Bezděkova. K zásadnímu vystoupení se poddaní odhodlali 
až pod vlivem zprávo jarní fázi velkého povstání v roce 1775. Nejvhodnější příležitost k vyslyšení 
svých požadavků vytušili v období žnÍ. O povstání bohužel není zatím známo nic více než dopis 
generálmajora Mitrovského z 1. srpna 1775, informující hraběte Kinského o situaci na Klatovsku: 
"včera vypuklo povstání v několika vsích bystřického panství, v jednom místě nechali zvonit 
na poplach a násilím s sebou vzali jednu obec. Vyslal jsem tam hned jeden oddíl, aby pochytali 
buřiče a zbývající potrestali podle právě vyhlá,~eného patentu ,,374. Zmíněným patentem Kinský 
nepochybně myslel dvorský dekret z 26. července, který předepisoval trestat účastníky povstání, 
kteří nebyli jeho původci, 30 ranami karabáčem375 • Bohužel neučinil zmínky o tom, v kterých 
vesnicích k revoltě došlo. 

Neustálé tahanice mezi poddanými a bystřickou vrchností neskončily ani po nástupu 
Hohenzollernů. Leitmotivy nových stížností se stávalo především údajné porušování norem 
a smluv, z nichž vyplývalo odvádění urbariálních povinností a emfyteutických platů. V archivu 
finanční prokuratury se zachovalo množství suplik, v nichž obyvatelé bystřického panství 
hořekovali na nespravedlivé placení laudemia, navyšování robotních povinností a zavádění nových 
dávek376

• Ještě v předvečer zrušení poddanství 30. dubna 1848 adresovali sedláci z bystřického 
panství Národnímu výboru do Prahy svou stížnost, v níž na svou vrchnost uvedli mnoho vážných 
obvinění377 . Události revolučního roku inspirovaly k řadě extrémních situací. Jestliže v Klatovech 
rozlícený dav útočil na obávané vykonavatele starého režimu, hrozilo větší nebezpečí na venkově, 
kterému se přibližovala vidina zrušení roboty a který rád naslouchal nejrůznějším pokoutním 
informátorům. Kumulace nenávisti se projevovala také na bystřickém panství, kde se shluk 

369 J. TLAPÁK, c. d, s. 216 zjistil nezákupní držbu v Klatovském kraji na panstvích a statcích Dlažov. Dolní 
Lukavice, Hradiště, Chlístov, Malonice, Miletice, Obytce. Otín, 2:erovice, Žinkovy. - K důvodúm vzniku 
nezakoupených nemovitostí na příkladu komorních panství Eduard MAUR. Příspěvek k vvvoji poddanského 
purkrechtu v pobělohorském období, Vědecké práce zemědělského muzea 14. 1974, s. 51-61. 

370 Josef KALOUSEK (ed.),AČ 29, Praha 1913, Č. 238, s. 499. 
3711. SVOBODA, c. d, s. 98. 
372 J. SVOBODA, c. d, s. 4l. 
373 Karel POLÁK, Z dějin rodu VitáM!, s.!., 1956, s. 8. 
374 M. TOEGEL - 1. PETRÁŇ - J. OBRŠLÍK (eds.), c. d, s. 543, Č. 1150. 
375 M. TOEGEL - J. PETRÁŇ - J. OBRŠLÍK (eds.), c. d, s. 515-516, Č. 1060. 
3761. KOČÍ (red.), c. d, s. 424, Č. 3612; s. 477, Č. 4174; s. 479, Č. 4200. 
377 F. ROUBÍK, Petice, passim. 
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poddaných vypravil na zámek s cílem přepadnout ho a zničit pozemkové knihy, které byly 
považovány za hlavní garant vrchnostenské nadvlády. Pořádek musela zjednat vojenská asistence 
o síle deseti mužů a dvou poddůstojníků37R • Janovičtí mohli naslouchat především bezděkovskému 
správci Františku Čechovi, jenž byl v červnu za své výzvy k tažení na Prahu a provádění dalších 
"revolučních rejdů" suspendován, dán pod policejní dozor a přísně vyšetřován379 • Z místních 
obyvatel se odporu proti panovnickému domu nebál jen učitelský mládenec Josef Stuna, jenž při 
schůzce s několika sousedy "u Blahutů" prohlásil, že "ministři jsou samí zloději a lumpové a císař 
pán dělá samé voloviny a je jako stará baba, když takový patenty ven vydává ". Stuna jistě měl na 
státní administrativu svůj vlastní názor, neboť přestože dosáhl vzdělání k vyučování na hlavních 
školách, nepodařilo se mu nikde nalézt místo. Vrchnost mu za účelem hledání práce několikrát 
vydala pas, j~ mu dovolilll procestovat habsburskou monarchii od Lublaně po Lvov. Upřímnost 
stála Stunu osm dní vězení na bystřickém zámku, kde se o jeho výroku dozvěděli díky loajalitě 
obecního staršího Václava Jandylxo. 

6.3.3 Spor Janovic o privilegia 

Pokud se obyvatelé Královského hvozdu mohli odvolávat na svá panovníkem nedávno 
konfirmovaná privilegia, takže jejich boj končil většinou vítězně, neměli Janovičtí v rukou nic 
podobného. Bylo to důležité zejména proto, že v souvislosti s poddanským povstáním vydal císař 
Leopold I. 22. března 1680 patent, jímž anuloval platnost veškerých privilegií vydaných před rokem 
16181x,

. Z právního hlediska tedy veškeré svobody janovických poddaných byly postaveny mimo 
zákon. Poslední panovnickou konfirmaci pro Janovice totiž vydal Rudolf II. v roce 1598; k dalším 
potvrzením již nedošlo, přestože o něj majitelé Janovic ve 30. letech 17. století usilovali 382

• 

Zásadním problémem byla také skutečnost, že originály listin zmizely, poslední zprávy o nich jsou 
z roku 1674, kdy si je zapůjčil tehdejší primátor Jiří Bedřich Stuna a přepsal je do městské knihy. 
Patrně je z Janovic nadobro odvezl Jiří Gotthard Janovský z Janovic, jenž podle neověřených zpráv 
zemřel kdesi v Uhrách. Janovičtí tak ztratili základní právní platformu a napříště mohli využívat 
pouze opisu v městské knize, z něhož jim v roce 1732 pořídil klatovský syndik Ivan Liška 
vidimus3Rl

. Bylo to nepochybně kvůli zamýšlené konfirmaci, protože na přelomu let 1732 a 1733 
podal na prosbu Janovických hrabě Vilém Albrecht Krakowský z Kolowrat a Újezda císaři žádost 
o potvrzení privilegií z let 1511, 1524 a 1598. Karel VI. reskriptem z 20. března 1733 nařídil 

místodržitelům ve věci konfirmace poslat dobrozdáne x4
, ovšem z dalšího vývoje událostí vyplývá, 

že k ní nedošlo. O privilegiích se dozvídáme až po třinácti letech prostřednictvím sporu, jenž 
vypukl mezi Janovicemi a Strážovem o konání týdenních trhů. 

Základem problému se stala konfirmace strážovských privilegií Ferdinandem III. z 25. 
dubna 16471x5

. Tehdejší majitel statku Opálka, nejvyšší kancléř Jiří Adam Bořita z Martinic totiž 
za své strážovské poddané zaintervenoval a přesvědčil císaře, že jeho otec Ferdinand II. 22. května 
1630 omylem přesunul týdenní trh na dobytek ze čtvrtka na sobotu. Císař jistě neměl důvodu 
Martinicovi nevěřit, takže trh skutečně udělil na čtvrtek. Šlo přitom o zjevnou lež, protože 
Strážovští měli od časů Ludvíka Jagellonského až po sporné privilegium Ferdinanda ll. celkem tři 
listiny na sobotní týdenní trh1X6

• Rovněž přisouzení trhu bez předchozího šetření nebylo standardním 

378 František ROUBÍK, Na c'eském venkově roku 1848, ČOV 15, 1928, s. 178-180. 
379 F. ROUBÍK, Na ('eském venkově, s. 217. 
380 O incidentu podal zprávu StunLlv vnuk Stanislav Stuna z Prahy v roce 1959. Doprovodil ji krátkými regesty 

písemností, které se po jeho dědečkovi zachovaly v rodinném archivu. Zpráva se zachovala na dvou listech volně 
vložených v Janovické kronice likolnÍ l do 18921-

381 Podrobně Jiří MIKULEC, Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993, s. 30-32 (=Práce Historického 
ústavu (~AV, řada A, Monographia, 8). 

382 Např. Jan ./indřich Janovský z Janovic v roce 1630. 
383 V úplnosti se vidimus zachoval v opisu v NA Praha, ČG-publ., inv. č. 1347, sign. H 8, karton Č. 735. 
384 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. I 733/IV/e/7. 
385 Originál listiny SOkA Klatovy, AM Strážov, inv. Č. 3, sign. L 3, v opise NA Praha, Staré české místodržitelství, 

sign. I 745/VllI/ch/7 . 
386 Ludvík Jagellonský Vilému Švihovskému z Rýzmberka 24.6.1524, Rudolf ll. Bohuslavu Havlu Popelovi 

z Lobkowicz 9.1.1595 a Ferdinand ll. Bohuslavu Adamu Bořitovi z Martinic z 22.5.1630. Listinu z roku 1524 
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• 

postupem, obvykle se podrobně zkoumal0387
. Strážovští se ovšem uměli v podobných situacích 

obratně pohybovat, dokázali např. ve svůj prospěch zvrátit snahy Evy Marie hraběnky Khunové, 
která v roce 1682 hodlala povýšit svou ves Dešenice na městečko. Císař Leopold I. její žádosti 
odmítl vyhovět s odůvodněním, že by vznik nového trhového místa výrazně znevýhodnil nedaleké 
městečko Strážov, které mu předtím adresovalo svou supliku, v níž vyjádřili svůj nesouhlas se 
vznikem nového trhu38H. Pokud tedy zde císař respektoval princip tržního mílového práva, v případě 
Janovic postupoval naprosto odlišně. 

Existence dvou trhů ve stejný den v pouhou půlmíli vzdálených místech samozřejmě 
představovala problém, zejména z hospodářských důvodů. V žádném případě se nemohlo dopustit, 
aby se trhy v tak blízce položených lokalitách konaly ve stejný den, protože jakékoliv odvádění 
kupců a maření směny výrobků bylo pociťováno jako těžká újma. Ve Velharticích přeložil v roce 
1522 Ludvík Jagellonský týdenní trh ze čtvrtka na sobotu jen proto, že v tento den měli horníci 
ve vznikajícím městě Hory Matky Boží více volného času389 • Již zmíněné řízení o vzniku trhů 
v Dešenicích zároveň vrhá poněkud jiné světlo na vlastní podstatu místního trhu drobných 
městeček, jenž měl fungovat na pouhé směně v rámci panství. Strážovští by jistě nebránili trhu, 
který byl jim nemařil obchody. Je to důkazem, že městečka si mohla výrazně konkurovat i v případě 
různé patrimoniální příslušnosti. Dokud však do Janovic na trh přicházeli poddaní z dešenického 
panství patřícího pod týnecké dominium, nebyl tak markantní důvod vést se Strážovem spor. 
Janovice i tak byly centrem poměrně rozlehlé oblasti, lidé sem přicházeli až z Královského hvozdu. 
Situace se výrazně zvrátila splynutím se schmidlinovským panstvím Bystřice nad Úhlavou v roce 
1724, k němuž se před třemi léty připojil statek Opálka. Dříve než mohly vzniknout nějaké 
rozmíšky, přišlo vyhlášení úpadku, který panství Dešenice přisoudil březnickým Kolowratům 

a Opálku s Bystřicí Karlu Jáchymu hraběti Bredovi390
. Protože se finanční potíže nevyhnuly ani 

jemu, propachtoval Opálku od 1. května 1743 Janu Karlu Jiříkovi a jeho manželce Anně Marii}91. 
V jejich správě Opálka setrvávala až do roku 1760, kdy ji hrabě Palm-Gundelfingen trvale připojil 
k bystřickému dominiu. Teprve spojením pod jednou vrchností mohl Strážov Janovicím odvádět 
trhové návštěvníky v plné síle. 

Vzájemná konkurence Strážova a Janovic tak nemohla zůstat beze sporu. Není vyloučeno, 
že k němu došlo již ve 20. letech 18. století, avšak prameny zachycují první konflikt překvapivě 
ve 40. letech, kdy měla obě městečka různé vrchnosti. Spor zahájili pochopitelně Janovičtí, kteří si 
na vyšších místech (nejpravděpodobněji místodržitelům) postěžovali, že jim Strážovští svým 
neoprávněným pořádáním týdenního trhu ve čtvrtek maří obchody. Obvinění dostal za úkol vyšetřit 
plzeňský krajský úřad. Krajští hejtmané Václav z Klenové a Janovic a Jan Schmidgrabner 
z Lusteneggu povolali na 17. července 1745 do Malesic, tehdejšího sídla kraje, obě sporné strany, 
zastoupené nájemcem statku Opálky Janem Karlem Jiříkem a dešenickým hospodářským 

hejtmanem. Obhajoba janovické strany vycházela z tvrzení, že čtvrteční týdenní trhy byly 
v Janovicích starým zvykem. Do městečka hnali dobytek poddaní z dešenického panství a rovněž 
ze statku Klenová, kde dešenický hejtman toho času vykonával sekvestraturu. Přesně v duchu 
nepsaných regulí místních trhů měli dešeničtí a bystřičtí poddaní zakázáno hnát dobytek na trhy 
do Strážova, kvůli pokojnému trhování dokonce nemuseli vždy ve čtvrtek vůbec robotovat. 
Janovický trh ovšem podle výpovědí byli zvyklí navštěvovat i lidé z větší dálky, dokonce i z ciziny. 
Stejně tak poddaní opáleckého statku museli dbát nařízení vrchnosti a hnát dobytek na trh pouze 
do Strážova, kvůli němuž měli každý čtvrtek odpuštěnu alespoň potažní robotu. Staří janovičtí 

edituje Antonín HAAS (ed.), Codex iuris municipalis regni Bohemiae IVI3. Privilegia nekrálovských měst desk)ích 
z let 150/-1526, Praha 1961, s., Č. 918, listina Ferdinanda ll. v originále v SOkA Klatovy, AM Strážov, inv. Č. 2, 
sign. L 2, listina Rudolfova je inzerována v privilegiu Marie Terezie z 26.1.1747 v SOkA Klatovy, Archiv města 
Strážova, inv. Č. 3 či v opisu v NA Praha, Rybičkova sbírka opisů městských privilegií, řazeno podle míst. 

387 A. HAAS, c. d, s. 160-161. 
388 Jan PELANT, Města a městečka Západočeského kraje, Plzeň 19882

, s. 41-42. 
389 A. HAAS, c. d, s. 160. 
390 Opálku zakoupil za 1 120000 zl. 3.5.1730, srv. Jiří ÚLOVEC, Tvrz a zámek Opálka, ZHS 3, 1997, s. 75-114. 
391 Pacht zcela opomíjí J. ÚLOVEC, c. d, s. 89. Srv. stížnost poddaných obyvatel vísky České Hamry proti Jiříkovým, 

kterou otiskuje Josef BLAU, Eine Beschwerde der Bistritzer Untertanen aus dem Jahre /758, MVGDB 43, 1905, s. 
130-132 
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sousedé Adam Terč, Petr Fiala, Ondřej Udíček a Kryštof Vlček shodně vypověděli, že se čtvrteční 
trh držel odjakživa jak v jejich městečku, tak ve Strážově. Kamenem úrazu se ovšem pro Janovice 
stala privilegia. Zatímco Strážovští mohli oprávnění konat trhy ve čtvrtek doložit konfirmací Karla 
Vl. z 19. května 1740392

, neměli Janovičtí nic podobného k dispozici. Krajským hejtmanům pouze 
předložili svou starou městskou knihu a v ní opis konfirmace z roku 1598, pořízený v roce 1674 
primasem Jiřím Bedřichem Stunou. Krajští hejtmané zaujali stanovisko, že na rozdíl 
od Strážovských nemají Janovičtí žádné originální privilegium, kterým by potvrdili, že jsou 
skutečně oprávněni konal týdenní trhy vždy ve čtvrtek. Zaujali tedy stanovisko, aby jim byly 
nadobro pozastaveny s možností přesunutí na jiný den. Když se s tímto dobrozdáním seznámili 
místodržitelé, vydali 5. srpna 1745 konečné rozhodnutí. Plně se postavili za Strážov, zatímco 
Janovicím jejich čtvrteční trh zarazili a povolili, aby si ho přesunuli na jiný den393

• Janovičtí 
zareagovali tak, že požádali svou vrchnost, aby požádala o konfirmaci a přesunutí trhu na pondělí. 
Kolowrat tak učinil hned počátkem roku 1746. Císař František Štěpán Lotrinský reskriptem z 29. 
března 1746 přikázal věc přešetřit českým místodržitelům, kteří ji delegovali plzeňským krajským 
hejtmanům s žádostí, aby zjistili, zda v okruhu tří až čtyř mil od Janovic není jiná tržní lokalita, 
která drží týdenní trhy právě v pondělí394 • Nelenili ani Strážovští, již 26. ledna 1747 jim Marie 
Terezie vydala konfirmaci čtvrtečních trhů, což jim zcela jistě přišlo vhod395

• Naproti tomu Janovičtí 
se svou žádostí nejspíše neuspěli, již počátkem roku 1749 znovu žádali svou vrchnost o povolení 
nechat si svá privilegia konfirmovat. Kolowrat tak skutečně učinil žádostí ze 14. dubna 1749, 
ovšem až 6. února 1754 zareagoval concessus in causis summi principis et commissorum s žádostí, 
aby byly předloženy ověřené opisy privilegií'96. Pro sousedy to znamenalo zjednat si dvorského 
agenta, který by za jejich záležitost lobboval. Nalezli ho v jistém Haymerlovi, snad syndikovi 
Antonínu Hamberlovi z Klatov, který 14. února 1746 vidimoval Rudolfovo privilegium397

• Tato 
skutečnost nekoreluje s pozdějším tvrzením janovických sousedů, že si všechna svá privilegia 
nechala vidimovat plzeňským magistrátem39R

• Jisté ovšem je, že Janovičtí v září 1755 prodali kus 
obecní pastviny papírníkovi s odůvodněním, že tržených 25 zl. potřebují na konfirmaci privilegií399

. 

Sháněli zřejmě částku 50 zl., kterou po nich požadoval agent Hamberle prostřednictvím jistého 
Josefa Techterle von Hohental již v roce 1751. Vydání privilegia se ovšem ještě protáhlo a bylo 
završeno teprve v roce 1774. 

Událostem výrazně, bohužel v neprospěch Janovických, napomohl Filip Jakub Kitzberger 
z Domažlic, jenž se v Janovicích objevil počátkem roku 1773 jako nový kontribuční písař. V ten 
okamžik již měl za sebou kariéru správce na statcích v Mileticích a Klenové, na obou místech si 
však počínal s nevalnými výsledky. V červnu 1773 Janovickým nabídl své služby a zformuloval 
supliku pro císařovnu Marii Terezii40o

, v níž popsal, jakou anabázi s privilegii sousedé prodělali. 
Nakolik si ji vymyslel a nakolik deklarovala přání Janovických nevím, každopádně od počátku byla 
založena na zcela nepravdivé informaci. Jejím základem byla údajná konfirmace janovických 
privilegií včetně čtvrtečních trhů, vystavená Marií Terezií v roce 1743 401

, kdy byla v Praze 

392 Originál v SOkA Klatovy, AM Strážov, inv. č. 4, sign. L 4. 
393 N A Praha, Č:G-publ., inv. Č. 1347, sign. H 8, karton Č. 735. 
394 Reskript z 29.3.1746 a koncept dekretu plzeňským hejtmanům z 5.4.1746 v NA Praha, Stará manipulace, sign. 

P 106/J-6. 
395 Originál v SOkA Klatovy, AM Strážov, inv. č. 5, sign. L 5. 
396 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
397 V opisu v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
398 Podle vyjádření z 23.4.1774 měli radní Matěj Zinterhof a Václav Fiala získat povolení hospodářského správce 

Františka von Neukirchen nechat si tento vidimus vystavit. Jak však von Neukirchen uvedl v roce 1774, v této době 
byl pouhým kancelistou, takže o něčem podobném nemohl vydávat rozhodnutí (Vlastivědné muzeum JUDr. Karla 
Hostaše - archiv, karton "Archiv janovský"). Navíc plzeňský magistrát relací z 5.8.1773 dokládal, že se v jeho 
protokolech nenašla žádná zmínka o tom, že by kdy nějaký vidimus vystavil (NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 746, sign. 
H 51, karton Č. 388). 

399 Vlastivědné muzeum JUDr. Karla Hostaše - archiv, karton "Archiv janovský". 
400 Pro události z let 1767-1773 v janovickém sporu o privilegia čerpám z NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 746, sign. H 51, 

karton Č. 388. 
40 I Prošel jsem zkusmo expediční protokoly publicorum české dvorské kanceláře za léta 1738-1746, ale o konfirmaci 

janovického privilegia jsem nenalezl jedinou zmínku. NA Praha, ČOK, inv. Č. 497, expediční protokoly publicorum 
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na korunovaci. Janovičtí prostřednictvím svého primátora Gerla za něj měli zaplatit povinnou taxu 
50 zl., ale Gerl prý privilegium nepředal jim, nýbrž dešenickému hejtmanovi Kalivodovi, který ho 
založil do dešenického archivu. Janovická obec se měla obrátit v této záležitosti na gubernium, ale 
dříve než vyslalo komisaře k prohlédnutí bystřického archivu, podařilo se privilegia odebrat 
tamnímu hospodářskému správci Václavu Janu Krausovi. 

Marie Terezie si ve věci samozřejmě vyžádala dobré zdání od kompetentních úřadů. Přes 
gubernium dostal záležitost k prošetření klatovský krajský hejtman Sebastian hrabě Kiinigl, majitel 
statku Bezděkova, jenž s Bystřicí nad Úhlavou bezprostředně sousedil. 29. července 1773 uspořádal 
šetření, kterému byli přítomni též primátor Ignác Tichý a tři další sousedé. Hejtman vyslechl Krause 
i bývalé hospodářské správce dešenického panství Jana Arnolda a von Neukirchena. Oba si již nic 
nepamatovali, zato Kraus sebejistě prohlašoval, že žádná privilegia v bystřickém archivu nikdy 
neviděl. Rovněž plzeňský magistrát na dotaz Kiiniglův ani po důkladném prohledání svých 
písemností nenašel jediný doklad, který by potvrzoval, že někdy vydal konfirmaci privilegií. 
Jediným dokladem o existenci nějakých privilegií byl vidimus Ivana Lišky z roku 1732, který 
vycházel z opisů, které v roce 1674 přepsal do městské knihy podle zapůjčených originálů tehdejší 
primas Jiří Bedřich Stuna. Janovickým sousedům je poskytl František Adam Janovský z Janovic 
na Otíně. V závěrečné zprávě odeslané guberniu Kiinigl vyjádřil svůj zájem na tom pomoci 
janovickým poddaným, kteří byli v posledních letech postiženi dobytčím morem, neúrodou a navíc 
jejich hmotné postavení nadále brzdily důsledky sedmileté války. 

Takový nejasný výsledek Janovickým jistě nestačil. Sousedé Jiří Roboch a Jakub Janda 
tedy s Kitzbergerem napsali guberniu ještě v říjnu téhož roku novou žádost ohledně privilegií, v níž 
napadli dávno zemřelého hejtmana Kalivodu a primátora Gerla, a vyjeli s ní do Vídně. Její obsah mi 
není znám, každopádně gubernium ji 21. ledna 1774 shledalo za neodůvodněnou a navrhlo 
pro Jandu, Robocha a písaře suplik trest osmi dnů nucených prací na vrchnostenských pozemcích. 
Zároveň s tím měli vrátit 41 zl., které údajně vybrali na uhrazení výdajů s expedicí a psaním 
supliky. Hrabě Bliimegen za dvorskou kancelář tento návrh řešení plně schválil a uložil ho 
k vykonání krajskému úřadu, který ho tlumočil 4. února na bystřickou kancelář. V lednu 1774 
rozhodnutí potvrdil také concessus in causis summi principis et commissorum, jenž prohlásil, že je 
Janovickým těžko pomoci, když všechna jejich privilegia vznikla před rokem 1618. Ke kauze se 
navíc podle svých slov vyjádřil již v roce 1760. Poté, co krajský hejtman tlumočil rozhodnutí 
gubernia na Bystřici, svolali vrchnostenští úředníci na 5. března reprezentanty janovické obce 
na zámek, aby jim sdělili rozhodnutí úřadů. Roboch s Jandou si svůj trest odkroutili, ovšem 
Kitzberger se jako autor supliky zrovna nacházel ve Vídni. V otázce vrácení 41 zl. se janovická 
obec za oba sousedy překvapivě sebevědomě postavila. 24. února vydala prohlášení, že .. jsme tyto 
dva na§e spolusousedy [ ... ] se dožádali a jim na§í celé obce plnomocenství nac~e věci celé obci dle 
král. císař. milostivých konfirmací vyhledávati a ten závazek mezi sebou udělati, kdyby dnes neb 
zejtra skrze jejich cestu sejim něco přičítalo aneb od kterékoliv strany nějaká příkrost se zplodila, 
že my chceme všichni zajednoho ajeden za vc~echny trpěti a trpící býti ,,402. V praxi to znamenalo, že 
žádaných 41 zl. vyplatila 18. března obec, nikoliv dva stíhaní sousedé. 

Jedinou přežívající nadějí sousedů bylo vyčkat na rezultát císařovny. Již počátkem roku 
1774 se ovšem začalo proslýchat, že Marie Terezie s ohledem na projednávání otázky trhů ve 40. 
letech městečku trh přeloží. Krajský úřad 14. března 1774 nabádal bystřického inspektora, aby 
donutil dva zmíněné sousedy vyplatit 41 zl. a zároveň upozornil na nespolehlivost kontribučního 
a městského písaře Kitzbergera, kterého rozhodně nedoporučoval na další vedení kontribuční 

agendy403. O tři později přikázal krajský hejtman bystřické administrativě, aby až do vydání 
privilegia v Janovicích čtvrteční trhy pozastavila. Ředitel panství Jaurnig na příkaz reagoval až 
příliš horlivě, neboť zjednal z Klatov kaprála s pěti dragounl04

, kteří při konaném trhu na Zelený 
čtvrtek 31. března 1774 rozehnali obchodníky i nakupující sousedy kopanci a ranami. Janovickým 
nezbylo již nic jiného než trpělivě očekávat, co jim přinese konfirmované privilegium. Prvním 

knihy Č. 43-51. 
402 Originál opatřený městským sekretem v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
403 Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
404 Koncept příkazu ředitele Jaurniga z 31.3.1774 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
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pokrokem ve vyřizování byla koncem července povinnost uhradit taxu 111 zl. Nedlouho poté padlo 
kýžené zeměpanské rozhodnutí. 22. srpna 1774 Marie Terezie s odstupem téměř 25 let vyhověla 
žádosti již dávno zesnulého Prokopa Krakowského z Kolowrat a ještě s uvedením jeho jména jako 
vrchnosti Janovicím konfirmovala privilegium Rudolfa ll. z roku 1598405

. Toužebně očekávané 
ponechání trhů na čtvrtek se ovšem nekonalo. Pod dojmem místodržitelského rozhodnutí z léta 
1745 císařovna přenesla týdenní trhy ze čtvrtka na sobotu. Janovickým představitelům muselo být 
jistě nemilo, když si v privilegiu toto rozhodnutí dočetli. Uvědomovali si především, že Strážov jim 
přebral jejich termín a že v sobotu drží trh na dobytek v pouze tři hodiny cesty vzdálených 
městečkách Kolovči a Plánici, což znamenalo konkurenci, před kterou nemohli obstát. Nepřízeň 
osudu tím však pro Janovické nekončila. V roce 1774 se v městečku objevil dobytčí mor, který 
skosil většinu hovězího dobytka. Poddaní nemohli ani na robotu, což zvláště nevraživě nesla 
vrchnost. V únoru 1775 jí zoufalí sousedé psali, že "resty [ ... ] skrze pád a nemoc dobytka se staly, 
poněvadž i my se skze nedostatek dohytka na,~e vlastní grunty z platu vypracovati nechati jsme 
museli a tudy rohota vrchnosthvá zpátky zůstala ". Vrchnost zřejmě vyžadovala, aby dluženou 
robotu odpracovali těžbou dřeva nebo penězi, ale sousedé viděli jako jediné východisko, aby 
"rohota milostivě sečkána hyla až do toho času, až polní práce se odevře ,,406. Byli potom připraveni 
odpracovat jak dluženou, tak na rok 1775 vypsanou robotu. Vrchnosti však došla trpělivost a 7. 
května 1775 pozvala na kancelář zástupce obce. Delegace vedená primasem Jandou tentokráte 
zasadila svou neschopnost robotovat do širších souvislostí a odpověděla, že odmítá robotovat nad 
rámec ocenění z roku 1729 - vrchnost od nich totiž požadovala držet noční hlídky, vyrábět řezanku 
a vozit ryby po výlovech, což bylo v rozporu s vyměřením robot v ocenění z léta 1729. 
Vrchnostenští úředníci o vzpurném chování sepsali protokol, ale když ho poddaní odmítli podepsat, 
rozlítili se a vsadili je přes noc do arestu. Druhý den ráno sousedé trvali stále na svém, takže je 
vrchnost nechala jít, ale o vzpurném chování podala zprávu krajskému úřadu407 . 

Pokud v květnu 1775 Janovičtí vyjádřili nespokojenost s úrovní robotních povinností, 
nejednalo se rozhodně o nově formulovanou myšlenku. Sousedé ještě v listopadu 1774 pověřili 
Kitzbergera zformuloval novou supliku s řadou příloh. Adresátem bylo opět české zemské 
gubernium40x

• Suplika je plná hořkosti a zklamání. Janovičtí, kteří upínali k císařovninu privilegiu 
své poslední naděje, vyjádřili přesvědčení, že jim Marie Terezie vydala privilegium již v mezi lety 
1744 až 1746, ale jeho originál se k nim nikdy nedostal, protože skončil v archivu vrchnostenské 
kanceláře v Dešenicích, kde ho ukryl tamní hejtman Kalivoda. Tento čin dotvrzovali svědectvím 
někdejšího dešenického úředníka Jana Adama Arnolda, který prý při inventuře tamního archivu 
v roce 1748 nalezl janovická privilegia a odevzdal je na Hradiště. Ukrytí privilegií mělo být 
součástí komplotu, jenž kromě Kalivody zosnovali nájemce opáleckého statku Jiřík, janovický 
primátor Gerl a sekretář krajského úřadu Bayer. Primátor měl podle výkladu Janovických za úplatek 
100 zl. rozehnat jejich dobytčí trh tak, až lidé pod ranami padali k zemi a museli skákat do vody, 
krajský sekretář měl zase v kooperaci s Kalivodou napsat reprezentaci a komoře, že Janovičtí si trh 

405 Originál v SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. I, sign. L 1. 
406 V ten okamžik však sousedé nedlužili robotu jen za rok 1774. Dochovaná konsignace dlužené roboty z 10.2.1775 

od dešenického purkrabího Korbera prozrazuje, že již za předchozí rok 1773 dlužili 59,5 dne pěší a 144,25 dne 
potažní roboty. Převýšil tak vlastní rok 1774 (13 dní pěší a 94,5 dne potažní roboty). 

407 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350. 
408 Originál stížnosti v NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 746, sign. H 51, karton Č. 388. Přiložené přílohy: I) opis vidimusu 

konfirmace privilegia Rudolt~l II. od klatovského syndika Hamberle z 14.2.1746, 2) opis vidimusu všech 
janovických privilegií od klatovského syndika Ivana Lišky z 6.1.1732, 3) list Jana Adama Arnolda primátoru 
(Jeriovi z 8.1.1750, že při revizi dešenického archivu v roce 1748 objevil vidimusy janovických privilegií, které 
odeslal na Hradiště, 4) list téhož guberniu z 8.3.1773, v němž konstatuje, že hejtman Kalivoda přijal přes 50 zl. 
na konfirmci janovických privilegií, 5) dekret klatovského krajského úřadu vrchnostenské kanceláři Bystřici 

z 16.3.1774, aby až do odvolání byly pozastaveny týdenní trhy na dobytek v Janovicích, 6) opis konfirmace 
janovických privilegií Marií Terezií z 22.8.1774, 7) první díl dílčí cedule z roku 1590, vidimovaný klatovským 
magistrátem 14.6.1653, 8) výtah z ocenění statku Dešenice z roku 1729, vystavený 25.4.1774 Úřadem desk 
zemských v Praze, 9) výtah z urbáře ověřený magistrátem městečka Janovic n. Úhl. 15.11.1774, 10) opis konfirmace 
privilegia od Oldřicha Viléma a Jiřího Gottharda Janovských z Janovic z 17.7.1649, ll) opis privilegia Heřmana 
Janovského z Janovic z 1.1.1530, 12) výpis rektiťikační kanceláře v Praze o obecním majetku městečka Janovic 
ze zemského katastru z 27.8.1770. 
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vůbec nezaslouží a měl by být připsán spíše Strážovu. V krátkých bodech poté přednesli další 
stížnosti: nadhodnocení v kontribuci, přetěžování robotami nad rámec ocenění statku Dešenice 
z roku 1729, placení extraordinaria za vrchnostenský les a rybník. Další stížný punkt se týkal 
omezování svobody učení se řemeslům a studiím, kterou prý měli garantovánu privilegii z let 1530 
a 1649. V závěru zdůraznili svůj nuzný stav, způsobený jednak polohou v horách, kde si člověk 
sotva vydobyde chléb, jednak několika po sobě jdoucími vlnami dobytčího moru a konečně 
i neúrodami z předchozích let. 

Protože se do konce roku 1774 nedočkali ze strany gubernia žádné reakce, adresovali mu 
v polovině ledna 1775 novou supliku, kde ve stručnosti znovu zopakovali všechna svá trápení409

• 

Pregnantně vyjádřil tužby všech sousedů bývalý primas Bernard Liška. Posloužily mu k tomu 
zákazy vrchnosti sekat rákosí v Granátkovském rybníce. Liška vyjádřil nejen touhu, aby se 
rákosiště otevřelo volné potřebě poddaných, ale zároveň názor, že Janovickým připadne 

"ondřovskej celej les ku petrovickej hranici a k Hamru okolo zádu/mího lesa farskýho janovskýho, 
kde nyní pan obrjakr stoji, s přítomnou Vizdalkou, ovčín vrchnostlivý ondřovský, celý Jedovary až 
pod mezujicí pole Adama Mayera, celý lom s voranýma polma dle stráně a Klinu. Nápodobně 
porostliny anebo pastvu s přináležejícím Katovským ryhníčkem. Item sedm ryhníkův, oha 
Chvalovský, tři Veselský a dva Chmelnický, to vše bude k obci přináležet. My ale lidé poddaný, 
který v městečku souce, budem svohodný. Co se dotýče povinovaných rohot, tak se hude dělat jak 
bylo před 200 sty lety za času neh panování pánův Janovských neho takový písma vc~e nac~li 

v městský pokladnici, který sem stokrát opatrně četl. ,,410 Jak vidíme, byly nejtajnější tužby 
Janovických od počátku nereálné. Požadovali dodržování privilegií a urbáře, které vznikly před 
osudným rokem 1620, navrácení pozemků, které nikdy nebyly obecními a nakonec i osobní 
svobodu, o níž se v nejvyšších kruzích dosud jednalo pouze akademicky. 

V duchu úředního postupu gubernium supliku z listopadu 1774 odeslalo k vyjádření 
komorní prokuratuře a jejím prostřednictvím concessu in causis summi principis et commissorum, 
který si vyžádal sérii dobrozdání od klatovského krajského úřadu. Tak objemnou sumu gravamin 
musel ovšem řešit postupně. Hejtman Kiinigl nejprve podrobně prošetřil stížnost na přetěžování 
robotami. Po přizvání obou sporných stran 3. března do Klatov sepsal 5. března 1775 relaci, 
s jejímiž podrobnostmi jsme se již seznámili. Kiiniglovo stanovisko vyznělo ve prospěch bystřické 
vrchnosti, stejně jako v údajně nespravidlivém placení extraordinaria. Již v roce 1763 městečko 
žalovalo vrchnost u concessu in causis summi principis, že za něj neplatila extraordinarium 
z obecních pozemků a bránila Janovickým v užívání rákosiště u Granátkovského rybníka 
s výhružkou, že jej raději zatopí vodou, než aby ho poddaní užívali. Concessus nařídil oběma 
stranám smírčí řešení, k němuž došlo za asistence krajského úřadu smlouvou z 14. května 1764. 
Hraběti Palm-Gundelfingen byla jakákoliv povinnost placení extraordinaria odejmuta se 
zdůvodněním, že již před 50 lety poddaní s vrchností vyměnili občinu u Ondřejovic za panský 
Granátkovský rybník a j sou povinni z něj kontribuci platit. Poddaní neměli obranných argumentů, 
takže se začali vymlouvat, že jim šlo jen o privilegia a že jim popletly hlavu dílčí cedule z roku 
1590, které nalezli. Vrchnost atakovala na Kitzbergera, jehož označila za pokoutního písaře 

a obviňovala ho z podloudného vytahování peněz z poddanských kapes. Když byli na závěr jednání 
janovičtí poddaní požádáni, aby podepsali o celém jednání protokol, zdráhali se a nakonec tak 
odmítli učinit, snad ze strachu, aby nepodepsali něco, co by jim mohlo nenávratně uškodit. Toto 
odmítnutí pro ně mělo dohru, protože vrchnost rozkázala všechny zúčastněné (primasa Jana Jandu, 
obecního staršího Havla Touška, rychtáře Ignáce Salouna sousedy Karla Zinterhofa, Josefa Mastíka, 
Šimona Fialu a Bartoloměje Hejtmánka) zavřít do arestu411

• 

Úspěšnější nebyli Janovičtí ani při druhé komisi, jež se konala 13. března 1775 a týkala se 
samotných privilegií412

. Své argumenty opírali o svědectví starých pamětníků, kteří vzpomínali, že 
se v Janovicích konávaly čtvrteční dobytčí trhy, zatímco ve Strážově nikdy. To potvrzovali rovněž 

409 V opisu s guberniálním praesentatem z 17.1.1775 v SOA Plzeň, VS Bystřice ll. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
410 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
411 Originál stížnosti vrchnostenské kanceláři z 9.3.1775 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
412 Originál zprávy z 24.3.1775 v NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 746, sign. H 51, karton Č. 388, koncept v SOA Plzeň, 

KÚ Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 7, fol. 109-111, kde i další přípravný materiál (tol. 103-1(8). 
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představitelé městeček Plánice a Nýrska. Dále tu bylo tvrzení syna někdejšího dešenického 
hejtmana Kalivody z Lub, že Janovičtí ve 40. letech zaplatili 53 zl. za konfirmaci privilegií, a list 
bývalého hospodářského správce Jana Adama Arnolda, který v červnu 1750 napsal janovickému 
primátoru Gerlovi, že v roce 1748 objevil v dešenickém archivu nějaká vidimovaná janovická 
privilegia a poslal je na zámek Hradiště, kde bylo sídlo vrchnosti. Úzce s tím souviselo svědectví 
starého janovického souseda Jiřího Robocha, který před lety jako pacholek u koní na dešenickém 
zámku údajně viděl na vlastní oči originály janovických privilegií, opsané prý zlatým písmem. 
Ukázal mu je údajně syn tehdejšího hejtmana Kalivody, jenž na otce ještě apeloval, aby privilegia 
Janovickým vydal. Václav Blažek z Habartic zase vzpomínal, že když nesl ke krajskému úřadu 
do Malesic kontribuci, potkal nějakého strážovského zedníka, který měl tamtéž zaplatit 100 zl. 
za janovické čtvrteční trhy. Bohužel, proti Janovickým stálo především místodržitelské rozhodnutí 
z roku 1745 a s ním související okolnost, že od roku 1598 neměli konfirmovaná privilegia, zatímco 
Strážov ano. 

Po dvou negativně vyznělých dobrozdáních concessus in causis summi principis nemohl 
rozhodnout ve prospěch Janovických. 14. června 1775 doporučil guberniu, aby stížnost zamítlo 
a nařídilo krajskému úřadu vyslovit představitelům Janovic ostrou výtku s pohrůžkou trestu. 
Představitelé městečka se ovšem nehodlali s výsledkem smířit a rozhodli se stůj co stůj dokázat, že 
privilegia jsou skutečně kdesi v archivu na vrchnostenské kanceláři. Kitzberger ještě na sklonku 
března 1775 zformuloval druhou stížnost guberniu, v níž ze zatajování privilegia od Marie Terezie 
obvinil bystřického správce Krause. Navíc si sousedé nově vzpomněli, že sousedé Ondřej Udíček 
a Petr Fiala jeli ve 40. letech do Malesic ke krajskému úřadu zaplatit taxu za nové privilegium 
od Marie Terezie, ale jejich hejtman Kalivoda je odstrčil, zaplatil taxu sám a listinu ukryl, stejně 
jako vidimus města Plzně, který si Janovičtí nechali vystavit za bystřického hejtmana Neukirchena. 
Obě písemnosti ležely v Dešenicích a později byly převezeny na Hradiště. Když se potom panství 
Dešenice prodávalo, měly být poslány po skláři Václavu Zinterhofovi do bystřického archivu. Když 
je zde měla vyzvednout krajská komise, měl je Kraus den předtím kolem půlnoci sebrat a ukrýt 
v plátně do nějaké truhlice. Tento čin dokazovali svědectvím janovické rodačky a bezděkovské 
mlynářky Mariany Blahníkové, která prý Krause na vlastní oči viděla. Vyjádřili se rovněž k placení 
extraordinaria: existenci obecních lesů dokládali podle dílčí cedule z roku 1590 a jisté zápisy měli 
rovněž ve své městské knize, ale když ji radní Matěj Zinterhof a Václav Fiala na výzvu hejtmana 
Schmidta přinesli na bystřickou kancelář, vytrhl z ní právě ty listy, kde byly zmíněné zápisy 
a přepsaná privilegia, takže zbylo jen jediné Rudolfa II. Text dalších si tak museli Janovičtí obstarat 
od Františka Adama Janovského z Janovic na Otíně. Chtěli k tomu ještě přidat vidimusy z Plzně 
a Klatov, ale protože se obávali vrchnosti, prosili gubernium, aby si jejich opisy vyžádalo samo 
z úřední moci. Celá suplika Janovických byla v němčině, ale sousedé k ní připojili ještě český 
komentář se zdůvodněním, že "rodilí Cechové a v německý řeči neznalí se vynacházíme, obávající 
se, ahy jsme nechyhili a se podepsali v jiným jazyku nežli v českým našim naturálním, ahy jsme 
skutečně v,~ichni hedlivě věděli, nač jsme se my podepsali". Znovu zde připomněli disproporci 
v robotních povinnostech podle současného stavu a dílčí cedule z roku 1590 a nespravedlnost 
v souvislosti s povolováním vyučit se řemeslu a jít na studie. 

Hned příštího měsíce adresoval Kitzberger další stížnost guberniu, kde zopakoval 
jednotlivé body a připojil nová svědectví okrajového významu413

. Snažil se především doložit 
Gerlův úplatek 100 zl. a placení taxovného za vystavení privilegia ve 40. letech. Neopominul dále 
sehnat nové svědky, kteří pamatovali v Janovicích čtvrteční trhy. Necelý měsíc nato napsal v pořadí 
již čtvrtou stížnost guberniu, kde obvinil z liknavosti klatovský krajský úřad, který neinformoval 
Janovické o rozhodnutí úřadů, zatímco představitelé bystřického panství jej již dávno znali. Kunigl 
jim slíbil konání dalšího vyšetřování jejich stížnosti, ale ani po čtyřech týdnech se nic nedělo. I tuto 

413 Originál stížnosti z dubna 1775 v NA Praha, ČG-publ., inv. č. 746, sign. H 51, karton Č. 388. Přílohy obsahovaly: 
1) svědectví umírající Rosiny Gerlové z 2.4.1775, že její manžel primas Gerl skutečně surově vyhnal lidi z trhu 
a podílel se na přeložení trhu Strážovu, 2) list krajského úřadu Plzeňského kraje z 13.6.1750, který upozorňoval, že 
Janovičtí dluží 50 zl. na taxe. Další přílohy byly již známá potvrzení magistrátů v Nýrsku a Plánici, že se 
v janovicích vždy konaly trhy na dobytek ve čtvrtek. 
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stížnost doprovodil českým komentářem, kde byly opět shrnuty všechny argumenty janovických 
sousedů. Navíc k němu připojil několik listů od dvorského agenta Josefa Techterle von Hohental, 
které měly dokazovat, že jim v 50. letech byla privilegia skutečně konfirmována414

• 

Zmíněný odklad nesouvisel s liknavosti krajského hejtmana Ktinigla, nýbrž měl původ 
v momentální nepřítomností hospodářského správce Krause, jenž se zdržoval až kdesi u Jihlavy. 
Druhou janovickou stížnost tak řešil krajský úřad za jeho přítomnosti až 16. června 1775415

. Kraus 
se ostře ohradil proti obviněním a žádal potrestání vzpurných sousedů Jiřího Robocha, Jakuba 
Jandy, Havla Touška a Václava Erla a zejména jejich vůdce Kitzbergera. Robotní zatížení 
janovických poddaných shledával jako nízké oproti jiným vesnicím bystřického panství, rozdíl 
udával jako 42 dní oproti 156. Jako vágní se ukázalo svědectví Blahníkové. Když vypovídala pro 
potřeby krajské komise před bezděkovským správcem, změnila všechny výpovědi a tvrdila, že neví 
nic o privilegiích psaných zlatým písmem ani o komisi, která by měla přijet prohledávat bystřický 
archiv. Všechno jí prý řekla nějaká nejmenovaná žena, která již zemřela416 • Z komise, která přijela 
prohledávat bystřický archiv, se vyklubala návštěva krajského hejtmana, jenž v archivu hledal 
trestní spisy za úplně jiným účelem. V souvislosti s obecními pozemky použili svědectví bývalého 
janovického šafáře Jakuba Babky, který na příkaz vrchnosti nechal vykopat obecní mezník a hodil 
ho do rokle. Janovičtí rovněž cítili křivdu za židovský hřbitov, který údajně stál na obecním 
a pobírala z něj činži vrchnost, dále za granátkovskou hospodu, hvízdalecký ovčín a myslivnu, vše 
taktéž na obecní půdě. 

Po negativním výsledku vyšetřování krajským úřadem z 16. června již Janovičtí neměli 
příliš možností jak manévrovat. 13. července 1775 vydalo české gubernium svůj finální rezultát, 
v němž prohlásilo Filipa Jakuba Kitzbergera za pokoutního písaře a odsoudila ho ke čtyřem týdnům 
ve špinhauzu417

• Veškeré stížnosti janovických sousedů označilo za hloupé a neoprávněné. Problém 
privilegií považovalo za vyřešený již na základě úředního vyšetřování z roku 1745 a otázku robot 
poddaní sami definitivně uzavřeli příslibem zůstat při současné normě41X • Zoufalí janovičtí sousedé 
proto přikročili ke krajnímu řešení - rozhodli se znovu dovolávat spravedlnosti u císařovny. Přesně 
po roce od podání první stížnosti, tj. v březnu 1776, sepsali nepochybně ještě za Kitzbergerovy 
asistence supliku, kde vyjádřili svou situaci419

• Připomněli Marii Terezii, že již na počátku její vlády 
sice obdrželi konfirmaci privilegií, což dosvědčoval list od jejich agenta Techterle von Hohental z 7. 
dubna 1756 a rovněž zaplacení taxy ve výši 55 zl., ale přičiněním vrchnostenského inspektora 
o privilegium přišli. Důležitost trhů se snažili zdůvodnit nepříznivými přírodními podmínkami, 
v nichž si jen stěží vydobudou živobytí, několikanásobnými požáry a dobytčími mory, které zkosily 
všechen jejich dobytek, a hospodářskými důsledky válečných let. 

Přesně po roce od sepsání první supliky, tj. v březnu 1776, adresovali Marii Terezii 
stížnost, v níž vyznali všechny své tajné touhl20

• Otázka privilegií v ní kupodivu nebyla vůbec 
řešena, poddaní se zaměřili na rozchvacování obecního majetku. Pomineme-Ii skutečnost, že si 
zcela falešně vyložili literu robotního patentu, který podle nich legalizoval robotní povinnost podle 
dílčí cedule z roku 1590, argumentovali stejným dokumentem pro dokázání držby obecního lesa 

414 Originál stížnosti z května 1775 v NA Praha, ČG-publ., inv. č. 746, sign. H 51, karton Č. 388. Přílohy obsahovaly: 
I) komentář janovických sousedů v češtině z 29.4.1775, 2) reskript z 12.5.1749, požadující přezkoumání žádosti 
Prokopa Krakowského z Kolowrat a Újezda o konfirmaci janovických privilegií z 14.4.,3) list Josefa Techterle von 
Hohental z 12.6.1752, že potřebuje 50 zl. na konfinnaci, 4) list téhož z 7.4.1756, vysvětlující užití oněch 50 zl. 
na expedici privilegia, 5) list Jana Adama Arnolda primátoru Gerlovi z 8.6.1750, že při revizi dešenického archivu 
v roce 1748 objevil vidimusy janovických privilegií, které odeslal na Hradiště. 

415 Kompletní výpověd správce Krause v NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 746, sign. H 51, karton Č. 388 a SOA Plzeň, KÚ 
Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 7, fol. 90-91, protokol o šetření tamtéž, fol. 79-80. - Výsledky shrnul hejtman Kilnigl 
do relace z 22.6.1775, která je v originálu NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 746, sign. H 51, karton Č. 388. 

416 Originál svědecké výpovědi Marie Anny Blahníkové z 16.6.1775 v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 
7, tol. 99,101-102. 

417 M. TOEGEL - J. PETRÁŇ - J. OBRŠLÍK (eds.), c. d., s. 495, Č. 1001. 
418 Originál guberniálního dekretu z 13.7.1775 v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 7, ťol. 171-174. 
419 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 22S, karton Č. 4. K suplice jako příloha příslušel vidimus města Plzně 

z 2.3.1776, ověřující první část dílčí cedule z roku 1590, vidimovanou již v roce 1653 klatovským magistrátem. 
420 Opis stížnosti v NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 421 a v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 8, tol. 

5-S. 
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nad Hvízdalkou, jehož příslušnost k obci prý dosud dokazují mezníky. Les podle nich využívala 
vrchnost, která jim v něm nedovolila vytěžit jediný sáh a nabízela jim k prodeji buď dřevo v lese tak 
vzdáleném, že si pro něj nemohli dojet, nebo pod příliš vysokou cenou. Sousedé tak podle svých 
slov museli z nouze porážet ovocné stromy a topit jimi nebo slámou. Kromě toho připomněli, jak 
jim vrchnost zabrala také 194 strychů polí a že jim bystřický inspektor vytrhl několik listů 

z městské knihy, kde měli zaznamenány veškeré obecní reality. Jako poslední bod stížnosti se 
pokoušeli císařovnu získat pro myšlenku nezávislého písaře, v němž patrně pořád doufali uchovat 
Kitzbergera. Jejich touha šla dokonce tak daleko, že in margine vyjádřili přání se od vrchnosti plně 
emancipovat a zřídit odloučenou obec ("abgesonderte Gemeinde machen"). V tu chvíli si ovšem 
neuvědomovali, že ani nyní se nebudou moci vyhnout standardnímu úřednímu postupu. 
Přes gubernium se stížnost dostala opět k řešení klatovskému krajskému úřadu a hraběti Ki.iniglovi, 
se kterým nebyli právě v nejlepších vztazích. 

Nová komise se konala 18. května 1776421
• V prvé řadě byla okamžitě negována možnost 

vykonávat robotu podle dílčí cedule, neboť tento dokument vznikl před rokem 1618. O dva dny 
později tak hejtman odesílal guberniu zprávu, která vyznívala znovu v neprospěch Janovických422

. 

Ti se však zarputile bránili vykonávat roboty nad rámec normy z roku 1590. V době vrcholících žní 
adresovali vrchnostenské kancelář list, v němž si stále chybně vykládali článek robotního patentu 
o tom, že "která místa n~jakou robotní písemnost v rukouch majíce, místo patentu ta písemnost 
za pravidlo se držeti má .. 423. Za datum, kdy byla písemnost vydána, totiž nevzali rok 1590, ale rok 
1653, kdy byla vidimována klatovskou městskou radou. Není nutné připomínat, že toto datum jim 
vyhovovalo proto, aby dílčí cedule nebyly anulovány patentem z 22. března 1680. 

23. července 1776 vyšli krajští úředníci do terénu obhlédnout obecní i dominikální 
pozemky a přesvědčit se o tvrzení Janovických, že podle exaequatoria vlastněné obecní pozemky 
přešly v průběhu let do držby vrchnosti424

. Záhy ale vyplynulo na povrch, že mezníky byly vztyčeny 
jako vyznačení hranice mezi panstvími Dešenice a Bystřice nad Úhlavou. Lépe Janovičtí nedopadli 
ani s bodem o obtížích spojených se získáváním dřeva. Vyšší cenu dřeva vrchnost zdůvodňovala 
jeho nedostatkem v posledních letech, kromě toho nechápala, proč si sousedé neobstarali dřevo 
na jiném panství. Krajský hejtman nebyl přesvědčen ani o vytržení listů z městské knihy a ve své 
relaci z 23. července prohlásil všechny stížnosti Janovických za neoprávněné. Za jejich hlavního 
strůjce označil Kitzbergera, který, ač odsouzen k trestu ve špinhauzu, nadále vedl odpor a dokonce 
s několika sousedy odejel do Vídně, kde podával stížnosti přímo dvorské kanceláři. Kromě toho 
vyvíjeli Janovičtí aktivity u Františka Adama Janovského z Janovic na Otíně a Předslavi, žádajíce, 
"by se nás milostivě otcovsky v tej důležitosti ujmouti ráčili, aby ty vc~e nejmilostivěj§í obdarování 
nám skrze Vac~í vysoce urozené Milosti pomoc navráceny, s kterýma jsme my skrze vysoce slavnou 
familii Janovskou od nejvyc~c~ích slavný paměti králův obdařeni byli .. 425. Janovský prosbu ignoroval, 
ještě v prosinci 1776 mu sousedé psali supliku podobného obsahu426

• Jediné, v čem jim po 
poskytnutí opisů privilegií pomohl, bylo zprostředkování výslechu bývalého janovického šafáře 
Víta Babky z Brodu. Na Otíně 29. listopadu 1776 vypověděl, že slyšel od sklenáře Václava 
Zinterhofa, že vezl z pověření inspektora Neukirchena z Hradiště do Dešenic janovická privilegia. 

421 Opis protokolu šetření z 18.5.1776 v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. č. 168, karton č. 8, fol. 18-23. 
422 Koncept relace z 20.5.1776 v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 8, fol. 24-31. 
423 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350, list z 19.7.1776. 
424 Opis protokolu šetření z 23.7.1776 v NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 421 a v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 

168, karton Č. 8, ťol. 12-16. 
425 Originál z 12.8.1776 ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech, archiv, karton "Archiv janovský". 
426 " V neivět!í:í poníženosti známo 6níme, žejsme psaní skrze votínského rychtáře obdrželi, podle kterého odesíláme ty 

kopie vvtažené z pravého originálu poníženě žádající magistrát a celá obec, by nás otcovsky v našich důležitých 
potřebách v mi/ostiv)í paměti milostivě míti rá6li, my ujišťujeme Va/ii vysoce urozenou Milost, že Bůh v,~emohoucí 
věčně odplatitelem býti rú6, poněvadž my spravedliví jsme, nemajíce my žádného jiného největ,í:ího milostivého 
ochránce mimo Va.i;í vysoce urozen~v Milosti, my ale na na!hch nehodných modlitbách za Vaší vysoce urozený Milosti 
a celou slavnou fami/ií hedliví pamětnícijsme, aby Bůh v,í:emohoucí Va.í:í Milosti nám k našemu potvrzení nejenom 
na léta prodloužila, by při živohytí zachovati, ale i taky za ty v,~echny milosti (který nám ráčejí milostivě 

proukazovati) vNnou korunou slúvy nebeské oslaviti ráčil. V tei víře my zůstáváme." Originál z 2.12.1776 
ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech, archiv, karton "Archiv janovský". 
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Připojil k tomu tvrzení, že bývalý písař u dešenického hejtmana Kalivody Jan Adam Arnold 
privilegia" v Dešenicích do jedné almary, která vedle kanceláře na síni stála, do doleI~ího ,~uplete 
skoval .. 427. 

Sousedé, přestože pociťovali, že spor nemohou vyhrát, pokračovali v horečnatém shánění 
důkazního materiálu. 11. září 1776 jim představitelé obce Vílova na chudenickém panství vystavili 
svědectví, že se ve Strážově od nepaměti konaly dva roční jarmarky na len a přízi, zatímco 
v Janovicích týdenní trh na dobytek každý čtvrtek, neboť tam se svým dobytkem pravidelně 
docházeli. Poté, co se ale přesunul na sobotu, nemohli do Janovic hnát vzhledem k sobotnímu 
dobytčímu trhu v Kolovči. Vehementně se přimlouvali za navrácení čtvrtečního trhu do Janovic, 
neboť Strážov pro ně byl již příliš daleko a cestu v jednom dnu nezvládali. Dobytek byl navíc 
po dlouhé cestě unavený428. 26. listopadu 1776 již byli sousedé v Nové Kdyni, dva z nich před 
tamním purkmistrem a radou složili přísahu, v níž Šimon Fiala prohlašoval, že jeho otec Václav 
Fiala jel před 20 lety společně s Matějem Zinterhofem jako radní z pověření obce do Hradiště 
vyzvednout městská privilegia a převézt je. Údajně byli odmítnuti, hejtman Neukirchen si měl 
zjednat zvláštního posla. Jiří Roboch přísahal, že privilegia Janovic v dešenickém patrimoniálním 
archivu viděl429 . 

S novým rokem 1777 vstupovali Janovičtí do závěrečné fáze svého sporu. Již 15. února 
1777 jim bystřická kancelář přikazovala, aby janovičtí robotníci, protože nechtěli zaplatit 
v penězích, jeli do krotějovského lesního revíru a natěžili tam 200 sáhů dřeva, což byl součet 
za loňský rok i ten letošní. Se sousedy to nic neudělalo a namísto toho napsali 28. února supliku 
dvorské válečné radě, v níž si stěžovali, že bystřická vrchnost nedodržuje jejich samostatnost 
v kontribučních a vojenských záležitostech. Úřady však prohlásily, že Janovice nebyly od Bystřice 
v otázkách rekrutýrek nikdy separovány a hned si vyžádala za rekruta Mikuláše Jandu4 'o. 20. března 
otvírali další příkaz z Bystřice, aby okamžitě uhradili 403 zl. 16 kro za neodpracovanou robotu a šli 
pracovat in natura na panské. Sousedstvo přitom bylo rozpolcené. Část robotníků raději chtěla jít 
pracovat, ale měla strach z reakce městské reprezentace. Magistrát však 8. dubna vrchnosti písemně 
tvrdil, že nikomu ze sousedů nebránil jít robotovat a všechny vrchnostenské rezoluce publikoval 
shromážděnému sousedstvu tak, jak měl za povinnost. Nechával prý na vybranou, kdo půjde 
robotovat podle patentu a kdo podle dílčích cedulí z roku 1590431

• 15. března 1777 však musel 
inspektor Jaurnig informovat Kunigla, že Janovičtí nadále nehodlají odpracovat ani dlužené, ani 
nové roboty. 

22. května 1777 gubernium informovalo krajský úřad, že na základě dvorského dekretu 
z 2. května téhož roku Marie Terezie žádosti janovických sousedů shledala neopodstatněnými 
a nařídila jejich uklidnění. Krajský hejtman hrabě Kiinigl tak byl pověřen osobně její vůli tlumočit 
janovickým sousedům. Aby předešel výtržnostem, nařídil, aby se na bystřickou kancelář dostavili 
pouze purkmistr, městští radní, obecní starší a nanejvýš čtyři sousedé. Jmenovaní si z úst hejtmana 
16. června 1777 ráno vyslechli rezultát císařovny, varující co nejdůrazněji Janovické před 

podáváním dalších stížností pod hrozbou trestu nucených prací v pražském špinhauzu. Kitzberger, 
který se dosud v městečku nacházel, měl být postrken navrácen do svého rodiště a vyplatit 
do janovické kontribuční kasy všechny peníze, které od sousedů za poslední léta vyloudil412

. 17. 
června 1777 psal Kiinigl guberniu, že uložil janovickým obecním představitelům zjistit, kolik je 
stály jejich procesy, ale ti se z této povinnosti omluvili řkouce, že veškeré spisy s sebou odnesl písař 
Kitzberger, který zmizel. Guberniu zároveň hejtman odeslal vyhotovené robotní seznamy podle 
ocenění z roku 1729 a vyjádřil návrh, že pokud by se janovičtí ještě zdráhali robotovat, měli by být 
potrestáni nucenými pracemi ve špinhauzu433

. 

427 Originál ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech. archiv, karton .. Archiv janovský". 
428 Originál ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech, archiv. karton .. Archiv janovský". 
429 Originál obou přísah ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech, archiv. karton .. Archiv janovský". 
430 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350. 
431 Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350. 
432 Originál guberniálního dekretu z 22.5.1777 v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. č. 16X, karton č. 9. tol. I. 
433 Koncept relace ze 17.6.1777 v SOA Plzeň, KlJ Klatovy, inv. č. 16X, karton č. 9, fol. 3X-40. - Vyjádřit se k výdajúm. 

které Janovičtí měli za celou dobu svého sporu s vrchností se nelze blíže vyjádřit. Znám zatím pouze jediný dlužní 
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18. června 1777 psal krajský adjunkt Pacovský z Libína Kuniglovi, že se dozvěděl, že 
Kitzberger pobývá v Klatovech a na 20 janovických sousedů se chystá vyrazit do Vídně. Zároveň 
přiložil písemný příslib janovického purkmistra Jandy, že sestaví soupis všech výdajů, které mělo 
městečko za svůj spor o privilegia434

. O dva dny později psal, že vypracovával robotní seznamy se 
zástupci městeček Nýrska a Strážova a že stále čeká na konsignaci výdajů za spory od janovického 
purkmistra415

. Sousedé však bojkotovali i robotní povinnosti schválené urbariální komisí. Jan Jiří 
Sittauer se 25. června obracel na Kunigla rozhořčenou zprávu, že Janovičtí nerespektují dosavadní 
normativy a bojkotují robotu podle nového robotního seznamu, a prosil ho, aby zjednal vojenskou 
asistenci, která by vzpurné sousedy znovu přinutila pracovat436

• Kunigl Sittauerovi vyhověl, 
druhého dne ráno do Janovic dorazil korporál Trefl, který zajistil čtyři členy magistrátu a dodal je 
na bystřický zámek. Protože se janovičtí sousedé počali srocovat, přizval je 28. června nadporučík 
Uničovský na kancelář a zeptal se jich, zda budou robotovat podle normy předepsané urbariální 
komisí. Když odpověděli záporně, zajistil Uničovský primátora Jana Jandu, purkmistra Jakuba 
Jandu, radní Vavřince Kiliana, Martina Korandu, Šimona Salouna a souseda Václava Kiliana a 
odeslal je v poutech do klatovského arestu. Zdůrazňoval, že janovičtí sousedé jsou nadále neklidní a 
že nezajistil všechny kverulanty. K průvodnímu listu připojil seznam těch, které úřady považovaly 
za nejodbojnější: vedle nepřítomného Filipa Kitzbergera a zatčených šesti osob za zarputilé 
kverulanty označil Havla Tauška, Václava Eda (který kupodivu neměl povinnost robotovat), 
Šimona Fialu, Bartoloměje Hejtmánka, Jana Kufnera, Jana Pauly a Jiřího Robocha437. Během 
převozu si zatčení navzájem vyčítali. Jejich slova zachytil bystřický sluha Jan Skach, který nad nimi 
držel dozor. Primátor Jan Janda obviňoval ostatní z toho, že nebyli poslušni jeho slov: "Pořád jsem 
vám to říkal, že to tak skon6, ale nevěřili jste mi. Teď nás vezou do arestu. Když jsem vám to 
opakoval, byli jste se proti mně a něco si mumlali". Martin Koranda mluvil podobně a dodával: 
"Na stará kolenajsem se nechal vsadit do arestu jako nějaký pes"43R. 

Zatímco šest sousedů odpočívalo v arestu, zajel krajský hejtman Kunigl druhého dne (29. 
června) do Janovic a za přítomnosti nadporučíka Františka Uničovského znovu přečetl 

shromážděným sousedům česky a německy dvorský dekret z 2. května a guberniální dekret z 22. 
května a seznámil je také s robotním seznamem, podle kterého měli nyní robotovat. Na hejtmanovo 
vyzvání, zda chce někdo něco dodat, se přihlásil soused Bartoloměj Hejtmánek a prohlásil, že 
Janovičtí budou robotovat tak, jak předepisují jejich staré listiny. Dostal šest ran karabáčem, byl 
zatčen a odvezen do Klatov. Ostatní poddaní se potom již nezdráhali přislíbit, že budou robotovat 
podle nového předpisu, což deklarovali podáním ruky Kuniglovi 439

. Již druhého dne ale z Janovic 
psal Uničovský, že poddaní nešli robotovat a sveřepě trvají na svém starém urbáři. Když tento stav 
trval až do poledne, vyplatil každého z kverulantů 15 ranami karabáčem440 • Druhého dne odpoledne 
poddaní, vidouce, že Uničovský to s exekucí myslí opravdu vážně, odešli na vrchnostenskou louku 
a začali plnit své povinnosti. Přesto ještě ředitel Sittauer prosil, aby pro jistotu vojáci několik dní 
zůstali441 • Téhož dne v Klatovech Kunigl předvolal arestanty a zeptal se, zda budou robotovat podle 
ocenění z roku 1729. Odpověděli, že by se nikdy nepříčili této robotní normě, když by se 
v robotním patentu nečinila zmínka, že ti, kteří mají staré urbáře a svobody na roboty menší, než 
předepisuje patent, mohou zůstat u těchto starých povinností. Když ale nyní zjistili, že to není 
možné, přislíbili podáním ruky, že budou podle této normy robotovat442

• Krátce nato (18. července) 

úpis, podle kterého si 2g. 7.1774 městská obec "na placení skrze od slavného guberního vyslání aneh misivu tejkající 
se na.\:ich starodávn.vch městys .Janovic privilegiis taxy" půjčila od kantora Jana Podstatného 50 zl. (SOA Plzeň, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. Č. 376, karton Č. 230). 

434 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. lóg, karton Č. 9, fol. 22. 
435 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. lóg, karton Č. 9, fol. 26. 
436 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. lóg, karton Č. 9, fol. 17. 
437 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 16g, karton Č. 9, tol. 2. 
43g SOA Plzetl, KÚ Klatovy, inv. Č. 16g, karton Č. 9, fol. 2g. 
439 Koncept protokolu o této komisi v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 16g, karton Č. 9, tol. 5. 
440 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. lóg, karton Č. 9, fol. 32. 
441 Relace nadporučíka Uničovského KUniglovi z 30.6.1777, SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 9, fol. 12. 
442 SOA Plzeň, Kl) Klatovy, inv. Č. 16g, karton Č. 9, fol. 30. O uvěznění šesti sousedů se zachoval záznam v knize 

vězMi, jenž otiskl Karel POLÁK, Rehelie na panství bezděkovském r. 1772 a v .Janovicích n.lÚhlavou r. 1774, 
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vydalo české gubernium dekret, v němž nařizovalo krajskému hejtmanovi všechny sousedy, kteří by 
se vzpouzeli robotovat podle nového robotního seznamu, zatknout, vyslechnout a poslat do Prahy 
pracovat do špinhauzu. Uprchlého Kitzbergera nařizoval zajistit okamžitě, jakmile se objeví 
v městečku443 . 

Janovičtí se však ani poté neuklidnili a 2. srpna 1777 jim bystřický inspektor adresoval 
důrazné upozornění, aby začali okamžitě robotovat tak, jak mají. Odvolával se při tom 
na rozhodnutí urbariální komise, která nařídila janovickým sousedům robotu dluženou z loňského 
roku odpracovat vrchnosti in natura. Vrchnost vyúčtovala do konce roku 1776 dluženou robotu 
janovických poddaných na celkem 516 potažních a 745 pěších dnů, což po přepočtu na peníze 
vyhodnotila jako finanční ztrátu ve výši 356 zl. 35 kro Soupis neodpracované roboty je cenný také 
tím, že uvádí jména všech, kdo se vzdoru vůči ní aktivně zúčastnili. Sumárně stačí uvést, že 
vrchnosti odmítlo robotovat 38 sedláků, 12 chalupníků a 24 domkářů s podruhl44

. 

Janovickým muselo být jasné, že v tomto okamžiku je již jakýkoliv odpor naprosto marný. 
Přesto přikročili k sepsání posledního listu, který adresovali císařovně do Vídně. Suplika nese 
všechny známky zoufalství. Sousedé v ní líčí, jak se při předposlední krajské komisi objevili čtyři 
dragouni, kteří odvedli jejich písaře. Při poslední komisi byli rovněž dragouny zatčeni čtyři radní, 
primátor a dva sousedé a vsazeni v poutech do klatovského arestu, odkud vylezli teprve poté, co 
přislíbili, že budou řádně odbývat své povinnosti a závazky vůči vrchnosti. Jiní sousedé zase byli 
uvězněni na bystřickém zámku a propuštěni po slíbení téže věci. V příloze znovu císařovně 

prezentovali svá privilegia. Tvrdili přitom, že jim jedno bylo uděleno v roce 1653, tedy několik let 
po stavovském povstání, což znamená, že je platné. Nepochybně tím mysleli první část dílčí cedule 
z roku 1590, kterou klatovský magistrát skutečně vidimoval v uvedeném roce, protože 
upozorňovali, že je v něm zmínka o obecním lese nedaleko Hvízdalky s potokem, jenž teče na dva 
janovické mlýny. V otázce robot se rozhodli argumentovat trhovou smlouvou z roku 1674 zapsanou 
v deskách zemských, kde jejich robotní povinnosti dosahovaly ještě stejné výše jako 
v předbělohorských urbářích. Neopominuli se znovu dotknout skutečnosti, že již dlouhá léta platí 
extraordinarium 20 zl. 48 kro ročně za obecní pozemky, které užívá vrchnost a vybírá z něj nájem -
platí to prý o Granátce, ovčínu a myslivně v Hvízdalce a konečně o dvou mlýnech s papírnou 
va u městečka. Krajská komise měla jediný nalezený hraniční kámen odnést pryč a od té doby 
nikdo neví, kde se nacházÍ. Supliku uzavírali prosbou, aby císařovna jmenovala nestrannou komisi, 
v níž by figuroval také František Adam Janovský z Janovic jako příslušník rodu, který byl prastarou 
janovickou vrchností. Autorem supliky byl i tentokráte Filip Kitzberger, ovšem nyní již úřadům 
neunikl. Podařilo se ho zajistit a uvěznit ve věznici Krajského úřadu v Klatovech. Gubernium 
o něm rozhodlo 21. listopadu 1777 tak, že se veškerý jeho majetek měl použít na úhradu výdajů, 
které svým jednáním způsobil Janovickým. Z bystřického panství měl být se svými dětmi postrkem 
poslán domů a pokud by se zde ještě jednou objevil, měl být okamžitě deportován do donucovací 
pracovnl45

• Klinigl toto rozhodnutí tlumočil na Bystřici a zdůrazňoval, aby si na Kitzbergera dali 
dobrý pozor. 

Pocit křivdy Janovické neopustil ani po neslavném konci několikaletého sporu. Za Josefa 
II. se pokusili nepřízeň osudu znovu zvrátit na svou stranu. Neusilovali již o restauraci čtvrtečního 
termínu, nýbrž se pokoušeli získat místo soboty středu. 9. února 1781 vyšel dvorský dekret, jímž 
bylo nařízeno pod hrozbou anulace všechna městská privilegia předložit ke konfirmaci. Janovičtí 
sousedé si museli získat povolení vrchnosti446 a zjednat si příslušného advokáta ve Vídni. 
Zareagovali rychle, již 31. května psal inspektor Kraus kladné doporučení o povolení konfirmace447

• 

Příštího roku si půjčili od místního Žida Salomona Nathana 190 zl., které mu pro nedostatek 

Šumavan 63, 1931, Č. 69, S. - a TÝŽ, Proč zavřeli r. J 777 purkmistra a primasa s radními z městdka Janovic n. 
Úhl., Věstník Československého zemědělského musea 4, 1931, s. 526. 

443 Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
444 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. I den potažní roboty si vrchnost cenila na 24 kr., pěší 

v závislosti na práci od 9 kro za práci na senách a otavách přes 14 kr. při sekání dřeva po 15 kro ve žních. 
445 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton č. 351. 
446 Uděleno 26.6.1781. Opis dekretu v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 351. 
447 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 351. 
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hotovosti přislíbili splatit v naturáliích. Rok 1782 byl ovšem natolik horký a suchý, že odvedení 
při slíbeného ovsa a sena nepřicházelo v úvahu. Nathan samozřejmě reagoval podrážděně a stěžoval 
si na vrchnostenské kanceláři, která v kooperaci s krajským úřadem hájila Židovy zájm/48

. V tu 
chvíli však janovičtí sousedé sledovali jiné zájmy. 15. listopadu 1786 získali vrchnostenské 
povolení získat dobrozdání od okolních městeček na přenesení týdenního trhu ze soboty na středu -
dochovala se dvě, první z Nové Kdyně a druhé z Plánice449

. 1. prosince si ještě půjčovali na krytí 
výdajů s tím spojených od jistého Adama Reisse 150 z1.450

. Všechny pokusy byly marné, císař 
ve své konfirmaci z 18. srpna 1787 trval na sobotě451 . Proti tomu stojí sdělení vrchnostenské 
administrativy z roku 1815, která při výčtu všech trhů na bystřickém panství u Janovic uvedla, že 
městečko má týdenní trh každé úterý, ale nedrží ho, neboť ve stejný den se odbývá významnější 
v Klatovech452

. Vedle toho přiznává středeční týdenní dobytčí trh Nýrsku453
• Tento údaj odporuje 

dalšímu vývoji, protože v roce 1822 Janovičtí opět požádali nejvyšší místa o přeložení trhu. 
Výslovně přitom mluví o sobotním termínu. Přeložení zdůvodňovali okolností, že v sobotu se trhu 
kvůli svátku sabbatu nemohou zúčastňovat izraelité a že v širokém okolí není žádné městečko, které 
svůj týdenní trh odbývá právě v pondělí. Souběžně s přeložením sobotního trhu bylo prošetřována 
prosba o udělení třetího jarmarku. Musel k tomu vydat dobrozdání jak krajský úřad, tak okolní 
města a městečka - kladná stanoviska v rozmezí května až července 1822 odeslali představitelé 
Horšovského Týna, Chudenic, Klatov, Nepomuka, Plánice, Poběžovic, Přeštic, Švihova, panství 
Koutu na Šumavě a Krajského úřadu v Písku. Dodatečně potom klatovský krajský úřad obdržel 
ještě kladná vyjádření z Kolince a Nové Kdyně. Nejdůležitějším však bylo stanovisko samotného 
bystřického vrchního úřadu, který posvětil třetí jarmark a přeložení týdenního trhu 23. září 1823 454

. 

Zajímavé je, že mezi vyjmenovanými nenacházíme největšího janovického soka, městečko Strážov. 
Udělením privilegia Františka I. z 3. května 1828 bylo Janovickým vyhověno ve všech bodech 
jejich žádosti, týdenní trhy se jim přesunuly na pondělí a získali nový jarmark na sv. Josefa455

• 

Teprve tímto aktem dosáhli jistého zadostiučinění za dlouholeté pře, které museli zaplatit nejen 
svými penězmi, ale často také vězněním a ranami karabáčem. 

6.3.4 Charakter Janovic nad Úhlavou jako městského organismu 

Chceme-li se zabývat postavením janovických obyvatel v raném novověku, musíme také 
proniknout do podstaty vztahu, který existoval mezi městečkem a jeho vrchností. Jestliže v soudobé 
legislativě představují města homogenní skupinu456

, nelze o něčem podobném uvažovat v minulosti. 
Síť měst a městeček představovala neobyčejně pestrou mozaiku a lze prohlásit, že téměř každé 
z nich vykazovalo specifické právní poměry. Jestliže královská města se hlásila k několika právním 
okruhům, potom u jejich poddanských protějšků můžeme hovořit o ještě větší míře partikularity, 
vyplývající z mnohotvárnosti vztahu městečko - vrchnost. Ani v případě Janovic nad Úhlavou 

448 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 545, karton Č. 56. 
449 Originál ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech, archiv, karton "Archiv janovský". 
450 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 376, karton Č. 230. 
451 Textová příloha Č. 3, s. 31. 
452 Také v duplikátu stabilního katastru sousedé tvrdili, že hlavním odbytištěm jejich výrobků jsou půl druhé hodiny 

vzdálené pravidelné týdenní trhy na klatovském náměstí, a to vždy v úterý a pátek. Stabilní katastr - duplikát: inv. Č. 
5266, karton Č. 2346. 

453 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426. 
454 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 228, karton Č. 4. 
455 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 2, sign. L 2. 
456 S obnovením obecní samosprávy v roce 1990 se městy staly všechny obce, v nichž působil městský národní výbor. 

Titul si však mohly získat i jiné obce, především ty, které byly městem v minulosti. Obecním zákonem z roku 2000 
byla dolní hranice pro přiznání titulu město stanovena na 3000 obyvatel, což zabránilo velkému počtu obcí 
dosáhnout kýženého titulu. Na nátlak iniciativy obcí byl nakonec přijat zákon Č. 234/2006 Sb., který stanoví, že 
obce, které měly před 17.5.1954 titul města či městyse, mohou požádat o navrácení tohoto titulu bez ohledu na 
hranici 3000 obyvatel. Ta zůstala spolu s dalšími hledisky kritériem pouze pro ty obce, které žádají o titul město, 
aniž by jej kdy historicky používaly. Blíže k tomu především Karel KUČA, Nově povýšená města v České repuhlice 
a otázky kolem dal!lího vývoje, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností 42/112, 2004, s. 
129-135; TÝŽ, Územněsprávní Nenění České repuhliky od 1.1.2003, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis 
Společnosti přátel starožitností 41/111, 2003, s. 65-92. 
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tomu není jinak. Kámen úrazu nastává již v samotné tenninologii. Odhlédneme-li od středověku, 
setkáváme se od 16. století nejčastěji s používáním titulu městečko (Stadtl, SUidtchen), případně 
jeho synonymem městys (Markt, Flecken). Ke konci 18. století se občas objevil tennín město, 
především ve spojení s adjektivem municipální (MunizipalstadtI)457. V 19. století zase Janovice 
vystupují jako poddanské ochranné městečko (schutzuntertanige SUidtchcn), schematismy je 
od roku 1818 zařazují dokonce mezi ochranná města (Schutzstadt), což respektovala 
i vrchnostenská správa a státní administrativa45R. 

Protože municipální ochranná města měla mezi ostatními mčsty výjimečné místo, pokusme 
se zanalyzovat právní postavení Janovic nad Úhlavou a potenciální možnost jejich zařazení do této 
skupiny měst. Oprávněnost takového šetření doložím, upřesníme-li si, co to vlastně ochranné 
municipální město ve své ideální podobě bylo. Pojmu se věnovala nejvíce L. Dědková, jež zjistila, 
že tenníny ochranný či municipální ve spojení s městem nikdy nepředstavovaly konkrétní právní 
instituci. Přesto se pokusila jejich profilující znaky zobecnit. Municipální ochranné město 

definovala jako poddanské město s výraznou mírou autonomie. Před rokem 1620 mu připisuje 
svobodné nakládání s nemovitostmi, svobodu pohybu bez potřeby výhostů, částečnou nebo úplnou 
reluicí roboty, hospodářské výhody (várečné, celní či solní právo), vlastnictví statků a v oblasti 
samotné městské správy svobodné spravování obecních záležitostí, soudní a policejní samosprávu 
ve městě459 . Všechny tyto svobody byly po roce 1620 výrazně omezovány a teprve za vlády Marie 
Terezie se počalo se znovuoživováním obou tennínů. Důležitá byla především instrukce 
pro municipální města z roku 1776, upravující jejich obecní hospodaření. V opisu ji měla 
k dispozici rovněž bystřická vrchnost. Stala se prvním nonnativem, oslovujícím zvláštní skupinu 
poddanských měst. Asi není nutné dodávat, že jakákoliv emancipace měst vrchnosti nevyhovovala 
a snažila se titulatuře municipální město bránit i přesto, že ji státní úřady používaly běžně. Státní 
zásahy do hospodaření byly ostatně jedinou oblastí, do které mohly zásadněji zasáhnout - právní 
a správní poměry zůstávaly na individuálním vztahu město-vrchnost. Lze tedy uzavřít, 

že k přesnému vymezení pojmu ochranné municipální město do zániku feudalismu nikdy nedošlo, 
avšak přesto signalizoval značnou míru suverenity. S výjimkou hospodářských záležitostí byla tato 
města svobodná a nestála v poddanském svazku460. Dědková ještě upozornila na tennín 
schutzuntertanige Stadt, který podle ní představoval mezistupeň mezi poddanským městem 
a ochranným městem461 . Přívlastek schutzuntertanig přitom není spojen pouze s obyvateli sídla 
městského charakteru, bojovali o něj a dosáhli jej např. Králováci462. Z tohoto úhlu pohledu by bylo 
možné tennín přisuzovat těm poddaným, které zeměpanská moc (tj. panovník) obdařila nějakou 
konkrétní právní výhodou. Šlo-li v případě Králováků o pravomoc volby svého rychtáře, svobodný 
odběr nápojů a další drobné výhody, byla to u Janovic a dalších mčsteček bystřického panství 
pravomoc týdenních a výročních trhů a jistou úroveň samosprávy. Nepochybně se však neužíval 
jednotně v celé zemi a i lokality, které na něj měly nárok, se spokojily s pouhým přívlastkem 
poddanský ("unterUinig"). Otázka by však potřebovala podrobnější analýzu, která není v silách této 
práce. 

457 Dekret Krajského úřadu v K1atovech z 4.9.1789: "den Municipal-Stadtln Drosau . .Janowitz und Neuem keine 
eigene unabhangige Gerichtsbarkeit zugestanden werden k6nne H. 

458 Ochranným městem Janovice uváděny např. v jednáních o zřízení třetího jarmarku (SOkA Klatovy. AM Janovice n. 
Úhl., inv. č. 228, karton č. 4). Jako poddanské ochranné městečko Janovice charakterizuje např. Johann Gottťried 
SOMMER, Das Kónigreich Bijhmen. Statistisch-topographisch dargestellt. Siebenter Band. Klattauer Kreis, Prag 
1839, s. 92, staví přitom adjektivum "schutzuntertanig" jako antonymum slova "grunduntertanig" (s. 82). 

459 Lidmila DĚDKOVÁ, Ochranná municipální města v Čechách (Studie () vývoji a postavení poddansk,ích mést 
ajejich správy po Bílé hoře). SAP 28, 1978, s. 346. 

460 Lidmila DĚDKOVÁ, Problematika právního základu tzv. municipálních měst v ('echách. In: Karel Malý (red.). 
Městské právo v 16. - 18. století v Evropě. Sborník příspěvkú z mezinárodní konťcrence uspořádané Právnickou 
fakultou UK ve dnech 25.-27. září 1979 v Praze, Praha 1982, s. 35-40. 

461 L. DĚDKOVÁ, Problematika, s. 40. 
462 Po několika letech sporú s bystřickou vrchností apelačnímu soud 19. 11.1783 rozhodl, aby se Královský hvozd 

oficiálně označoval "Kijnigliche Frei- und Graf Palmischen erhschutzuntertanige Gerichtc". J. BLAU. Gcschichte, 
s. 536,544. 

160 



Pokusme se zúžit svůj úhel pohledu pouze na Janovice. Na počátku se představují titulárně 
jako městečko, ale víceméně na úrovni vesnice, od níž je odlišoval jen pravidelný charakter 
zástavby a velké náměstí - nezapomínejme, že např. nedaleké Pocinovice, které byly podle berní 
ruly větší než Janovice, byly vesnicí!463 Rozhodující změny s sebou přineslo opovědnictví, které 
vyhlásil Heřman Janovský z Janovic v roce 1511 Vladislavu Jagellonskému. Paradoxně pod 
dojmem této události král, zřejmě ve snaze uklidnit odbojného mana a s ohledem na přímluvu 
Matyáše Libáka z Radovesic, udělil Heřmanovi 14. června 1511 čtyři listiny, kterými výraznou 
měrou vylepšil jeho postavení. Dvě se týkaly zrušení opovědnictví a propuštění celého statku 
z manství, třetí udělil Heřmanovi pravomoc vybírat v Janovicích clo ve výši dvou penízů z každého 
koně projíždějícího městečkem. Pro Janovice měla ovšem zásadnější dopad až listina, jíž Vladislav 
Jagellonský udělil právo konat zde týdenní trhy a jarmarky. Výroční trhy se měly zahajovat v den 
po sv. Janu Křtiteli (25. června) a v den následující po Všech svatých (2. listopadu). Týdenní trh byl 
stanoven na každý čtvrtek. Délka trvání obou jarmarků a druh zboží pro týdenní trh nebyly určeny. 
Významnost udělení týdenních trhů a jarmarků pro Janovice byla značná. V poddanském městečku 
vzniklo nové odbytiště výrobků a plodin, které narušovalo dosavadní tržní monopol královského 
města a umožňovalo janovickému statku hospodářsky posilovat. V potomní době docházelo k 
rozleptávání tržního okruhu, zapřičiněnému zakládáním dalších lokálních tržních center v regionu. 
Pokud na počátku své éry zajistil odbyt pro výrobky z většiny jihozápadní části Klatovska, 
zmenšoval se postupně tento okruh až na zanedbatelnou úroveň. Poddaní z vesnic severně od 
Janovic prodávali své výrobky a produkty v Klatovech, jih mohl inklinovat k Nýrsku a východ ke 
Strážovu. 

Kolem konání janovických trhů se ještě v 16. století vyskytlo několik nejasností, jež 
zapřičinilo privilegium Ludvíka Jagellonského z roku 1524. Král v něm potvrdil svobody, které 
Janovskému udělil jeho otec, ovšem v poněkud transformované podobě. Oproti privilegiu z roku 
1511 rozšířil výběr cla také o hovězí dobytek, snížil však vybíranou částku na jeden český peníz 
za kus. Heřmanovi to však vynahradil zcela novým právem těžit pro svou potřebu dřevo 

v pomezním královském hvozdu za Pocinovicemi. V otázce trhů přiznal Janovskému pouze jarmark 
svatodušní, o svatojánském nepadla v privilegiu jediná zmínka. Jisté však je, že v městečku se 
konaly dva výroční trhy i nadále. Případné nejasnosti ukončila konfirmace Rudolfa ll., jež znovu 
mluví o dvou jarmarcích a týdenním trhu každý čtvrtek. V tomto stavu janovické trhové právo 
zůstalo až do 18. století, kdy byl přenesen týdenní trh ze čtvrtka na sobotu, což podnítilo dlouholetý 
spor janovických sousedů s vrchností. Do zrušení poddanství došlo potom ještě k jedné větší 
změně: městečko získalo privilegiem císaře Františka l. z 3. května 1828 třetí jarmark na sv. Josefa 
a dosáhlo jisté kompenzace, když mu byl týdenní trh přesazen na pondělí464 . Udělení obou milostí 
ovšem předcházela řada jednání465 . 

Dalším prvkem, který Janovice etabloval jako městský organismus, bylo získání znaku 
a pečeti466 • Obé se k sobě úzce váže, protože podobu znaku známe vlastně jen díky dochovaným 
typárum. Jak je Janovice získaly nelze přesně rozhodnout. Zpočátku pravomocí udělovat pečeť 
disponovala samotná vrchnost, později příslušelo jen králi. Pokud by zeměpán Janovicím erb 
skutečně udělil, nepochybuji o tom, že by se dochoval erbovní list či alespoň zmínka o tom, 
že existoval. Tak je tomu např. v případě Strážova467. Pokud si však domyslíme, v jakém poměru 
byl Heřman Janovský z Janovic vůči králi Vladislavu Jagellonskému, vykrystalizuje nám možnost 
záměrného nerespektování právní zvyklosti a udělení znaku a erbu samotným Janovským, zvláště 
po vydání privilegií z let 1511. V tomto postupu by konečně Janovice nebyly samy, neboť podobné 
konsekvence zrodily erb a pečeť městečka Poběžovic46x . Odpovídalo by tomu i časové zařazení 

463 1263 strychú rolí a 3R selských, 7 chalupnických, II zahradnických hospodářství. Marie DOSKOČILOVÁ (ed.), 
Berní rula 23. Kraj Plzeňský, díl /., Praha 1952, s. 404-406. 

464 Text privilegia bohužel nebyl pojat do edice v textové příloze, neboť to nedovolil stav jeho dochování. 
465 SOkA Klatovy, AM Janovice 11. Úhl., inv. Č. 22R, karton Č. 4. 
466 K janovické městské symbolice nejpodrobněji Jan PELANT, Znaky a pečetě západočeských měst a městeček, Plzeň 

19R5, s. 96. 
4671. PELANT, Znaky, s. 233. 
46R Antonín HAAS, Pravomoc ('eského krále nad poddanskými městy a městečky, PHS 4, 1958, s. 177. 
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nejstarší pečetě. Datuje se 16. stoletím a nese majuskulní opis PVRGKMISTR . A . RADDA . 
MIESTECZKA . IANNOWIC·469

• Ze stejné či o málo mladší doby bude pečetidlo s německým 
majuskulním opisem PVRG'ER'MEIST'ER . VND . RADT . IN . STADL . lANOWICC· 470

• Obě 
byla používána až do 19. století, kdy k nim přibylo třetí oválné, tentokráte s opisem 'STADTL . 
IANOWlTZER . INSIGL . 1801.471

• Teprve po roce 1850 následovalo čtvrté s opisem 
'MESTANOSTKY . URAD . IANOVIC· 472

• Městský znak je nejlépe patrný na nejstarším typáři, 
z něhož jej můžeme s pozdější znalostí barev popsat jako červený štít, v němž je stříbrná 

kvádrovaná čtyřhranná věž s otevřenou bránou, zlatými veřejemi a černou vytaženou padací mříží. 
Věž má uprostřed jedno okno a nahoře je zakončena cimbuřím s pěti stínkami a černou valbovou 
střechou a dvěma zlatými makovicemi. Po stranách věže jsou na zlatých ratištích upevněných 
za veřejemi vrat dva modré prapory a na hřebenu střechy stojí kosmo zlaté ratiště, na němž je 
stříbrný prapor vlající doprava473

• Jak dovozuje J. Pelant, symbolizuje užití stříbrnomodré barvy 
na praporech (a snad i červené na štítu) spojitost s erbovními tinkturami rodového erbu Janovských 
z Janovic, což podporuje hypotézu o samovolném udělení znaku i pečeti Heřmanem Janovským. 

Důležitým znakem, typickým pro města, byla existence samosprávy. Nechci zde nyní 
rozvádět otázku správního vývoje, pouze se omezím na konstatování, že poprvé se o purkmistru 
a konšelích v městečku dozvídáme v roce 1530, kdy jim na předchozí žádost Heřman Janovský 
z Janovic udělil důležité privilegium. Nejdéle v roce 1590 potom v Janovicích existovala radnice. 
V této konstelaci janovická městská správa fungovala až do josefské regulace magistrátů. Její reálná 
pravomoc ovšem prodělávala zásadní změny, zejména na poli samostatné soudní pravomoci. 
Souvisela s vlastním postavením janovických obyvatel vůči vrchnosti. Od roku 1530, kdy se 
Heřman Janovský z Janovic vzdal práva odúmrti, vedli představitelé městečka agendu nesporného 
soudnictví - trhů, kšaftů a dluhů. Po roce 1674 začala být právní autonomie Janovických 
oslabována, vrchnosti převzaly evidenci nemovitostí a vyhradily si vrchní souhlas v případě jejich 
převodu. V této podobě se de facto setrvalo až do roku 1848. Pokud jde o sporné soudnictví, 
považuje se za průkazný symbol města především hrdelní pravomoc. Přestože se občas v literatuře 
objevuje tvrzení, že Janovice mohly popravovat, jde o dezinformaci. Pramenně není nijak doloženo, 
že by purkmistr s konšely v otázce hrdelních zločinů vydával nálezy či ortely, toto právo příslušelo 
odjakživa vrchnosti. Tím ovšem není řečeno, že městečko nemohlo touto pravomocí disponovat, 
v bezprostředním okolí Janovic se jí pyšnila městečka Nová Kdyně474 či Strážov, který ji měl od 20. 
let 16. století. Pokud Janovičtí do sporných záležitostí zasahovali, bylo to vždy na úrovni drobných 
rozmíšek mezi sousedy. 

Výkon samosprávy v obci se úzce váže k samotnému právnímu postavení janovických 
obyvatel. Po celé období jsem nenalezl jediný moment, který by zpochybňoval jejich poddanské 
postavení a podřízenost dědičné vrchnosti. Podoba poddanského svazku janovických obyvatel 
prošla poměrně pestrým vývojem. Jestliže v roce 1530 dosáhli svobody volně disponovat svými 
nemovitostmi a stěhovat se mimo panství, zaznamenali v pobělohorském období utužování svého 
postavení, ztělesněné především zvyšováním robot. Až do konce 18. století neexistovala situace, 
kdy by od ní byli janovičtí obyvatelé osvobozeni, feudální renta v úkonech byla trvalou povinností, 
jež se od poloviny 17. století zvyšovala a teprve v závěru století 18. byla reluována. 

Poslední otázkou, kterou se musíme zabývat, jsou hradby. Podle analýzy A. Haase udělení 
práva opevnit se hradbou záleželo na vůli zeměpána, ovšem v 15. století si tuto svobodu uzurpovali 
sami páni městeček. Jsem toho mínění, že v Janovicích lze vznik fortifikačního systému (nelze 
přesně určit, zda dovedeného do konce) klást právě do této doby. Ostatně, exponovanost 
jihozápadní hranice země motivovala vybudování hradeb také u jiných městeček v oblasti 
(Poběžovice, Strážov). Čistě pro úplnost zmiňuji možnost započítat do výčtu znaků typických 

469 Srv. obr. Č. 64 v obrazové příloze, reprodukovaný podle 1. PELANTA, Znaky. obrazové tabule na konci knihy. 
470 Srv. obr. Č. 65 v obrazové příloze, reprodukovaný podle SOA Plzeň-Klatovy, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 411, 

karton Č. 350, Město Janovice-obecní záležitosti. 
471 Srv. obr. Č. 66 v obrazové příloze, reprodukovaný podle ANM, Eichlerova sbírka, sign. Klat. G 31. 
472 Srv. obr. Č. 67 v obrazové příloze, reprodukovaný podle SOkA Klatovy, inv. Č. 342, karton Č. 54. 
473 J. PELANT, Znaky., s. 96. 
474 Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. (H-Kole), Praha 1997, s. 850. 
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pro města právo solního skladu. V souvislosti s polohou na Německé stezce majitelé Janovic 
obchodního tranzitu se solí využívali a zřídili si v městečku sklad soli, kterou distribuovali 
do okolím. Jednali tak samozřejmě naprosto v rozporu s tehdejšími právními normami (vzpomeňme 
intenzity bojů o solní sklady ze strany Prachatic), protože na tento obchod neměli oprávnění. Je to 
však výmluvným dokladem, že požívání jednotlivých městských svobod mohlo probíhat čistě 

samovolně, a pokud vyšší instance nezasáhla, pojalo je městečko brzy za vlastní. 
Sumarizujme řečené skutečnosti. Janovice nad Úhlavou splňovaly svůj městský status 

zprvu především po půdorysné stránce. Intravilán měl pravidelné uspořádání, souběžně s ním či 
dodatečně bylo postaveno opevnění. V 16. století přibylo právo trhu a používání vlastní pečeti 
a znaku. Po celý raný novověk byli Janovičtí chápáni jako poddaní své vrchnosti, kteří robotovali, 
jediným kvalitativním předělem v tomto vztahu byl rok 1530, kdy získali svobodu ve směňování 
nemovitostí a stěhování. Závislí na své vrchnosti byli také ve výkonu hrdelní pravomoci, spravovali 
pouze drobnou spornou agendu. V době pobělohorské se postavení městečka zhoršovalo a rozdíly 
mezi ním a okolním venkovem se pomalu stíraly. Odlišní zůstali Janovičtí pouze v zachování své 
samosprávy s jejími atributy (pečeť, radnice), aktivní účastí na zlistiňování právních pořízení 
týkajících se převodů nemovitostí a nižší úrovní robot. Z kvalitativního hlediska tedy lze rozlišit tři 
profilující období ve vývoji Janovic raného novověku. V období prvním městečko zaznamenalo 
rozkvět svých pravomocí, druhé jeho pozici výrazně omezilo a třetí vzájemný vztah městečko
vrchnost obohatilo o novou kvalitu, totiž státní regulaci. V době největšího významu Janovice 
nad Úhlavou byly správním centrem a vrchnostenským sídlem malého panství, které zde soustředilo 
většinu svých režijních podniků - poplužní dvůr, mlýn, sladovnu, pivovar - a jehož vlastník sem 
výprosem od panovníka umístil trh jako zdroj směny pro zemědělské produkty a řemeslné výrobky 
z panství a přilehlého okolí. Na úrovni hierarchie poddanských sídlišť tak Janovice stály v pozici 
městečka lokálního typu476

• Není myslím překvapením, že proces výstavby Janovic byl završen 
v 16. století, které bývá obvykle považováno za zlatý věk poddanských městeček vůbec. Pokud by 
tedy Janovice mohly být označovány jako municipální ochranné město, bylo by to nejoprávněnější 
právě v 16. století, kdy se však tohoto označení ještě neužívalo. Adjektivum ochranné nemělo ani 
poté pro městské zřízení toho kterého místa zásadní určující význam. B. Rieger konstatoval, 
že při regulaci magistrátů koncem 18. století přešla soudní pravomoc některých východočeských 
ochranných měst a městeček na vrchnost477

• Titul ochranná si přitom podržela. Rovněž Nová Kdyně 
byla ochranným městečkem i poté, co ztratila hrdelní pravomoc a starý magistrát nahradili městský 
rychtář a dva obecní starší. Je také jisté, že v 18. století nevedla gruntovní knihy. Stejně tak 
municipální města zaznamenala reformu magistrátu na všech úrovních. Nelze tedy přijímat 

označení ochranné či municipální město či městečko jako doklad zcela konkrétního právního 
statutu47X

• Jak je patrné na příkladu Janovic, nebylo snadné přiřadit městečko ke konkrétní právní 
kategorii jistě také proto, že se jeho postavení dynamicky vyvíjelo. Vždycky však platilo, že 
janovičtí obyvatelé byli běžnými poddanými, jimž se maximálně udělila některá svoboda, která 
jejich stav vylepšovala. Nebyla však konečnou a definitivní a velmi snadno podléhala 
vrchnostenským machinacím, které ji dokázaly transformovat do stavu naprosté bezvýznamnosti. 

6.3.5 Městská správa 

Městská správa v Janovicích se až do roku 1788 vyznačovala dvojkolejností, běžnou 
u všech poddanských měst a městeček. Působil zde jednak jako delegovaný zástupce vrchnosti 
a jejích zájmů rychtář, jednak tu byla vlastní městská samospráva, pečující o obecní majetek 
a vybavená dalšími pravomocemi, měnícími se s postupným utužováním poddanství. Instituce 

475 Jindřich VANČ:URA, Déjiny nékdejiiího královského mésta Klatov 1/1. Klatovy 1927, s. 390,433. 
476 Petr VOREL, Mčstajako sídla feudálních vrchností. In: Jaroslav PÁNEK, Česká mésta v /6.- 18. století. Sborník 

příspévkzi z konference v Parduhicích /4. a /5. listopadu /990, Praha 1991, s. 121-138 (=Práce Historického ústavu 
ČAV, řada C, Miscellanea, 5). 

477 Bohuš RIEGER, Zhzení krajské v ('echách II. Ústrojí správy krajské vl. 1740-1792, Praha 1893, s. 457, pozn. Č. 
114. 

478 Lidmila DĚDKOVÁ, Ochranná muniCl/JálnÍ města v Čechách (Studie o vývoji a postavení poddanských měst 
ajejieh správy po Bílé hOl'e), SAr 28, 1978, s. 292-355. 
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rychtáře měla svůj předhusitský základ a v raném novověku na něj kontinuálně navázala. Prodělala 
přitom zajímavý vývoj, formovaný vznikem a působením městské samosprávy. Po hegemonním 
postavení ve středověku docházelo s nástupem městské rady k oslabení rychtářových pravomocí, 
které zpětně získávaly na významu od konce 17. století, aby nadobro zvítězily po zrušení starého 
magistrátu v období josefských reforem. 

Pramenně je rychtář poprvé výslovně doložen a výrazněji specifikován v dílčích cedulích 
z roku 1539. Setkáváme se zde se dvěma závažnými fakty - rychtářství je zde uváděno již jako 
volená funkce, obnovovaná každý rok. Soused zvolený rychtářem byl osvobozen od robot, naopak 
sám na robotující dohlížel. Vzhledem k okolnosti, že městečko bylo rozděleno na tři díly, volil se 
rychtář prvního roku z jedné třetiny, druhý rok z druhé a třetí rok z třetí třetiny městečka479. Tato 
praxe pochopitelně zanikla společně s podílovým systémem vlastnictví statku, jeho potencionální 
varianty po anulaci rodinného nedí1u Obnoveným zřízením zemským. Konkrétní výčet 

rychtářových pravomocí dílčí cedule bohužel neuvádějí, půjde však přijmout tvrzení, že se 
výrazněji nelišily od obecně přijímaných povinností, vyplývajících z jejich funkce prostředníka 
mezi vrchností a poddanými: pořádání výročních soudů, dohled na bezpečnost v městečku, 
publikování důležitých nařízení ze strany vrchnosti a státu, řešení drobných sporů apod4xo

• 

Základním problémem ovšem je, kdy a jak ho v některých těchto kompetencích začala zastupovat 
městská samospráva. Rychtáře poté často nalézáme jako svědka v zápisech janovické městské 
knihy, jeho přítomnost ovšem rozhodně není obligatorní. 

S posilováním rychtářových pravomocí lze počítat s utužováním poddanství, tedy zhruba 
od poloviny 17. století. Bohužel, také pro toto období postrádáme konkrétní zprávy o rychtářových 
úkolech a závazcích, takže i nyní je nutno odkázat na obecný vývoj rychtářské instituce. Pokud se 
mi podařilo zjistit, byl rychtář od 2. poloviny 17. století volen a ve své funkci potvrzován, protože 
nacházím po několik let stejné jmén04R1

• Pokud se nedopustil nějakého závažnějšího přehmatu, 
mohl ve své funkci vydržet až do smrti, což byl nejčastější případ. Od poloviny 18. století se 
výslovně objevuje instituce mladšího rychtáře, který měl nejspíše výpomocnou funkci a později 
přejímal titul staršího, tj. plnocenného rychtáře. Existoval však již nesporně dříve, protože doložené 
zmínky o jednotlivých rychtářích se na první pohled nelogicky prolínají, jindy se objevuje 
formulace "spolurychtář". Oba rychtáři byli voleni současně na výročním soudu vždy po Novém 
roce za přítomnosti představitelů panství. Jak vyplývá z protokolu o volbě staršího a mladšího 
rychtáře z 25. ledna 1766, pojilo se získání volebního hlasu k držbě obytného stavení, což v praxi 
znamenalo volební účast nejen všech domkářů a chalupníků, ale i ovdovělých žen a také samotné 
vrchnosti jakožto majitelky domu čp. 3. Každý z voličů uvedl dvě jména a o zvolení rozhodla prostá 
většina hlasů. Nelze pochybovat o vykonání příslušné přísahy. Jak dokládá protokol, volbu ještě 
dodatečně schvalovala vrchnost482

• Zisk rychtářského palcátu s sebou nesl vedle nabytí určité 
morální autority také ryze praktické výhody, především částečné nebo úplné osvobození 
od robotl83

• Vrchnost tím tratila robotní dny, zvláště v případě rychtářů z celo- a pololánových 
usedlostí. 

479 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, ťol. L 22v-L 27v; sign. DZV 42, ťol. K 29v-L 3v. 
480 K úřadu rychtáře Václav ČERNÝ, Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v dohě patrimonijního 

velkostatku v XV - XIX. století. Praha 1930, s. 87-89 (=Prameny a základy, řada A, číslo 2). 
481 Vychází tedy následující soupis rychtářů, potažmo starších rychtářů (uvádím léta, pro která jsou jednotlivé osoby 

veťunkci doloženy): Šimon Záveský (1675), Jan Hrdlička (1688), Jan Roboch z čp. 69 (1691,1" říjen 1702), 
Šimon Pouzar z čp. 84 (1702, 1" říjen 1712), Jindřich Kuklík (červen 1706, 1" říjen 1723), Jakub Prchmartin
Saloun z čp. 75 (1720-1732), Jakub Kilian (1755-1759), František Rubáš z čp. 67 (1763), Michael Stuna z čp. 
42 (1764-1765), Jan Janda z čp. 74 (1769-1774), Filip Kilian z čp. 53 (1775), Ignác Saloun z čp. 76 (1775-1779), 
Emanuel Benda z čp. 28 (1781-1783), Jakub Udíček z čp. 36 (1785- I 787). 
Zjištění mladší rychtáři: Prokop Polcar (1766), Ignác Saloun ( 1773), Václav ErI (1775-1778), Jakub Udíček (1781-
1783), Matěj Podstatný (1786). 

482 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 41 I, karton Č. 351. 
483 V roce 1724 byl rychtář Jakub Prchmartin osvobozen z poloviny od roboty (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 

58, sign. K 58, ťol. 49r), v soupisu robot z roku 1756 byla rychtáři Jakubu Kilianovi z čp. 62 odpuštěna dokonce celá 
robota (tamtéž, inv. Č. 540, karton Č. 433). 
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Kdy přesně muzeme datovat vznik instituce městské rady (magistrátu) v Janovicích 
nelze jednoznačně rozhodnout. Rozhodně k němu došlo někdy před rokem 1530, kdy Heřman 
Janovský z Janovic uvádí v adrese svého privilegia" opatrní muži, purkmistr a konšelé i všecka 
obec městečka mého napřed jmenovaného Janovic, věrní moji jmilí". Samotný fakt, že purkmistr 
a konšelé žádali o udělení práva svobodně kšaftovat naznačuje, že již tehdy byli plnohodnotnými 
reprezentanty místní obce, tj. orgánem v obecních otázkách zcela nezávislým na vrchnosti 
a rychtáři. Samozřejmě nemohu sledovat, jak konšelský sbor vznikl, z vlastní činnosti městské rady 
se zachovalo žalostně málo písemné produkce. Každopádně se nabízí možnost paralely s vývojem 
v královských a větších poddanských městech. Rychtář, jenž z titulu své funkce pořádal pravidelné 
rychtářské soudy, zval jako přísedící několik sousedů, kteří se začali nazývat přísežnými. Tímto 
způsobem vznikla instituce venkovských konšelů v podstatě v každé vesnici4R4

• Z podřízeného 
postavení a pouhé poradní role se bud' postupnou emancipací nebo možná jednorázovým aktem 
u příležitosti povýšení na městečko přísežní zformovali v samostatnou správní instituci. Královské 
město jim při tom bylo nepochybným vzorem. V této době vůbec pozorujeme tendenci propojovat 
správu městečka se situací v nejbližším královském městě, jímž byly Klatovy. Ludvík Jagellonský 
udělil Heřmanu Janovskému z Janovic trhy se stejným uspořádáním, podle kterého se konaly 
v Klatovech, konečně sami poddaní chtěli udělit svobodu odúmrti a svobodné kšaftování po vzoru 
tohoto města. Zmínka o klatovském právu má ještě jednu důležitou konotaci. Přestože se z písemné 
agendy městské rady v Janovicích v 16. století nezachovalo zhola nic, zdá se, že městečko užívalo 
právní normy, jež používali Klatovští. Zcela průkazné je to po roce 1579, kdy vyšel Koldínův 
městský zákoník. Ještě v roce 1675 se na něj při řešení pozůstalosti po Janu Robochovi magistrát 
odvolával4x5 a také další zápisy z nejstarší městské knihy dosvědčují jeho znalost a používání 
zdejšími radními orgánlx6

. 

Pokud o vzniku městské rady můžeme spekulovat, nejsme na tom o moc lépe ani 
při pokusech objasnit její fungování v období největší moci. Snažší proto bude, shrneme-li, co 
vůbec víme. Městskou radu v širším slova smyslu tvořila dvě samostatná kolegia, sbor konšelů 
a obecních starších. K()n~elé v pramenech vystupují i s purkmistrem vždy maximálně v počtu čtyř 
osob. Obsazovali je především majitelé nejbohatších usedlostí, ani chalupníci však nebyli 
výjimkou4s7

• Obec se také bránila přijmout do městské rady ty ze sousedů, kteří se do Janovic 
přistěhovali a nebyli rodáklsx

• Promítala tak do obsazování konšelského sboru své vlastní 
hodnotové priority. Janovičtí sousedé při výběru obecních představitelů nikdy nevolili outsidery, 
nýbrž známé a osvědčené jedince. Pěkně to vyplývá z protokolu o volbě primasa z 15. března 
1781 4x9

, který současně přibližuje samotný princip volby obecní reprezentace. Několik týdnů 
předtím totiž zemřel primas Jan Koranda. Vrchnost, zastoupená důchodním Richterem a purkrabím 
Kreisslem, si vyhradila pravomoc řídit volbu. Volitelé nejčastěji vybírali mezi rychtářem, některým 
z obecních starších či radních, objevila se ovšem i jména obyčejných sousedů z řad domkářů. 
K volbě mčlo oprávnění vyjádřit se celkem 65 delegátů, mezi nimiž nalézáme i chalupníky 
a domkáře. Primasem byl jmenován současný radní Jan Zinterhof. Jeho dosavadní místo obsadil 
na základě další volby ze 17. dubna 1781 obecní starší Prokop Polcar, kterého v jeho funkci 
nahradil Václav Kilian. I v tomto případě asistovali vrchnostenští zástupci. Vrchnost v této době 

484 Josef HANZAL, Vesnická ohcc a samospráva v 16. a na počátku 17. století. PHS 10, 1964, s. 135-147. 
485 ,,[ ... 1 po dni a po roce když manžel zemře (tak, jak praví právo městské C 42), když by jí slušně buď zápisem neb 

k.~afiem neopatřil [ ... J ". SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I, fol. 26r. - Příslušný paragraf 
odpovídá Koldínově zákoníku. Srv. Josef J1REČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství 
Moravského spolu s krátkoujich summou od M. Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876, s. 103-104. 

486 Při řešení sporu mezi Magdalenou Ovsovou a Dorotou Sochovou 15.8.1608 citován odstavec Q XVIl Koldínova 
zákoníku a K XIX Vladislavského zřízení zemského. SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, tol. 
12r. 

487 Např. Martin Zinterhof z čp. 13, Linhart Oves z čp. 16, Josef Miller z čp. 27, Martin Vaníček z čp. 29, František 
Oppclt z čp. 33 a jiní. 

488 Pouze po třicetileté válce nacházím mezi konšely buď chalupníky (v roce 1677 bečvář Martin Stuna, přistěhovalý 
v roce 1655), nebo přistěhovalé osoby (Kryštof Vlček přistěhova1ý 1688, konšelem poprvé uváděn 1713). 

489 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
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měla na samosprávu významný vliv, ve stížnosti janovických sousedů proti zmmovanému Janu 
Zinterhofovi z roku 1783 je dokonce řeč o instrukci, kterou vydal inspektor Kraus pro samosprávu 
ve všech třech městečkách bystřického dominia. Její obsah je mi bohužel neznámý. 

Hlavou konšelského kolegia byl purkmistr, volený na omezené časové období 
z městských radních. Bohužel nelze zjistit, jak dlouhé bylo. Ač jsem se pokusil sestavit soupis všech 
v pramenech uváděných purkmistrů, nedosáhl jsem žádného výsledku, protože data postrádají 
jakoukoliv logiku. Pokud by se střídali čtyři konšelé po třech měsících, vycházelo by 
purkmistrovství jednoho konkrétního konšela vždy na shodnou část roku, stejně jako při rotaci 
měsíční. Ani jedno se nepotvrdilo. Spíše než po měsících docházelo k obměně purkmistrů v řádu 
týdnů, což umožňovalo postupný časový posun v rámci celého roku. Protože však není k dispozici 
dostatečně reprezentativní soubor dat, nechávám tuto otázku otevřenou. Pokud jde o pravomoci, 
měla funkce purkmistra především reprezentativní význam. Disponoval pečetí městečka 

a zastupoval ho navenek, po dobu svého mandátu byl také neustále na radnici k dispozici 
pro sousedy. Měl také rozhodující slovo při řešení drobných sporů mezi sousedy. 

Žalostný nedostatek poznatků lze snést k instituci primasa (primátora). Nelze zatím 
spolehlivě zodpovědět, zda šlo o plnocenného příslušníka městské rady, jak to známe z královských 
měst, či zcela solitérní funkci mimo ni. Shromážděná jména primátorů podporují spíše druhou 
variantu490

• Až na výjimečné případy se primas nikdy nestával purkmistrem49I , citovaný volební 
protokol z 15. března 1781 prokázal, že při jeho volbě přicházeli v úvahu jak konšelé nebo obecní 
starší, tak rychtář a řadoví sousedé. Znamená to, že jeho funkce nebyla výlučně spjata s městskou 
radou. Na rozdíl od konšelského titulu bylo navíc primátorství doživotní, pouze sporadicky uvolnil 
primas ještě za svého života titul někomu jinému. Zajímavým momentem je rovněž zjištění, že 
funkce primasa porušovala postuláty konstatované při výběru konšelů - nejen že primátorství 
nebylo spojené pouze s držbou celolánové usedlosti či jejích dílů, ale navíc k němu pronikaly osoby 
přistěhovaleckého rázu. Pro příklad stačí uvést šenkýře z Hořejší hospody čp. 55. Jejich zvolení 
mělo spíše praktické důvody, sousedé zřejmě apriorně předpokládali, že šenkýři budou lépe ovládat 
finanční hospodaření, které bylo primasovi svěřeno. Ze soupisu dlužených robot janovických 
sousedů za rok 1776 vyplývá, že primas nebyl povinen robotovat, ale bez více zmínek nelze činit 
definitivní závěry492. Vysvětlovalo by to ale, proč se často volil z lidí, kteří byli minimálně postiženi 
feudální rentou v úkonech. Ne vždy však lze ve výběru primasa mluvit o logice, skoro by se zdálo, 
že vrchnost měla při volbě větší vliv, než jaký jí přisuzují prameny. Jak jinak si vysvětlit, proč byl 
primasem zvolen šenkýř Ignác Tichý, proti kterému si sousedé 18. dubna 1770 stěžovali, že i ty 
nejctihodnější z nich bezdůvodně fyzicky napadá a bije - při sezení tkalcovského cechu u něj 
v hospodě dokonce popadl cechmistra Jakuba Jandu za vlasy a smýkal jím po celé místnosti, jindy 
zase vdaným ženám shazoval čepce z hlavy a častoval je nadávkami493 . Tichý se přes tyto okolnosti 
stal v roce 1773 primasem. Vrchnost se při volbě jistě ráda angažovala, ostatně sousedé se na ni 
kvůli tomu sami obraceli494. 

490 Vychází tedy následující soupis primasů (uvádím léta, pro která jsou jednotlivé osoby ve funkci doloženy): Jan 
Fiala (1685-1687), Šimon Záveský (1692), Jan Silbernagl z čp. 7 (1691-1693), Karel Klement z čp. 55 (1701-
1729), Vavřinec Leopold Gerl z čp. 55 (1729-1761), Bernard Liška z čp. 64 (1763-1774), Ignác Tichý z čp. 55 
(1773-174), Jan Janda z čp. 74 (1774-1779), Jan Koranda z čp. 30 (1780-1781), Jan Zinterhof (1781-1784), 
Emanuel Benda z čp. 28 (1785-1787). 

491 Takové případy jsou doloženy až na samém sklonku existence primasovy funkce. 20.8.1784 se podepisoval Jan 
Zinterhof jako "prymas toho času pulmystyr" (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 563, karton č. 464). Byl to 
nepochybně výsledek staršího stavu, 15.9.1782 je Zinterhof jako purkmistr uváděn primas rovněž (SOA Plzeň, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 250r-250v), 3.9.1786 Emanuel Benda ( SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., 
inv. č. 69, sign. K 69, fol. 37r-37v). 

492 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
493 Stížnost Janovických v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
494 V nedatované suplice, zasaditelné do roku 1781, Janovičtí sousedé Václav Sedláček, Vojtěch Hirtl, Prokop Polcar, 

Kristián Terč, Šimon Fiala, Martin Liška, Jan Bittel, Josef Benda, Viták, Václav Terč, Jan Vocílka, Filip Kilian 
a František Kilian psali na Bystřici: "Rozná,~í se pověst v městečkujanovském. že při hudoucí renovaci radní osoha 
Lorenc Kilian dojista za primasa vyvolen hude. z čehož se ,I'ousedl'tvo rmoutí, neho!' ac'ko/iv doslejcháme, že mnozí 
na něho votírovali. vyjevuje se nejčko. že samí přátelé jeho nejlep,~í známí to uc'ini/i, ahy Jejich Urozenosti nám 
všichni noví (byť hy dost sprostý byli. jenom dobrého svědomí) nám milostivě zvoliti rá6li, nl:'bo( se z toho v,~ichni 
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Nahlédnout do kompetencí primasových umoznuJe alespoň částečně spor, který vedli 
někteří janovičtí sousedé s primasem Janem Zinterhofem. Počátkem roku 1783 obecní starší Šimon 
Fiala adresoval vrchnosti obsáhlou, německy psanou stížnost, kde obvinil Zinterhofa z celé řady 
prohřešků. Jejich původ shledával v příbuzenství primasa s obecním starším Václavem Kilianem. 
Zinterhof měl nespravedlivě rozprodávat obecní seno, nosit obecní peníze po kapsách a nezajistit 
přivezení dřeva ze slavíkovického lesa495 . 25. ledna 1783 Zinterhof všechny body stížnosti vyvrátil 
a setrval ve funkci ještě další rok4

<J6. Ze stížných punktů a dalších zmínek pramenů tedy pěkně 
vyplývá, že primas byl suverénem v městském hospodářství. Nejdůležitější povinností bylo 
sestavování městských počtů a správa obecní kasy, ze které vydával peníze. Zajišťoval též finanční 
záležitosti spojené s prodejem, pronájmem obecních pozemků a s nimi spojených surovin, 
především sena. Měl rovněž dohlížet na opravu všech obecních staveb. 

~Ay 
Zkonstituování městské nutně vyvolalo potřebu radního domu. Nejstarší zmínku o radnici 

uvádí dílčí cedule z roku 1590, kde je jmenován rathauz se školou. Kde tato radnice stála nelze 
rozhodnout, konkrétní představu o poloze radnice máme až z roku 1726, kdy se podle ní lokalizuje 
tzv. Hanušovská chalupa na náměstí. Dnešní optikou skromná budova byla v minulosti útočištěm 
chudších obyvatel městečka, kteří zde za činži přebývali. Později v ní bydleli obecní zaměstnanci, 
městský písař a policejní strážník. Vlastní zprávy o podobě radniční budovy máme bohužel 
až z roku 1859, kdy strážovský zednický mistr Bouberle vyhotovil její plán. Patrová budova 
obsahovala místnost pro městského strážníka, v patře nad ní místnost městského písaře. Vlastní 
radní sezení se odbývala v patře v místnosti s okny do náměstí. Podle svědectví okresního inženýra 
Hauptmanna ovšem byla ve velmi špatném stavu a nevhodná k dalšímu obývání. Inženýr proto 
doporučoval výstavbu zcela nové budovl97 . Pokud radnice vyhořela, zasedal magistrát ve staveních 
jednotlivých členů rady49x. V radnici zasedal pravidelně během svého mandátu purkmistr 
a každoročně se zde odbývaly vždy počátkem roku "obecní pořádnosti". Probíhaly za přítomnosti 
městské rady, primasa, obce a některého vrchnostenského zástupce. Řešily se zde provozní 
záležitosti spojené s obcí, publikoval městský a kontribuční počet, rozsuzovaly sousedské pře 
a v případě potřeby volila nová městská rada499. O neformálnosti radních sezení nemusíme mít 
iluze, ještě v roce 1865 obecní radní na radnici docházeli v dřevácích, které si ponechávali 
v předsíni radního domu, aby uvnitř mohli jednat jen v ponožkách50o. 

Pravomoci a úkoly městské rady jakožto svrchovaného orgánu mezi sousedy vyplývaly 
z potřeby místního obyvatelstva mít autoritu, která by zajišťovala v městečku bezpečný a spořádaný 
život. J. Hanzal rozdělil okruhy působnosti vesnické samosprávy do čtyř okruhů (hospodářské, 
policejní, majetkoprávní a bezpečnostní záležitosti)50I. Přestože jeho klasifikace vyjadřovala stav 
na vesnici, lze ji s úspěchem použít i na postižení kompetencí janovického magistrátu. Záležitosti 
hospodářské zosobňovala péče o obecní majetek, který sestával především z nemovitostí. Pozemky 

těiiíme. když stwÝ magistrát odl·toupí a nový zřízený bude, že i také pohoršlivého písaře zbaveni budeme Kolbitze, 
o kterého pro pět ran Kristových poníženě k nohám padáme a prosíme, aby co nejspíš od Jejich Urozenosti jejich 
mocné poručení pro.~/o, aby nám na.~ich radních pořádnost náležitě učinil, dálejc se obáváme trestu božího, který by 
na nás mohl upadnout, kdyby sme jeho zlý schůzky (který on se svou nevěstkou má) vícej trpěli a je k slavným u 
Jejich mocnýmu ouřadu nepřednesli, za tu tehdy milost, když v.§ichni prosíme a žádáme, taky na našich modlitbách 
p~mětníci zůstáváme nehodní poddaní. " SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 

495 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
496 SOA Plzeň, VS Bystřice n. (Jhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
497 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 341, karton Č. 54. 
498 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 20r, zápis z 13.10.1625. 
499 Srv. list z vrchnostenské kanceláře z 14.3.1774: "Janovskému poctivému magistrátu po vědomo jest, že již v měsíci 

lednu ze zdej.~ího hraběcího kanceláře k vyhotovení a k složení tamních jak kontribučenských, tak obecních počtů 
termín na 15. února ustanoven byl, by tamní obci k zdej.~ímu ouřadu dodané stížnosti, inkvisirírované a rozsuzované 
býti mohly, poněvadž ale přes takovej termín již zase 4 neděle minuly a posavade ani jedny ani druhý počty 
skládan}í, tím mhlě odveden)í jsou, tak tímto posledně tamní magistrát se upomíná a konec nyní běžícího měsíce 
kjist)ímu skládání a složení svrchu menovaných počtú se oc'ekávati, potom ale pokudještějejich povinnosti zadosti 
činiti nebudou, jiným zpúsobem tamní magistrát k tomu dodržeti [ .. .j". SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, 
karton Č. 350. 

500 Kroniky vyprávějí, Nové Klatovsko 8, 1967, Č. 39, 29.9. 
501 J. HANZAL, c. d., s. 139-147. 
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zemědělského rázu s výjimkou pastvin obec bud' obhospodařovala ve vlastní režii nebo 
pronajímala. V takovém případě měla zajistit řádné odvádění činže a především bránit neustálým 
pokusům o rozchvacování občiny. Každoroční platy z pronajatých pozemků tvořily základ příjmů 
do obecní pokladny. Spravování obecních peněz a veškeré peněžní operace příjmového 
i výdajového charakteru byly výlučnou pravomocí primasa. Výmluvně to vyjádřil primas Bernard 
Liška při sepsání obecního účtu za léta 1771-1772: "Příjem a vydání městečka Janovic, jak mnoho 
sem aincassiroval a naproti tomu zase vydal"502. Evidence příjmů a vydání do obecní pokladny je 
jistě velmi starého data, ovšem nejstarší městské počty se dochovaly teprve pro rok 1763503 . Operují 
s položkami do 30 zl., nalezneme v nich skutečně pestrou škálu výdajů, spojenou s běžným 
provozem obce - splátky za svíčky, drobné úpravy na radnici a dalších obecních objektech, 
cestovné obecním vyslancům do Bystřice, Klatov a v době sporu s vrchností o privilegia dokonce 
do Prahy, výdaje za kancelářský papír a další krejcarové položky. V průběhu roku zapisoval primas 
všechny položky do manuálu504 a po skončení kalendářního roku (ve starší době i dvou let) 
vypracoval obecní účet. Jak se ukazuje, neměla však městská obec v 18. století ve správě obecního 
majetku zcela nezávislé postavení. Nevyplývalo to jen z účasti vrchnostenských zástupců při volbě 
členů městské rady, ale také samotných majetkových transferů s obecní půdou. Veškeré kontrakty 
o jejím prodejí řemeslníkům a drobným zájemcům o výstavbu domku "na obci" musely podléhat 
vrchnostenské ratifikaci obdobně jako převody rustikálu505 . Ještě výrazněji tento trend pokročil 
po zrušení starého magistrátu, kdy ho podpořila státní moc. Vrchnostenští úředníci revidovali 
každoročně vyhotovené městské počty a vedli v přítomnosti městské reprezentace řízení o pachtu 
obecních pozemků. 

Policejní správa ukládala městské radě dbát a pečovat o zachovávání mravopočestnosti 
mezi obyvatelstvem a dohlížet na korektnost mezilidských vztahů. V praxi to znamenalo formou 
tzv. ubrmanských smluv (porovnání, smírů) řešit hádky, rvačky a urážky na cti. Nejstarší městská 
kniha je takových smluv plná. Stejně jako dnes, i v minulosti dávno uplynulé padaly vulgarismy 
nejsilnějšího kalibru. Za všechny jmenujme Annu Robochovou, která svou vlastní sestru Lidmilu 
Podstatnou nazvala "kurvou a kobylou a její dítě panchartem" a byla proto předvolána 
před "konšelský soud,,506. Jiný zajímavý spor řešil magistrát 12. září 1688. Wolfgangu Polcarovi se 
zatoulalo tele a po třech nedělích hledání jej nalezl ve chlévě u V ác1ava Sazamy. Přes protesty si své 
tele odvedl zpět, což Sazama zopakoval. Spor skončil tím, že si oba sousedé vjeli do vlasů a poprali 
se. Městská rada spor rozhodla ve prospěch Sazamy s odůvodněním, že Polcar nemohl prokázat, že 
sporné tele bylo jeho. Vedle omluvy musel navíc složit pokutu ke kostelnímu záduŠí507 . I zde se 
projevoval vliv městského práva, přizpůsobovaly se mu především způsoby řešení těchto kauz. 
Za porušení smíru předepisoval magistrát "k právu soudčímu" nebo "městskému právu" sankce 
peněžitého nebo naturálníh0508 rázu. Z takových pokut ovšem velmi často profítovalo kostelní 

502 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. Jako výlučný vedoucí městských počti'! 
("Rechnungsfuhrer") je prima s uveden v repartici dluhu vzniklého z nevyplacení exekučního poplatku. SOA Plzeň, 
VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 

503 Městké počty Janovic jsou uloženy roztroušeně: 1763-1765 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton č. 
350), 1766-1767 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351), 1770 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. 
Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350, opis tamtéž inv. Č. 563, karton Č. 464), 1771-1772 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., 
inv. Č. 411, karton Č. 350), 1775 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351), 1790,1791 (SOA 
Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 376, karton Č. 229), 1792, 1793 (SOA Plzeií, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 376, 
karton Č. 230), 1794 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 376, karton Č. 231), 1795 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. 
Úhl., inv. Č. 376, karton Č. 232), 1800 (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 23X, karton Č. 6), zjednodušený 
výpis za léta 1832, 1833 a 1834 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 405, karton Č. 336), 1835 (SOkA Klatovy, 
AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 6, sign. K 5), 1838 (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 7, sign. K 6), 1841-
1845, 1847 (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 9-14, sign. K 7-12). 

504 Jeden takový manuál za rok 1764 nazvaný "Registřík pro rozličné d()s/()vn~v příjmy a vydání" zachován v SOA 
Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 

505 Dokladují to všechny zápisy o prodejích v gruntovnici městečka od roku 17X2 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., 
inv. Č. 69, sign. K 69, srv. stati v kapitole o dějinách městských domi'!). 

506 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, tol. 13r, zápis z 9.12.1693. 
507 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, fol. 7r. 
508 Např. ve smlouvě z 8.7.1723: "Kdyhy jedna neho druhá strana nějakou nepřílcžitost mě/a. musí k chrámu Páně 
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záduší nebo vrchnose09
. Občas se však vyskytla i pohrůžka šatlavou5lO

• Pro závažnější delikty jsou 
zprávy o uvěznění na Klenove ll

• Souzení hrdelních zločinů janovickému magistrátu nikdy 
nepříslušelo. Magistrát se mohl maximálně angažovat v delikventově zadržení, ostatní postup 
záležel na vrchnosti. Trestní právo zprvu vykonávala ona, ale záhy se souzení hrdelních zločinů 
realizovalo v Klatovech, tj. na nejbližším městském soudu. Známe několik případů, kdy zde byli 
janovičtí sousedé vyslýcháni5l2

. K tomu se samozřejmě až do roku 1776 pojila tortura. Městský 
soud na základě jejího výsledku vydal nález, který musel potvrdit apelační soud. Delikvent mohl 
být popraven ve městě, ale někdy si exekuci provedla sama vrchnost. Památkou na jednu takovou 
popravu je pomístní jméno Pod ,~ibenici v janovickém extravilánu. Na vršku nad městečkem, 
nazývaném tehdy Drb/ov, byla v roce 1693 vztyčena šibenice5l3

. Zatímco jméno popraveného 
neznáme, upomíná vykonání "spravedlnosti" příslušné anoikonymum514

• 

Ve věcech majetkoprávních se zřejmě nejintenzivněji projevovalo aktuální postavení 
janovické samosprávy vůči vrchnosti. V 16. a po většinu 17. století magistrát rozhodoval 
ve všech každodenních majetkových transakcích poddanských nemovitostí, jakými byly směny, 
trhy nebo odkazy. Do nesporného soudnictví patřilo rovněž projednávání pozůstalostí, sepisování 
kšaftů u umírajících a oceňování nemovitostí. Podle zápisů v městské a třech gruntovních knihách 
se vyvinuly dva standardní úřední postupy. Prvý vycházel ještě ze staré praxe volného odkazování 
nemovitostí. Na radnici se "v přítomnosti celého sndeného počestného magistrátu" dostavily 
příslušné strany a písař sepsalo jejich často již dříve proběhlé obchodní transakci smlouvu, jejíž 
originál opatřený městskou pečetí obdrželi oba účastníci majetkového převodu. Do městské knihy 
byl posléze zanesen opis smlouvy5l5. Nejvíce takových případů nalézáme v městské pamětní knize 
z let 1600-1714, která obsahuje také ubrmanské smlouvy. Zápisy nedodržují chronologické pořadí, 
vedle sebe nalezneme smlouvy vzdálené od sebe i stovkou let. Je bohužel jedinou dochovanou 
svého druhu, jsem však přesvědčen, že jich existovalo více. Lze dovozovat, že se s jejich vedením 
započalo po udělení práva svobodně prodávat nemovitosti a kšaftovat s nimi. Nesporný doklad 
o deperditu máme ovšem až z 18. století, kdy jej připomíná několik kusých zpráv516

. Podle nich 
mělo obsahovat na úvodních foliích přepisy janovických privilegií z let 1511, 1524, 1530 a 1598, 
soupis obecních pozemků a trhové smlouvy z let 1722-1770. Komise klatovského krajského úřadu 
ji v roce 1776 popisovala jako starou, z vazby uvolněnou knihu5l7

. Je obtížné zodpovědět, co se s ní 

svatého .Jana Křtitele 3 lihry vosku pokuty složiti a magistrátu 2 libry dáti" (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 
410, karton Č. 350); v zápise z 15.6.1685: "zaplatí dle práva městského a zřízení zemského 5 kop míšeňských 
chrámu Páně a 5 kon.~elskému úřadu" (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 19r). 

509 6.1.1615 smír, jehož porušení se sankcionovalo 5 librami pepře pro vrchnost (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., 
inv. Č. 3, kniha Č. I, tol. 9r), 28.8.1622 10 kopami grošů "panu Janovskému", tj. vrchnosti (tamtéž, fol. 19r). 

510 28.8.1622 pokuta 10 kop grošů míšeňských vrchnosti nebo 4 neděle v šatlavním vězení. SOkA Klatovy, AM 
Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, tol. 19r. Podobně 12.6.1685 (tamtéž, fol. 22r). 

511 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, tol. 21 r, hrdelní revers 7.11.1625. 
512 V roce 1702 tortuře podroben při výslechu Kryštof Zinterhot~ obviněný ze zločinu svatokrádeže. Byl uznán vinným 

a odsouzen po dva roky v poutech pracovat na panském. J. VANČURA, Klatovy 11/2, s. 1003. 
513 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 31 r, zápis z 30.12.1693. 
514 Srv. Libuše OLlVOV Á-NEZBEDOV Á, Lid~ká spravedlnost zachycená pomístními jmény v Čechách. In: 

Onomastické práce 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc., Praha 
2000, s. 355-388. 

515 Takové smlouvy se ještě vyskytují kolem poloviny 18. století. Srv. např. převod nemovitosti Ondřeje Kubíka čp. 64 
z 2.1.1740 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, tol. 30r-30v), čp. 7 Anny Bachrové z 19.11.1759 
(tamtéž, lol. 225r-225v) 

516 Ve SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411 se v kartonu Č. 350 dochoval výpis z janovické "purkrechtní" knihy, 
vysvědčující o oddělení části zahrady u usedlosti čp. 9 k vystavění sousedního domu čp. 8. Smlouva takového obsahu 
ovšem není evidována v žádné ze známých gruntovních knih či v knize městské. Podobně se v pramenech objevují další 
narážky na "starou" městskou knihu: smlouva z 11.11.1782 byla" von Wort zu Wort in das .Janowitzer Stadthuch 
einver/eiht und eingetragen worden" (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, tol. 163v). Mohlo by jít 
o stejnou knihu, kterou založil v roce 1674 tehdejší primas Jiří Bedřich Stu na a přepsal do ní na začátek text všech 
známých privilegií, vypůjčených od Jiřího Gottharda Janovského z Janovic. Existovala ještě v roce 1732, protože toho 
roku z ní klatovský přísežný notář Liška pořizoval vidimus (srv. textovou přílohu Č. 3). 
517 Nejobsáhleji byla zkoumána vyšetřovací komisí z 23.7.1776, s jejímiž výsledky seznamuje opis protokolu, uložený 

v N A Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 421. 
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mohlo stát, pravděpodobně podlehla některému z požárů. Po první čtvrtině 18. století se zprávy 
o výlučném rozhodování samosprávy v majetkoprávních záležitostech neobjevují, znám jen trhovou 
smlouvu o prodeji louky obyvatelům Petrovic z roku 1761 5IR

. 

Uvedená praxe se postupem doby transformovala do téměř nezměněné podoby, ovšem 
s tím rozdílem, že se v textu smlouvy zmínilo, že příslušný právní akt proběhl "s povolením 
milostivé vrchnosti ", ovšem bez její reálné přítomnosti. Kvalitativní změna tedy spočívala v tom, 
že pro nabytí právní platnosti již nestačil pouhý zápis do městské knihy, vrchnost jej musela 
ratifikovae '9 . Je ovšem otázkou, nakolik se uvedená formulace setkávala s realitou, konšelé a písař 
ji mohli do městských knih zapisovat, aniž by vrchnostenskou kancelář o svolení skutečně žádali. 
Povinnost zaknihovat učiněná právní pořízení do gruntovních knih se stala běžnou až od 80. let 18. 
století, kdy na bystřický hospodářský úřad docházeli sousedé s originály listin vystavenými 
od janovického magistrátu s prosbou o jejich zaknihování z důvodu zamýšleného dalšího 
majetkového převodu. Teprve v této fázi vrchnost příslušnou smlouvu fakticky ratifikovala. 
Samozřejmě docházelo k případům, kdy se listiny zanášely do gruntovnic bezprostředně po svém 
vyhotovení. Někdy se o převodu usedlosti ani žádné právní pořízení neučinilo a teprve po dlouhých 
letech byli požádáni letití sousedé, aby učinili svědeckou výpověď o té které usedlosti a jejích 
majitelích. Popsaná praxe nejčastěji postihovala nejběžnější majetkové převody, totiž trhy, a to buď 
přímým potomkům odstupujících majitelů nebo zcela cizím osobám. V případě kšaftů se 
postupovalo obdobně, umírajícího navštívil purkmistr s písařem a společně sepsali testament, který 
vrchnost ratifikovala. Při oceňování nemovitostí se zprvu vkládal pouze magistrát 520, od konce 18. 
století však i do tohoto okruhu působnosti byly vneseny osvícenské prvky, oceňování se 
zúčastňovali cechovní mistři tesařští a zedničtí, v případě potřeby i další. 

Paralelně s uvedeným postupem bylo samozřejmě možné uzavírat příslušné majetkové 
převody přímo na vrchnostenské kanceláři 521 • Oba postupy měnily početnost v závislosti 
na změnách majitele panství, jinými slovy každá vrchnostenská administrativa měla odlišné 
požadavky. Téměř naprosto převažovalo vedení majetkových převodů přímo na panské kanceláři 
v druhé etapě držby Kolowratů (1729-1755), naproti tomu za krátké schmidlinovské etapy 
nenalézáme téměř jediný zápis v gruntovních knihách. Za Palmů se kontrakty průběžně ratifikovaly 
a na kanceláři byla uzavírána jen složitější pozůstalostní řízení apod. 

Druhým kolegiem městské rady v širším slova smyslu byli ohecní stadí, zmiňovaní již 
nejstaršími zápisy v městské pamětní knize a dobou svého vzniku snad totožní s konšely. Korelovali 
s nimi zřejmě také v původním početním zastoupení čtyř osob, jak tomu bylo ve většině měst. 
Prameny uvádějí jména obecních starších sporadicky, když už je vůbec jmenují, je to vždy v počtu 
maximálně dvou. Pokud však pozorujeme jména těch, kteří obecní starší zastávali, nalezneme zde 
několik jmen, která později známe jako rychtáře, primasy a konšely522. Jinak se k míře jejich 
kompetencí nelze šířeji vyjadřovat. Podle všech známek však měli toliko svědečnou roli při 

uzavírání smluv, jako samostatný orgán nikdo z nich nikdy nevystupoval. 
Spektrum ostatních obecních zaměstnanců mimo magistrát nebylo zpočátku příliš bohaté. 

Pomineme-li kantora, souvisejícího spíše s duchovní správou, pracoval pro potřeby městečka 

ve všech oblastech souvisejících s písemnou agendou městečka městský písař. Ačkoliv známe jeho 

518 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. "My purkmistr a rada m('stdka Janovic. Tímto se 
dovoluje Ignatiusovi Salounovi et Simonovi Salounovi ohě sousedy městcčka ./anovic, louku Kohylinskoll prodati. " 
Tento případ je nutno odlišit od případů, kdy byla louka dlouhodobě pronajmuta. Srv. takové louky v užívání 
Friedricha Lohbergra na 26 let. 

519 Již před Bílou horou se začaly objevovat ve smlouvách fonnulace, že se dějí s povolením feudálního pána. Později 
byl již vrchnostenský konsens na smlouvy běžný, pro 80. léta 17. století srv. zápisy v SOkA Klatovy, AM Janovice 
n. Úh\., inv. Č. 3, kniha Č. I, fo\. 22v, zápis z 19.3.1686 ( .. s povolením hejtmana Krofla "), fo\. 20v (totéž) a ťo\. 43v 
("s povolením Maxmiliána Norberta Krakowského "). 

520 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fo\. 26v (zápis z 29.11.1675), 27v (zápis z 18.11.1677). 
521 Všechny zápisy v nejstarší gruntovní knize týneckého panství (SOA Plzeň, VS Týnec, inv. Č. 85, sign. K 85), 

později např. převod usedlosti čp. 60 Anně Bendové 29.1.1752 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 
58, pag. 78r-78v). 

522 Výběrem: 21.5.1755 uváděn Josef Podstatný (14.5.1764 konšelem), 9.3.1773 Jan Koranda (2.4.17R0 primasem), 
15.3.1781 Prokop Polcar (30.4.1783 purkmistrem). 
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rukopis již od počátku 17. století, dělá potíže ztotožnit jej s konkrétní osobou. Prameny nedovolují 
odhalit, zda již v 16. století městečko zaměstnávalo svého písaře či využívalo služeb písaře 

vrchnostenského. První konkrétní zprávu máme až z roku 1687 o Petru Hyblovi523
, kterého o 30 let 

starší soupis poddaných podle víry označil za podruha524
• Další zpráva o písaři se váže k Hyblovu 

nástupci Vilému Podstatnému, kantoru a varhaníku v jedné osobě525 • Z první poloviny 18. století se 
dochovala ojedinělá zmínka o písaři Janu Foltynovi526

, další relace chybějí, městečko si 
pravděpodobně kvůli nedostatku financí placeného písaře nemohlo dovolit. Po vzoru Podstatného 
částí písemné agendy pověřovalo kantora527

, hodně písemností z 60. let koncipoval také tehdejší 
primas Bernard Liška. Teprve v roce 1773 nalézáme bytem na radnici profesionálního písaře Filipa 
Jakuba Kitzbergera, který byl autorem všech suplik, které Janovičtí adresovali zemským úřadům 
ve věci svého sporu o privilegia. Z pramenů úřední povahy však poznáváme, že jeho původní úkol 
v městečku sestával z vedení kontribuční agendy. Janovičtí ho brzy přijali za vlastního a ve stížnosti 
z března 1776 dokonce vyjádřili přání mít jej k dispozici jako písaře, který by jejich záležitosti vedl 
zcela nezávisle a objektivně na rozdíl od úředníků, které jim dosazovala vrchnost528

• Informace je 
pro nás cenná minimálně v tom, že potvrzuje instituci písařů i před rokem 1773. Šlo jistě o narážku 
na vrchnostenského kontribučního písaře, který v městečku trvale fungoval od doby, kdy se 
definitivně vyřešily kontribuční nedoplatky z konce 60. let 18. století. Kitzbergera se sice janovické 
obci prosadit nepodařilo, ovšem s písařem se později setkáváme stabilně. V postupném sledu 
nalézáme v pramenech s označením "syndicus iuratus" Ignáce Tichého, Jana Josefa Běšína529 , Jana 
Kašpara Miillera510 a Václava Josefa Tillera. Někteří z nich jsou peokázáni jako kontribuční. 
Rychlou obměnu písařů ukončil až Jan Adam Kaiser, který v Janovicích působil minimálně od roku 
1787 a zažil zrušení starého magistrátu. 

Poněkud mimo ovzduší radniční místnosti stál poslední z plejády obecních zaměstnanců, 
obecní pastýř (polní mistr). O jeho činnosti pořídil cenné svědectví E. Pavlík do nejstarší obecní 
kroniklll . Přestože zachytil stav ze sklonku 19. století, reflektuje všechny atributy staršího vývoje. 
Vždy ráno pastýř troubením na volský roh vyzýval hospodáře vyvést dobytek ze stájí a chlévů. 
Činil tak na třech místech: na náměstí před radnicí, v Podsedkách za můstkem přes Jelenku 
a na křižovatce ulic V bráně a Klenovské, přezdívané mezi místními tzv. Stanoviště. Dobytek 
jednotliví sousedé koncentrovali do tří oddělených stád. Před radnicí se shromažďoval hovězí 
dobytek, na Stanovišti ovce a v ulici Příkopy před domy čp. 68 a 74 vepři a kozy. Všechen poté 
pastýř vyháněl na obecní pastviny (Draha). 

Mimo vlastní pastvy poddanského dobytka obecnímu pastýři příslušely další úkoly. E. 
Pavlík zmiňuje jeho povinnost vytrubovat o Štědrém večeru narození Spasitele a vydržovat 
obecního býka. Nelze pochybovat o tom, že také sloužil pro městečko jako zvěrolékař, který 
při1ežitostně kastroval či stříhal ovce. Za tuto činnost mu janovická obec odváděla naturální 
odměnu, jejíž výše byla zakotvena ve zvláštní smlouvě. Obecní účet z roku 1775 uvádí roční 
odměnu 10 zl. Za vlastní pastvu obdržel každoročně od celoláníka osm měřiček obilí, od pololáníka 
polovinu a od čtvrtláníka s chalupníkem čtvrtinu tohoto množství, za troubení o Štědrém večeru 
od každého souseda vánočku. Pro pastvu obecního býka měl od obce vyhrazeny tři loučky. 

Samozřejmostí bylo bezplatné obývání pastoušky, ve starší době domečku čp. 90, od konce 18. 
století po dalších zhruba 50 let čp. 108. 

523 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I, fol. 33v, zápis z 12.2.1687. 
524 M. ZAHRADNÍKOVÁ (cd.), Soupis 1, s. 129. 
525 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha č. I, ťol. 43v, zápis z 24.3.1693. 
526 Kmotrem při křtu Jana Jiřího Huny 21. 7.1726. 
527 Srv. svědectví Václava Holuba z roku 1770 na s. 251-252, originálu v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, 

karton Č. 411. 
528 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 241, karton Č. 7. 
529 Jediná zmínka v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 213r, zápis z 1.1.1781. 
530 Poprvé zmíněn 21.1.1778 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, ťol. 26 A, naposledy 14.11.1781 

(SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 170r). 
531 Paměti města ./anovic nad Úhlavou (1893-1937), s. 87-88. 
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Mimo plsare a obecního pastýře pracoval pro potřeby obce právní posel, zmiňovaný 
matrikami na sklonku 17. století532

• Soudě podle názvu, doručoval magistrátní písemnosti 
a předvolával sousedy na radnici, tedy v podstatě stejné kompetence jako soudní sluha ve větších 
městech. Později o něm prameny mlčí, nacházíme zato četné zmínky o povinnosti tzv. poselství 
k obci, související nepochybně s doručováním písemností a snad také přívozem a rozvozem 
nejrůznějšího materiálu. Byli jí povinováni domkáři, někteří emfyteuti a podruzi533

. Ze služby se 
mohli i vyplácet, podle konsignace za léta 1844 a 1845 platili 3 kro ročně534 . 

Zásadní změnu ve výkonu městské správy v Janovicích přinesly reformy v soudnictví 
za Josefa ll. S předsevzetím celkového zkvalitnění soudní činnosti bylo rozhodnuto dvorským 
dekretem z 19. prosince 1785 všechny městské magistráty regulovat. V praxi to znamenalo přijmout 
úředníky s právnickým vzděláním. Pokud město nevykázalo účetní přebytek 450 zl. na jejich mzdu, 
byla mu samostatná soudní pravomoc odňata a přenesena na vrchnost535

• Měl ji vykonávat úředník 
nového ražení, justiciár. Na hospodářský úřad bystřického panství byl dosazen zřejmě až po patentu 
z ll. května 1786, kdy již jeho zřízení bylo prohlášeno za obligatornC36

, konkrétní zprávy o něm 
jsou ovšem až z února 1787537

. Jeho zřízení musela následovat definitivní regulace magistrátů všech 
tří městeček na panství. Jak víme, neměly Janovice v tuto chvíli soudní pravomoc téměř žádnou -
jestliže v nesporném soudnictví podléhalo ratifikaci vrchnosti, potom ve sporném soudnictví jim 
nepříslušela agenda vůbec žádná. Dne 3. září 1787 byli na bystřický zámek povoláni obecní 
představitelé a syndikové z Janovic, Strážova a Nýrska s žádostí, aby donesli všechna svá 
privilegia, obecní počty a "vůbec všechny písemnosti, jimiž mohou dokázat oprávněnost výkonu 
soudní pravomoci ,,538. O výsledcích jednání nejsme zpraveni, každopádně si jej můžeme snadno 
domyslet. Ani jedno z míst nemohlo hradit ročně částku 450 zL, nutnou ke zřízení regulovaného 
magistrátu s jedním zkoušeným radním, kancelistou a sluhou519

. Od ledna 1788 tak v Janovicích 
i obou zbylých městečkách zanikla stará správní struktura a byla nahrazena zcela novým aparátem, 
tvořeným městským rychtářem a dvěma obecními staršími540

. Tento stav pomohl zafixovat dvorský 
dekret z 6. srpna 1789, jenž definitivně přisoudil soudní pravomoc pouze justiciárovi. Představitelé 
a obyvatelé municipálních měst (sic!) Janovic, Strážova i Nýrska jí měli plně podléhat. Nutno 
přiznat, že se jim nová praxe pranic nelíbila. Nýrští sousedé se s odvoláním na nejvyšší rozhodnutí 
z 24. června 1791 dožadovali přepuštění pravomoci vést gruntovní knihy. K tomu se připojily 

Janovice se Strážovem a u krajského úřadu žádaly o vrácení pravomoci udělovat mistrovské tituly 
členům místních cechů, odejmuté jim nejvyšším rozhodnutím z 4. dubna 1791. Krajský úřad tak 
musel řešit problém v celé jeho šíři a zodpovědět otázku, zda městečka vykonávala v minulosti 
soudní pravomoc. Na přelomu let 1793 a 1794 celou kauzu s připuštěním zástupců bystřické 
vrchnosti prošetřil. Zkoumaly se především zápisy v pozemkových knihách. V případě Janovic bylo 
konstatováno, že Janovičtí své smlouvy vždycky předkládali ke schválení a zaknihování své 
vrchnosti. Stejnou ratifikací byli povinni také představitelé zbylých dvou městeček na panství. 
Zjištění, které se mělo stát hlavním vrchnostenským triumfem, si však značně svérázně poupravilo 
gubernium. 17. dubna 1794 rozhodlo, že "v,~echny záležitosti a s nimi sp(úené protokoly, jež se 

532 V letech 1689-1691 zmiňován matrikami Jan Sotler, v roce 1692 Jáchym Krejer. 
533 Podle konsignace platili tzv. poselné majitelé domů čp. 3,19,72,105,107,120, 12R, 129, 134, 135, 137-139, 140-

148, 151, 154, 158, 161, 163 (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 241, karton Č. 7). - Srv. list vystavený 
23.1.1783, jímž písař dosvědčil, "že sme od Jacob Buhenika jedno psaní na !}(}('estnv janovick.v ouřad náležitě 
obdrželi" (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351). 

534 Tamtéž. 
535 B. RIEGER, c. d., S. 444. 
536 B. RIEGER, c. d, S. 526. 
537 Posloupnost bystřických justiciárů: 1787-1797 Josef Mach, 1797-1 R23 Jan Forster, I R24-1 R4R Václav Randa. 
53R SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 410, karton Č. 349. 
539 B. RIEGER, c. d, s. 444. 
540 V tomto složení byla regulována všechna města a městečka, jež nedosáhla hranice 450 zl. na vydržování placeného 

úředního personálu. B. RIEGER, c. d, S. 44R. Později ovšem vyšlo několik dalších nonnativlt, které umožňovaly 
za určitých podmínek přiznat regulovaný magistrát i některým z těchto míst. B. RIEGER, c. d.. s. 456, pozn. Č. 113. 
- V Janovicích je nová správní reprezentace poprvé zachycena k 2.1.178R, rychtář Václav Kobler poprvé vystupuje 
ještě jako purkmistr (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 211 r). 
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týkají striktně judiciálního charakteru, mají být vedeny vrchnostenskými justičními úřady, zbylé 
záležitosti, protokoly a knihy v/wk mají vést místní představitelé ". Bystřická administrativa na tento 
rezultát reagovala velmi podrážděně a obrátila se na directorium in cameralibus pro Uhry, 
Sedmihradsko a německé země. Rozhodnutí dopadlo pro vrchnost jistě příznivě, neboť 

v gruntovních knihách je ratifikace justiciárem až do zániku feudalismu obecným jevem. 
Je ovšem třeba připomenout, že odpor městeček nemusel být vždy marný. Regulací, která 

zrušila dosavadní magistrát a nastolila městského rychtáře se dvěma obecními staršími, byla 
postižena rovněž městečka Klenčí pod Čerchovem, Všeruby a Nová Kdyně na sousedním panství 
Kout na Šumavě. V případě Nové Kdyně se jednalo o změnu o to citelnější, že městečko předtím 
disponovalo pravomocí trestat hrdelní zločiny. Svým zřízením a velikostí se ovšem výrazněji 

nelišilo od Janovic. Nová Kdyně se i po odejmutí magistrátu pokoušela užívat titul město, ale 
koutská vrchnost jí ho odpírala s odůvodněním, že ve všech kdyňských privilegiích bylo místo 
vždycky označováno jako městečko (Stadtl, SUidchen). Kdyňští představitelé se proto rozhodli 
v roce 1835 požádat o zařazení do kategorie měst a propůjčení soudní pravomoci. Argumentovali 
Stodem, který přestože byl městečkem, měl regulovaný magistrát se zkoušeným radou. Po pětiletém 
přesvědčování úřadů dosáhli svého a císař Ferdinand V. jim privilegiem z 2. dubna 1840 udělil 
kýžený titul město. Placený zkoušený úředník vedl gruntovní knihy, uděloval stavební povolení, 
živnostenská povolení, vydával pasy a ohlašovací cedulky pro snoubence, trestal též urážky na cti. 
Vrchnosti v roli ochranného úřadu zbylo pouze dohlížet na správu obecního majetku, potírat těžké 
policejní přestupky a vést konskripci 541

• 

Měřeno rozsahem kompetencí, nebylo přílišných rozdílů mezi pravomocemi nového 
městského rychtáře ("Stadtlrichter") a zrušené instituce purkmistra542

• Nový janovický 
reprezentant vrchnosti vyřizoval v městečku záležitosti policejní, hospodářské a kontribuční, 

přičemž obecní starší měli víceméně pouhou poradní a pomocnou úlohu. Blíže o tom seznamuje 
koncept instrukce, vydané pro rychtáře a starší v Nýrsku v září 1794. Vrchnost na prvním místě 
zdůraznila bezúhonné chování a oddanost katolické víře, teprve poté se zaměřila na ryze provozní 
záležitosti. Rychtář se staršími měl zasedat alespoň jednou týdně na radnici a nesměl vydávat 
rozhodnutí jen podle svého uvážení, nýbrž vždy až po konzultaci s oběma staršími. Jednou měsíčně 
měl shromáždit obec a projednat se sousedy záležitosti týkající se celého městečka, dále mu 
příslušelo vést podací protokol, protokol rychtářského soudu a s tím související archiv. Rychtářovy 
kompetence sestávaly z pěti oblastí. První z nich se týkala soudních záležitostí - urovnával drobné 
spory, pořizovalo nich záznamy do protokolu, trestal nejrůznější přestupky mimo kriminálních 
a politických zločinů. Druhá vkládala rychtáři do rukou pravomoc udělovat měšťanské právo 
a vybírat za to příslušnou taxu. Třetí skupina činností souvisela s daňovou správou: rozvrhoval, 
vybíral a odváděl kontribuci a védl kontribuční účty. Subrepartici prováděl v kooperaci se staršími. 
Dva poslední okruhy kompetencí měl provádět s vrchním dohledem vrchnostenského 
hospodářského úřadu. Bylo to s ohledem na instrukci pro municipální města z 31. října 1776 a její 
dodatek z 29. září 1783: jednak hospodaření s obecním majetkem a vedení účtů o obecních 
příjmech, jednak správa policie: dohled na bezpečnost, dobrou jakost zboží, bránění nepovoleným 
shromážděním a samozřejmě hájení pověsti katolické víry a panovnického domu543

• Sluší se také 
připomenout, že z triumvirátu obecních představitelů byl rychtář jediný honorovaný úředník. Platila 
ho ze svého vrchnost. V roce 1792 mu vyplácela roční mzdu 3 zl. a drobný deputát v obilí a pivu544

, 

541 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. č. 414, karton č. 686. - O samosprávě ve Kdyni srv. také J. J. ŠMÍD, Po stopách 
kdvňské ohecní samosprávy. In: Kdyňsko, Kdyně 1941, S. 110-117. 

542 Posloupnost janovických městských rychtářú (letopočty v závorkách označují léta, kdy byli ještě prokazatelně 
ve své funkci): Jakub Kobler z čp. 55 (leden 1788-1792), Vavřinec Kilian z čp. 50 (1792-1793), Šimon Fiala z čp. 
14 (1793-březen 1798), Jan Zinterhof z čp. 84 (březen 1798-1800), Jan Janda z čp. 74 (1801-1810), Šimon 
Mrvík z čp. 73 (1811-1816), Josef Altmann (1817-1824), Václav Kobler z čp. 55 (1825-1833), Jan Janda z čp. 
74 (1833-1836), Michael Kilian z čp. 53 (1837-1841), Šimon Svoboda z čp. 24 (1841-1850). 

543 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 410, karton č. 349. 
544 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 536, karton Č. 429. 
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podobnou, stejně symbolickou odměnu dostávali rychtáři v Nýrsku a Strážově. Teprve v průběhu 
roku byla na základě guberniálního rozhodnutí přiznána městskému rychtáři pevná mzda z obecního 
důchodu. Obnášela ročně 20 zl. 545 

Průběh volby nového správního aparátu v Janovicích můžeme rekonstruovat podle 
dochovaného protokolu z 31. ledna 1798546

• Několik dní předem byla stará administrativa městečka 
uvědoměna o datu konání volby a dostala nařízeno svolat ve stanovený den na radnici všechny 
volitele. V inkriminovanou ranní hodinu se sešlo na radnici celkem 36 mužů, tvořených až 
na výjimky majiteli lánových statků a jejich částí v městečku. Chalupníci, domkáři, podruzi a ženy 
nebyli k volbě připuštěni. Když dorazil na radnici ředitel panství s justiciárem a písařem, 

oznamovali jednotliví volitelé jména svých favoritů do funkce rychtáře a obecních starších. 
O zvolení rozhodla prostá většina hlasů. Nově zvolený městský rychtář složil do rukou zástupců 
panství přísahu547 a převzal od svého předchůdce městskou pečeť a všechny písemnosti 
a subrepartice548

. Podobnou přísahu poté složili i oba obecní starší. Mandát rychtáře byl stanoven 
na čtyři roky, ale obvykle trval až do příští volby. Podnět ke změně mohli v případě nespokojenosti 
podat vrchnosti samotní sousedé. Pokud jejich stížnost uznala za oprávněnou, propustila starého 
rychtáře a vyhlásila novou volbu549

. Jindy se však funkce stávala tíživým břemenem, např. městský 
rychtář Šimon Svoboda se jí zkoušel zbavit výpovědí a přestože vrchnost rezignaci akceptovala 
a vyhlásila na 5. září 1846 volbu nového rychtáře, nacházíme i po tomto datu Svobodu ve funkci. 

Podle vyjmenovaného výčtu kompetencí přecházela účetní agenda, kterou až do konce 
roku 1787 vykonávali vrchnostenský kontribuční písař a primas, na městského rychtáře. Zde je 
ovšem třeba rozlišovat práci početvedoucího a přepisovatele účtů. Početvedoucí v průběhu 

účtovacího období zapisoval všechny přijaté a vydané částky, přepočítával je a takto zpracované 
poté odevzdával k definitivnímu písemnému shrnutí přepisovateli, který dal účtu podobu oficiálního 
dokumentu. Podle litery instrukcí měl obě činnosti vykonávat městský rychtář, reálně ale obojí 
břímě delegoval na městského písaře, který přežil bez úhony zrušení janovického magistrátu 
a působil v městečku nadále550

. V agendě berniční se jednalo především o vyhotovování tzv. 
subreparticí (rozpisy daně na jednotlivé majitele nemovitostí v městečku), které podle udání 
městského rychtáře zapisoval do předtištěných formulářů, a kontribuční účty o příjmech a vydáních 
z kontribuční kasy. Formální správnost subreparticí i účtů osvědčoval Krajský úřad v Klatovech551

. 

545 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton č. 232, obecní účet za rok 1795. 
546 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 351. 
547 Přísaha měla toto znění: .,Já Jan Zinterhof přísahám pánu Bohu v.~emohoucímu, že já ten mně svěřený richterní 

ouřad městečka Janovic dle mého vědomí a svědomí nejlépěj zastávati, v,~e nejvyii;,~í i vrchnostenské nařízení a 
poručení vyplniti, císařskou, královskou kontribuci nejenom spravedlivě a věrn(~ na sousedstvo rozvrhovati, n.Vbrž i 
takové a vrchnostenské daně pilně vyupomínati, kontribuční a obecní příjmy slu,~ně za příjem vzíti a z takovejch 
počet dáti, v,~eobecné dobré této obci hez v§í o!i;emetnosti. hez ouhledu na plátelstvo neh neplátelstvo aneh 
okolostojíčnosti vyhledávati, ale v§eckny povinnosti, který múj richterní Oldad sehou nese. věrm'. počestně, poctivě 
a slu.~ně vyplniti chci a hudu, k tomu mně Búh dopomáhej. Amen." Obecní starší přísahali: "leh Georg Rikal 
schwore Gott dem Allermiichtigen, dass ich die mir anvertraute Stelle des ersten Gemeindeiiltesten im Stadtl 
Janowitz nach meinem Wissen und Gewissen hestens verwalten, alle k. k. /Ind hochohrigkeitliche Anordnllngen 
erfiillen, das gemeine Beste zu befordern und iiherhaupt alles. was mein Amt mit sieh hringt. als ein ehr/icher und 
rechtschafener Mann erfiillen wolle und werde. So war mir Gott helfe. Amen." Text přísahy podléhal jazykové 
příslušnosti zvoleného. 

548 Podrobně s tímto postupem seznamuje protokol o volbě rychtáře a starších z 31.1,1798. v Nýrsku z 7.12.1815, kde 
uveden i text přísahy nového úřednictva. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 404, karton Č. 336. Srv. také 
vyhlášení nové volby rychtáře z 4.8.1841 v SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 187, karton Č. 2. 

549 Pro stížnosti byl v průběhu roku 1841 propuštěn z funkce rychtáře městečka Michael Kilian, musel však vést 
příslušnou agendu až do vykonání volby svého nástupce. SOkA Klatovy, AM Janovice n. lJh!., inv. Č. 187, karton Č. 
2. 

550 Ještě v září 1792 v městečku působil jako písař Jan Adam Kaiser, v průběhu roku 1793 se ze Strážova přistěhoval 
někdejší janovický kontribuční, obroční a purkrabí bystřického panství Jan Jakub Poschl ("I" 21.4.1806 v čp. 35), 
působící zde až do své smrti. Nahradil ho Karel Prinke (t 18.7.1828 v čp. 35), po jehož odchodu do penze 
písařskou funkci krátce zastával Jan Friedl (připomínán matrikami v roce 1823). Poté zústávalo písařské místo 
neobsazené. Teprve v roce 1842 se v Janovicích připomíná čáslavský rodák Jan Jeřábek (i" 15.6.1849 v čp. 35), 
který ve službách městečka pracoval ještě po roce 1848. 

551 Velká část těchto subreparticí z let 1790-1848 se dochovala v NA Praha, Kontribučenské f()I1dy, inv. Č. 580, sign. 

174 



Při vypracovávání městských počtů byla situace analogická s tím rozdílem, že je přehlížel některý 
z vrchnostenských úředníků z Bystřice. Novinkou janovické radní agendy bylo vypracovávání 
podacích protokolů o došlé korespondenci se zaznamenáním způsobu jejího vyřízení552 • Kromě 
těchto činností pracoval nadále jako řadový městský písař, jemuž příslušelo koncipování smluv 
o majetkových převodech, dlužních úpisů i běžné úřední korespondence. Pod vlivem zániku titulu 
primasa bylo nutné svěřit někomu vypracovávání obecního účtu. Městské počty, které se nejdříve 
sestavovaly za období jednoho kalendářního a později jednoho vojenského roku (1. listopadu až 31. 
října léta následujícího), měly složitější strukturu, doprovázela je řada účetních příloh (především 
kvitancí) a musely být ratifikovány vrchností, jejíž úředník za to inkasoval jistou provizi. Ta 
samozřejmě příslušela i městskému písaři, který za vlastní písařskou činnost dostával z obecní kasy 
od roku 1795 20 zl. ročně551 . Účty kontribuční vynášely svému početvedoucímu od 3 zl. 35 kro do 7 
zl. 15 kr., městské počty v roce 1835 75 zl. W. W. 554 Nutno ovšem podotknout, že popsaný postup 
nebyl jednoznačný. Po odchodu písaře Karla Prinkeho na odpočinek v roce 1820 zastával funkci 
početvedoucího kontribučních i městských počtů rychtář Josef Altmann. Když ve svém rychtářském 
úřadu skončil, předal kontribuční účetní agendu svému nástupci (postupně Václav Kobler, Jan 
Janda, Michael Kilian a Šimon Svoboda), zatímco městské počty vedl nadále až do konce 
feudalismu. To již byl při městečku opět písař, který na sebe převzal přepisovačskou část práce 
s účty. Tuto konstelaci potvrzuje městský počet za rok 1845, jenž přiznává roční odměnu 

početvedoucímu Altmannovi 75 zl. W. W. a městskému písaři Janu Jeřábkovi 150 zl. W. W. 555 

Vlastní městský personál se po roce 1787 postupně početně rozrůstal. V nezměněné 
podobě pokračoval obecní pastýř, hluboko do období starého magistrátu spadal počátek působení 
natahovače radničních hodin, funkce spojené s domkem čp. 31, kterému se po chalupě neřeklo 
jinak než U Hodinářům. Vedle těchto svým původem starých městských zaměstnanců pozorujeme 
výrazné posilování policejní, hospodářské a zdravotní oblasti. Na pomezí prvních dvou stál 
v městském počtu za rok 1791 poprvé uvedený obecní hajný Jiří Fiala, dostávající za péči a hlídání 
olšového lesa při Jelence za 2 zl. ročně557 • S posilováním protipožárních opatření se zvýšila nutnost 
nočního dozoru. Za tímto účelem začal pracovat od roku 1793 ponocný, který zároveň vyvolával 
hodiny. Od obce inkasoval ročně 20 zl. SSR Funkci bylo možné spojovat s prací lesního hajného, jak 
to v roce 1800 udělal Šimon Trefanec559

• Třetím osobou dohlížející na bezpečnost v městečku byl 
nejdéle od roku 1798 policejní strážník, který společně s městským písařem obýval radniční 
budovu560

• Nebyl první speciálně pověřenou osobou nad pořádkem a bezpečností v městečku, 
s policejními komisaři se setkáváme již v roce 1781 561 (zřízenými z nařízení krajského úřadu). 
Po smrti Daniela Lišky policejnímu strážníkovi připadla povinnost natahovat radniční hodiny. 

Samozřejmostí v městečku byla také porodní bába. Až do josefských reforem nebyly její 
znalosti nijak kontrolovány, přestože se již v roce 1775 zapovídalo působení nekvalifikovaných bab. 
Teprve v 80. letech 18. století vyšlo nařízení, aby jejich znalosti prověřoval krajský fyzik či krajská 

IX/26. karton č. 1079. 
552 Z doby předbřeznové dochováno pouze pět podacích protokolú z let 1831-1834. SOkA Klatovy, AM Janovice n. 

Úhl., inv. Č. 105-108, kniha Č. 103-106. 
553 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton č. 232, městský počet za rok 1795. 
554 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 7, kniha Č. 5. 
555 SOkA Klatovy, AM ./anovice n. Úhl., inv. Č. 13, kniha Č. II. 
556 Natahovač Daniel Liška dostával od obce za svou práci púvodně 3 zl. ročně, od roku 1795 4 zl. ročně. Účet za rok 

1845 uvádí již 6 zl. W. W. 
557 V letech 1792-1794 uvádčn v této funkci Jiří Mrvík se 4 zl. služného. Další známí hajní: Michael Strych (1795), 

Šimon Trefanec (1800). 
558 V roce 1793 zmiňován v této funkci Josef Zinterhof, jenž dostával 20 zl. ročně. 
559 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 238, karton Č. 6, městský počet za rok 1800. 
560 Prvním policejním strážníkem, bydlícím ještě mimo radnici čp. 35, byl vysloužilý voják Šimon Terč z čp. 72, který 

v Janovicích pobýval do roku 1821. Jeho nástupcem byl nepochybně "Polizeisoldat" Jakub Fiala (t 1.3.1828 v čp. 
35). Konečně dlouholetým policejním strážníkem, jenž nastoupil na Fialovo místo a obýval radniční komoru s celou 
rodinou, byl Jan Mikuláš. 

561 V protokolu o volbě primasa z 15.3.1781 jsou uváděni jako policejní komisaři Václav Erl a Vavřinec Kilian. SOA 
Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 351. 
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porodní bába. Výdaje s tím spojené se platily z městského důchodu562 . Ještě dále šlo nanzení 
pražské lékařské fakulty z roku 1804, jež nutilo ženy asistující při porodu absolvovat univerzitní 
přednášky o ženské anatomii563

• Peníze k pobytu v Praze musela podle dekretu gubernia z 29. 
července 1808 poskytnout vrchnost. Realizace univerzitní kvalifikace porodních asistentek však 
probíhala velmi pozvolna, v roce 1815 v městečku působila pouze jedna krajským fyzikem 
zkoušená porodní bába, o deset let později již dvě564 . Využití služeb univerzitně vzdělaných lékařů 
zůstávalo většině poddanského obyvatelstva nedosažitelnou metou, přestože felčar a lékař byli 
běžnou součástí vrchnostenského personálu již v závěru 17. století. Lékařská péče se jim přiblížila 
až ve druhé polovině 18. století, kdy vznikla při klatovském krajském úřadu instituce krajského 
chirurga565

• Když administrativa bystřického panství zodpovídala dotazník o celkovém stavu 
dominia, uvedla, že zdravotnickou péči zajišťuje krajský fyzik, vrchnost z vlastních výdajů 
vydržovala pouze zvěrolékaře, na kterého se také lidé obraceli s prosbou o léčení. Později mohl 
jejich trápením ulevit městský ranhojič neboli chirurg, který zároveň vykonával činnost ohledače 
mrtvol. Zprávy o něm však jsou až ze 40. let 19. století566

• 

Zachycený stav městské správy vydržel až do prvních obecních voleb v roce 1850, které 
daly Janovicím konečně reprezentanty, kteří mohli do správy městečka zasahovat mnohem 
výrazněji než jejich předchůdci. Ani tato etapa správního vývoje městečka nebyla bez zajímavých 
momentů, obecní zastupitelstvo v čele se starostou Antonínem Vitákem usilovalo o vzestup 
významu své obce ve všech směrech, na konci 19. století dokonce zkoušelo přesvědčit zemský 
sněm, aby byly Janovice nad Úhlavou povýšeny na sídlo soudního okresu567

• To je však již téma 
nad rámec této práce. 

6.3.6 Obecní majetek 

Jak jsme konstatovali v předchozí kapitolce, tvořilo jeden z úhelných kamenů povinností 
městské správy řádné spravování obecního majetku, tvořeného v prvé řadě nemovitostmi. Základ 
pozemkového vlastnictví obce jako kolektivního sboru obyvatel městečka byl položen již 
ve středověku56R a zosobňovaly ho především pastviny, přezdívané v místních poměrech stejně jako 
jinde Draha či Dráhy a situované podél pravého břehu Úhlavy. Nešlo přitom o vybavení 
nadstandardní, nýbrž naprosto nezbytné. Tehdejší dobytkářství totiž trpělo neustálým nedostatkem 
píce. Poddanská hospodářství měla přiměřeny pouze louky, které sloužily pro zajištění zimní píce, 
vlastní pastviny až na výjimky sousedé nevlastnili. Základem výživy zvířat přes léto tedy byly 
právě obecní pastviny, které ležely v místech vinou terénu nebo neúrodnosti nevhodné jak pro pole, 
tak pro louky. Situování občin do těchto částí katastru, přestože ani pro pastvu nekryly stoprocentně 
potřebu dobytka, bylo běžnou realitou českého venkova, vynucovanou samou podstatou tehdejšího 
zemědělství. Pastva poddanského dobytka měla tudíž své limity a s neustále rostoucím počtem 
obyvatelstva přestávala fungovat. Obecní představitelé to řešili tak, že nemajetným obyvatelům 
městečka v druhé polovině 18. století zapovídali dobytek vůbec chovat. Takové zákazy se však 
míjely účinkem569 • Podle vizitačního nálezu z roku 1722 vycházely na jeden hektar občiny tři kusy 

562 Např. v roce 1792 na stravu porodní báby Evy Zinterhofové v Klatovech vydáno R zl. 24 kr. SOA Plzeň, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. Č. 376, karton Č. 230. 

563 Podrobně o porodních bábách Milena LENDEROV Á - Karel RÝDL, Radostné dětství:? Dítě v Čechách 
devatenáctého století, Praha 2006, s. 61-62. 

564 Na celém bystřickém dominiu púsobilo tehdy osm porodních bab, z toho čtyři zkoušené krajským fyzikem 
(ve Strážově, Janovicích, Ondřejovicích, Lukavici) a čtyři pražskou univerzitou (v Dešenicích, Strážově, Nýrsku 
a Skelné Huti). 

565 V březnu 1785 psal klatovský chirurg Josef Kaiser kvúli úhradě dlužených léčebních výloh za Bernarda a Josefu 
Liškových: " Vyhojil sem dvakrát hodinářkujanovickoll pana Bernarda Li/lky manželku, takže ona celý rok zdravá se 
vynacházela, z čeho on nebožtík [Bernard Liška 1 velice po vděčen byl a že mně rád zaplatí. jen co p.\:enici prodá". Za 
tuto práci si Kaiser naúčtoval 12 zl. a léčení Lišky plných 30 zl. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 563, karton 
č.464. 

566 V roce I R40 uváděn chirurg Michael Hahn jako ohledavač mrtvol. SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. I R5, 
karton Č. 2. 

567 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 253, karton Č. R. 
568 František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha 1957, s. 257-260. 
569 Např. v roce 1783 při koupi domu čp.49 sliboval Havel Toušek, že bude chovat jen jednu krávu. ale při řešení jeho 
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hovězího dobytka, v roce 1846 to již bylo kusů šese70
. Připomínám, že počítám na rozlohu veškeré 

zemědělské půdy, tj. také polí a luk, a navíc pouze voly, dojnice a jalovice, což je jen polovina 
reality, protože na obecním se pásly ještě ovce a vepři. Dobytek tak bylo nutné pást také na úhorech 
a s dovolením vrchnosti rovněž v letněných rybnících, jak o tom zpravuje přiznávací tabela 
dešenického panství z roku 1749. Dá se však předpokládat, že takové povolení neobdrželi poddaní 
vždy. Víceméně pro potřebu janovického magistrátu měla janovická obec od vrchnosti ještě 
povoleno rybařit v Jelence'71. 

Půdní fond se však neomezoval jen na pastviny. Po celou dobu pobělohorskou nalézáme 
informace o několika stryších polí a před rokem 1620 také lesa. Dá se tak soudit z marginální 
zmínky v dílčích cedulích z roku 1590, kdy si v obecním a farním lese vrchnost vyhrazovala právo 
honitby572. Les měl pro obec význam hned dvojí, neboť vedle zásobárny dřeva představoval další 
plochu, kde mohli sousedé pást dobytek. Jak důležitou ostatně pro Janovické možnost pastvy 
dobytka byla demonstrují spory, které kvůli tomu vedli se svou vrchností. V roce 1763 podali 
janovičtí sousedé stížnost na hraběte Palm-Gundelfingen pražskému concessu in causis summi 
principis et commissorum, protože prý neplatil z obecních pastvin a polí extraordinarium a nechtěl 
jim dovolit využívat letněného Granátkovského rybníka. Consessus nařídil, aby se obě strany 
za asistence krajského úřadu dohodly. Došlo k tomu smlouvou z 14. května 1764. Delegáti 
krajského úřadu neuznali výtku Janovických, že by za ně měla platit extraordinarium vrchnost, 
a upozornili, že obec před více než 50 lety vyměnila s vrchností zmíněné pastviny za kus rákosiště 
v letněném Granátkovském rybníce. Janovičtí také nemohli nijak dokázat, že za rákosiště skutečně 
platili. Vrchnost však udělala velkorysé gesto a za sousedy extraordinarium pro tento rok 
zaplatila573

. V sekání granátkovského rákosu však sousedé později byli beztak omezováni. 
Nejpodrobnější průzkum okolí městečka se záměrem zjistit rozsah původního majetkového 

fondu obce proběhl prostřednictvím komise krajského úřadu 23. července 1776574
• Zástupci 

janovické obce vymezili jako původní rozsah občiny plochu o více než 3000 stryŠích. Počínala 
v trati Na klínu, kde měl mezník vykopat na příkaz bystřické vrchnosti šafář Babka někdy v 60. 
letech, pokračovala kolem Podvolšového rybníka, kde také měl kdysi jeden mezník stát, až 
k rybníku Sedlínskému, kde komise skutečně nalezla jeden hraniční kámen. Odsud jich našli 
povícero podél pole petrovického šenkýře až do lesa nazývaného Hvízdalka. Hranice poté měla vést 
k lesu Kněží hora. kde se nalezl mezník se symbolem kříže, dále skrze les u Rovné na Ondřejovice 
až ke hvízdaleckým domkům, odkud se hranice napojovala na luka janovického mlynáře. 

Na otázku, proč si nárokují zrovna takové území, se poddaní odvolávali na dílčí ceduli z roku 1590 
a městskou knihu, z níž jim inspektor Schmidt vytrhl všechny listy, které obsahovaly soupis 
obecních pozemků. Bývalou příslušnost lesa pod Ondřejovicemi k janovické obci sousedé 
dokazovali ještě svědectvím Jiřího Robocha, který prý kdysi slyšel od Šimona Kiliana, že v lese měl 
rustikální podíl zemřelý soused Záveský. Zástupci bystřického vrchnostenského úřadu mezníky 
prohlásili za značení hranice mezi panstvím Dešenice a Bystřice nad Úhlavou, které nemá 
s ohraničením obecního majetku co do činění, o to více, když podle exaequatoria dominicale 
Janovicím příslušelo jen 9 strychů 3 věrtele polí a 194 strychů lad a pastvin. Pošetilost janovických 
požadavků dokladovali nárokováním dvou domů v Ondřejovicích, které byly jako rustikální 
označeny již v berní rule. Svědectví Robochově již nepřikládali vůbec žádný význam. Nestejný 
poměr nyní vlastněných pozemků s údaji panského katastru také způsobovala okolnost, že obec 
v roce 1773 za krajského dohledu propachtovala svá pole za 52 zl. na šest let janovickému sousedu 
Václavu Erlovi. 

pozÍlstalosti v roce I R02 se zjistilo, že vedle krávy choval jednoho vola. 
570 Počítám dohromady voly, dojnice ajalovice na plochu veškeré obecní zemědělské pÍldy (bez cest, vodních ploch). 
571 Tak ocenění z roku 1755. 
572 ,,Item co Sl' v.i:ech knčžskvch též i ohecních lesúv dotcjc'e, těch v společnosti zanechávám tak, abychom jich 

honěním zajíC/IV na nich ijinou voli oha dva bratři užívati mohli, jeden druhému v tom překážky nečinÍc. " Textová 
příloha Č. 2, s. 13. 

573 Opis smlouvy v SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 8, fol. 50. 
574 Opis protokolu této komise v N A Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 421. 
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Odhlédneme-li od spekulací a pokusíme-li se o stanovení reálné rozlohy janovické občiny, 
nalézáme první zmínku až v elaborátu komise, která vizitovala poměry zachycené v poddanské fasi 
tereziánského katastru z roku 1714. Konstatovala celkem 205,5 plošného strychu obecních 
pozemků (58,56 hektaru), které tvořilo 9 strychů 3 věrtele polí, 129 strychů lad a 65 strychů 

porostlin. Pozemky byly zaneseny do konečného elaborátu tereziánského katastru z roku 1748, 
zůstaly ovšem" extra ca/cu/um ,,575. Situace se dramaticky změnila po zdanění dominikální půdy 
počínaje vojenským rokem 1757. Obci bylo přiznáno 9 strychů 3 věrtele polí, 20 strychů porostlin 
a 174 strychů pastvin, z nichž vycházelo extraordinarium 20 zl. 47,75 kr. m Jak jsme poznali výše, 
bránili se Janovičtí vehementně placení této pozemkové daně a považovali ji za jeden z dalších 
symbolů útlaku ze strany vrchnosti. V tomto případě však zcela neoprávněně, neboť obecní 
pozemky byly intabulovány do hlavních knih desk zemských a zdaněny jako běžný dominikál577

. 

Problémem mohla být pouze disproporce v rozloze zdaněných a reálně obhospodařovaných 

pozemcích, neboť počátkem 60. let 18. století janovická obec dlouhodobě pronajala některá pole, 
i když povinnost placení extraordinaria zůstávala stále na ním. V tomto případě však šlo o přehmat 
městské reprezentace. 

Jiná čísla než tereziánský katastr uvedli ve věci rozlohy občiny samotní janovičtí 

reprezentanti. V konsignaci z roku 1773579 počítali s 45 výsevkovými strychy 1 věrtelem 
3 měřičkami polí a loukami pod 8,75 fory sena. Rozloha pastvin nebyla vyčíslena, pisatel pouze 
dodal, že obec obhospodařuje jako pastviny bývalé lesy u šibenice, nad rybníkem Chvalovem 
a olšoví při Jelence v celkové rozloze 15 sáhů. Rozdíl oproti zjištění z roku 1722 lze vysvětlit 
zejména tím, že se v průběhu více než 50 let některé pozemky zoraly. Kromě toho se občina 
měnila také v důsledku různých prodejů a krátkodobých či dlouhodobých nájmů5SO nebo záborů: 
obec se ujímala např. pozemků při pustých gruntech5s,

. Konec všem spekulacím učinil teprve 
josefský katastr, který janovické obci připsal 25 jiter 732 čtverečních sáhů polí (14,65 hektaru), 
8 jiter 578 čtverečních sáhů luk (4,81 hektaru), 578 čtverečních sáhů zahrad (0,21 hektaru), 49 jiter 
595 čtverečních sáhů pastvin (28,41 hektaru) a 13 jiter 1539 čtverečních sáhů lesů (8,03 hektaru). 
Do majetku obce patřily s výjimkou silnice Klatovy-Nýrsko také všechny místní komunikace 
(vicinální cesty) a veřejná prostranství (hřbitov, ulice, náměstí). Jejich rozlohu však josefský katastr 
pomíjel. Jakékoliv zrněny v územní rozloze občiny již poté muselo povolovat zemské gubemium5H2

• 

575 NA Praha, TK, inv. č. 28, katastr z roku 1748, kraj Plzeňský, fol. 71 r. 
576 Údaje podle exekvačního výtahu, NA Praha, Exaequatorium dominicale, inv. Č. 1615, karton Č. 138. Srv. k tomu 

rovněž NA Praha, Desky zemské - hlavní knihy, inv. Č. 272, sign. S XXXVII, fol. 193, kde odkazy na příslušné 
kvaterny. 

577 O zdanění obecního pozemkového majetku blíže J. PEKAŘ, c. d., s, 128. 
578 Rozhořel se kviHi tomu spor mezi obcí a pachtýři, jenž řešil Krajský úřad v Klatovech 30.10.1770. SOA Plzeň, VS 

Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
579 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351, "Beschreihung deren hey den Stadtl Janowitz 

hefiindlichen Gemein Grunden und von wehme derley genossen werden in dem Jahr l773". 
580 21.9.1755 prodala obec papírníkovi Janu Kašparu Fuchsovi za 25 zl. pozemek "nepoužitelný k pěstování", tj. 

patrně kvůli blízkosti říčního koryta Úhlavy. Opis trhové smlouvy ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše, 
karton "Archiv janovský". - 11.5.1760 petrovickému mlynáři Václavu Blahníkovi přenechala obec za 300 zl. pole 
pod I O strychů 2 měřice, po vyplacení částky však měl nemovitost vrátit zpět. Opis trhové smlouvy v SOA Plzeň, 
VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. - 1.4.1761 petrovickému rychtáři Janu Jiřímu Koppovi za 150 zl. 
přenechala obec pole Na lomu pod 8 strychů, po vyplacení částky však měl nemovitost vrátit zpět. Opis smlouvy 
tamtéž. - 11.6.1762 janovickému sousedovi Jakubu Terčovi za 50 zl. pole u Granátky pod 2 strychy 3 věrtele, 

po vyplacení částky však měl nemovitost vrátit zpět. Opis trhové smlouvy tamtéž. - Před rokem 1840 prodala části 
obecního pozemku (pustiny) Františku Keilovi z čp. 94 za 300 zl. W W, Michaelu Pavlíkovi z čp. 95 62 zl. 30 kr. 
W W, Václavu Zinterhofovi z čp. 84 pro výstavbu domku čp. 11440 zl. W W, Jakubu Smahovi z čp. 12320 zl. W 
W a Janu Kilianovi 60 zl. W W (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 405, karton Č. 336). 

581 Z pustého gruntu čp. 9 "polí, na dile i luk ohec užívá". NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly -
Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 

582 Janovická obec se souhlasem zemského gubernia 12. října 1843 prodala Václavu Šperlovi pozemek o výměře 7,5 
čtv. sáhu přiléhající k jeho stodole za 12 zl. C. M. Trvalým břemenem na pozemku byla roční činže 10 kr. C. M., již 
měl Šperl skládat do janovické obecní kasy (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 277r-277v). 
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Jako poslední a nejpřesněji se k janovické občině vyjádřil v roce 1837 stabilní katastr - zjistil 
celkem 67,77 hektaru zemědělské půdy - 7,34 hektaru polí, 7,54 hektarů luk, 46,20 hektarů pastvin 
a 6,61 hektarů lesů. 

Obecní les měli Janovičtí nejdéle od roku 1785 podél Jelenky. Ocenění dešenického 
panství z roku 1755 zaznamenalo malý olšový lesík nad Podvolšovým rybníkem, kde se kdysi 
nacházela bažantnice, ještě jako dominikální. Josefský katastr však již zmiňuje vedle Jelenky 
"pastviiitě a mladé vo/!:'ové stromovÍ. Pastviště jest částečně od škodlivé vody zkažené, řeka, dříví 
i pastva patří k obci janovické ". Jak je zřejmé, nejednalo se nikdy o vzrostlý les, stabilní katastr jej 
zachycuje jako nízký olšový porost o celkové rozloze 9 jiter 1115 čtverečních sáhů (6,61 hektaru), 
využitelný pouze na palivové dřevo. Obmýtní dobu lesa stanovili komisaři pro výpočet pozemkové 
daně v polovině 19. století na 30 let, ročně přirostl na jednom jitru jeden sáh583

• To již však prodělal 
systematizaci, kterou na přelomu let 1834 a 1835 inicioval společně s obecními lesy městeček 
Strážova a Nýrska bystřický hospodářský úřad. Kvůli nalezení schopného člověka pro její 
provedení si dokonce podal inzerát do úředního listu pražských novin584

. Snaha to nebyla marná, 
v prosinci 1835 mu gubernium potvrdilo jako systematizátora zmíněných obecních lesů jistého 
Josefa Hartmanna. Pracovat začal s počátkem příštího roku585

. 

Kromě půdy obci přináleželo několik staveb. V prvé řadě šlo o radnici, profilující doklad 
městské správy. Samostatnou budovou byla již minimálně od roku 1590. Zda se jednalo 
o předchůdkyni dnešní budovy čp. 35 nelze jednoznačně prohlásit, s takovou lokalizací lze počítat 
nejdříve počátkem 20. let 18. století. Není rovněž jasné, jakým způsobem janovická obec radnice 
nabyla. Mohla ji buď vystavět na vlastní náklady, nebo, a to se zdá pravděpodobnější, obsadila 
stavení nějakého zemřelého souseda. Vysvětlila by se tím i existence polí a luk v pozemkovém 
fondu obce58ó

• Úzkou vazbu k radnici měla šatlava, kam se zavírali sousedé za drobné přestupky. 
Její přesná lokalizace zatím chybí, rozhodně však svému účelu sloužila ještě na konci 17. století587

• 

Minimálně stejně starý původ měla pastouška, obydlí pro obecního pastýře (polního mistra). Svou 
velikostí šlo o nepatrné stavení, vybavené pouze kamny. Prameny jmenují v průběhu pobělohorské 
epochy tři budovy, kde pastýř pobýval, všechny pochopitelně v obecním majetku. Za nejstarší 
považuji na konci 18. století již nefungující čp. 90, mladšího původu bylo čp. 108 a podle 
marginálních zpráv je pastýřův pobyt doložen také v čp. 99, které původně sloužilo jako pazderna, 
další ze série obecních domů, vystavěná z nařízení klatovského krajského úřadu v roce 1778 
v areálu někdejšího hliniště, tedy stranou okolní zástavby kvůli nebezpečí požárus88

. Vedle budov 
obec vlastnila také mosty, lépe řečeno můstky. Jelenku překonávaly hned dvakrát, nejprve pod 
poplužním dvorem při cestě do Nýrska a poté v intravilánu městečka před domem čp. 9. Mlýnský 
náhon měl dokonce tři přemostění, nejprve bezprostředně u poplužního dvora, poté u Hořejšího 
mlýna čp. 39 a konečně na náměstí před kostelem. Doložen je ještě můstek v trati V brůdku přes 
Kusmoukovský potok pro silnici na Klatov/89

. Velký most přes Úhlavu při cestě na Veselí byl 
v majetku vrchnosti, ona ho také udržovala a opravovala. 

Samotné využití obecní půdy podléhalo změnám a lišilo se podle typu pozemku. Pastviny 
představovaly pro městečko nepostradatelnou entitu, takže se ponechávaly a využívaly výlučně 
pro pastvu dobytka janovických sousedů. Jiná situace panovala u polí a luk, které se tímto 
způsobem nedaly využít. Nejstarší obecní účty ze 60. a 70. let 18. století prozrazují, že jich obec 

583 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, lesní oceňovací elaborát z roku 1850. 
584 Amtsblatt zur Prager Zeitung 1835, Č. 15,25.1. 
585 SOA Plzeň, VS Bystřice n. (jh!., inv. Č. 405, karton Č. 336. 
586 Nejstarší janovická gruntovní kniha z roku 1720 připisuje janovické radniční budově 9 strychů rolí a louku 

pod jeden vůz sena. Informace není ani tak zajímavá proto, že potvrzuje rozlohu polí v tereziánském katastru (pokud 
z něj ovšem nevychází), ale především z důvodu vyslovené myšlenky. Radnice mohla být kdysi v minulosti původně 
chalupnickým hospodářstvím s uvedeným plidním fondem. 

587 19.8.1674 odevzdala janovická obec Zachariáši Pokornému mezi jiným také .. místo, kde před lety šatlava bývala 
a on si tam kolnu ~:v.l'tavěl". SOkA Klatovy, AM Janovice n. (jh!., inv. Č. 3, kniha Č. I, to!. 25v. Narážky na obecní 
šatlavu jsou nejčastěji při uzavírání smírů mezi sousedy. 

588 Tomáš JÍLEK (red.), Západočeská vlastivěda. Národopis, Plzeň 1990, s. 57-76. 
589 Srv. zápis z 19.8.1674: .. [00'] dědinu v Brúdku u mostu ležící obecní". SOkA Klatovy, AM Janovice n. (jh!., inv. Č. 

3, kniha Č. I, to!. 25v. 
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část namátkově pronajímala a část obhospodařovala ve vlastní režii. Využívala při tom sousedů, 
kteří za pivo a chleba odvedli všechny práce spojené s pěstováním obilí a přípravou suché píce pro 
dobytek. Obé jim potom obec prodávala. Uvedený postup však podléhal výkyvům a nezajišťoval 
stabilní výši příjmu, takže obecní reprezentace začala pozemky ve větší míře pronajímat. Zprvu 
neorganizovaně a podle momentálního zájmu obyvatelstva, později zcela cíleně. Konkrétní postup 
při pronájmu pozemků nám zachoval protokol z 29. září 1791 59°. Před vlastním projednáním 
podmínek pachtu a přidělením jednotlivých pozemků musel obecní rychtář uvědomit 

vrchnostenskou kancelář, která vyslala svého zastupce, jenž celý akt vedl. V inkriminovaný den se 
na radnici dostavilo 18 zájemců o pacht. Nájemní období stanovili představitelé obce na tři roky, 
od 16. října 1791 do 15. října 1794. Obec pronajímala 16 jiter 65 čtverečních sáhů polí (9,23 
hektaru) a 8 jiter 578 čtverečních sáhů luk (4,8 hektaru). Nájemní činže měla do obecní kasy ročně 
vynést 238 zl. 55 kro (135 zl. 21 kro za pole a 103 zl. 34 kr. za louky)591. K této částce se připočetlo 
ještě dalších 8 zl. 30 kro za pronájem pazderny a jedné místnosti v radnici. Vedle krátkodobého 
pachtu ovšem docházelo k trvalému zákupu obecních pozemků. Jen v roce 1791 takto odkoupili 
petrovický mlynář Augustin Tauer, janovický chalupník Mikuláš Janda a domkář Jakub Udíček 
9 jiter 145 čtverečních sáhů polí (5,23 hektaru) za celkovou zákupní sumu 270 zl. a roční činži 16 
zl.592 Stejný postup něko1ika1etého pronájmu praktikovali představitelé městečka po celý zbytek 
feudalismu593

. O obecní pole a louky neprojevovali zájem pouze drobní chalupníci a domkáři, kteří 
neměli vlastní pozemky, ale překvapivě i majitelé po1olánových statků594 . Kromě pachtů na příděl se 
obecní půda dala krátkodobě pronajmout také prostřednictvím dražby5'!5. 

Mluvíme-li o obecní půdě, nesmíme opominout také další důležitý moment, a sice její 
využití pro stavbu nových domkářských stavení596. Obec zájem toho kterého stavitele jistě vítala, 
neboť jí prostředkovala další možnost příjmu. Největší zájem o parcely pro domkářská stavení 
vypukl v poslední čtvrtině 18. století, kdy vrcholil populační přetlak neusedlého obyvatelstva, tedy 
podruhů, druhorozených potomků hospodářů a dalších. Později ochabl, protože obci začala 

konkurovat vrchnost, jež parcelací poplužního dvora uspokojila potřeby všech5'J7. Roční poplatky 
za odprodanou půdu nebyly vysoké již jen vzhledem k jejímu plošnému rozsahu, pohybovaly se 
od 10 do 40 krejcarů. S upadající reálnou hodnotou mince se tento druh příjmu stával iluzorním 
pojmem, domkáři "na obci" platili v roce 1790 II zl. 57 kr., v roce 1845 20 zl. 2 kro W. W. Vedle 
pevně zafixované roční činže se zájemci o půdu zavazovali vůči obci poselní službou. Co přesně 

590 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton Č. 229. 
591 Výše činže za jednotlivé pozemky nebyla stanovena pevně na jednotku plochy, neřídila se ani hrubým výnosem. 

Např. Wolfgang Strasser pronajímal pole Č. top. 281 (106 čtv. sáhů) za 45 kr., zatímco polc Č. top. 282 (107 čtv. 
sáhů) za 1 zl. 

592 Tauer pole č. top. 372, 374 a 375 o celkové výměře 6 jiter 1458 čtverečních sáhů polí za sumu 240 zl. a roční činži 
12 zl., Mikuláš Janda pole č. top. 373 o 1 jitru 1463 čtverečních sáhů za 30 zl. a roční činži 4 zl. a Jakub Udíček pole 
Č. top. 1912 o 424 čtv. sázích. 

593 Dokumentují ho zmínky o protokolech o pronájmu polí a luk v obecních účtech. Soupisy pachtýřů z let 1842 
a 1845 a další písemnosti související s pronájmem občiny z doby předbřeznové v SOkA Klatovy, AM Janovice n. 
Úhl., inv. č. 241, karton č. 7, celkový seznam obecních pozemků z roku 1849 tamtéž, inv. Č. 242, karton Č. 8. 

594 Výmluvně to dokumentuje struktura pachtýřů za období 1791-1794: farář z čp. 5, Josef Zinterhoť z čp. II, Michal 
Blahut z čp. 13, Jan Karel Zinterhof z čp. 17, Jakub Fingl z čp. 19, Wolfgang Strasser z čp. 30, Kristián Saloun z čp. 
37, Havel Toušek z čp. 49, Jakub Kobler z čp. 55, Josef Janda z čp. 64, Václav Terč z čp. 65, Jakub Mrvík z čp. 73, 
Šimon Saloun z čp. 75, Bartoloměj Hejtmánek z čp. 77, František Janda z čp. 78, Jakub Janda z čp. 83, Mikuláš 
Janda z čp. 119. Sedláci tak z celkové roční činže plynoucí z propachtovaných pozemkú platili plných 61,4 '% (čp. 
379 zl. 3 kr., čp. 55 36 kr., čp. 73 32 zl. 32 kr., čp. 75 2 zl. 40 kr., čp. 77 62 zl. 53,5 kr., čp. 78 8 zl. 33 kr., čp. 83 30 
zl. 27,5 kr.). 

595 Srv. dražbu janovických pozemkú mezi Václavem Erlem a primátorem Tichým z 14.7.1773, SOA Plzei't, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 351. 

596 Obecně V. PROCHÁZKA, c. d., S. 148-150. 
597 Na obecní půdě vznikly od roku 1775 tyto domy: r. 1782 dúm čp. 101 (Václav Kilian), r. 1785 dům čp. 104 (Jan 

Michael Zeis), r. 1786 dúm čp. 105 (Adam Babka), dúm čp. 107 (Šimon Fiala), neznámo kdy dlllTI čp. 109 (Bernard 
Kilian), před 1790 dúm čp. 113 (Jan Podstatný), r. 1791 dům čp. 116 (Markéta Auschwitzová), r. 1793 dům čp. 121 
(Matěj Zajíc), r. 1797 dům čp. 125 (Tadeáš Mastík). 
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obnášela nevím, snad souvisela s dodávkami materiálu vojsku. V roce 1845 platili někteří janovičtí 
obyvatelé obci dokonce zvláštní poselné ("Bothenlohn") - majitelé domů 3 kr., podruzi 15 kro C. M. 
ročně59X • 

Z pronájmu pozemků obci plynuly stabilně nejvyšší příjmy. Prolistujeme-li obecní účet 
za rok 1790, představovala roční činže za propachtované nemovitosti (tj. půdu i budovy) celkem 
170 zl. 48 kr., což činilo 74,8 % všech příjmů za uvedený rok. Další zdroje příjmů se podílely 
vskutku symbolickými hodnotami. Drobná suma plynula do obecní kasy z poplatků za stánky 
o trzích a jarmarcích (4 zl. 39,25 kr.), zbytek tvořily bonifikace za nejrůznější naturální odvody 
vojsku. V pozdější době obec tržila jisté částky za prodej olšového dřeva, jinak se příjmová část 
účtů neměnila a vykazovala stereotypní podobu. Jisté velmi nepatrné příjmy obci plynuly 
z nejrůznějších poplatků spojených s uzavíráním smírů mezi sousedy a placením pokut za jejich 
porušení. Reálné byly ovšem pouze v době, kdy měl magistrát vůči vrchnosti emancipované 
postavení; zanikly souběžně s právem volné dispozice nemovitostmi. 

Větší změny v časovém průřezu prodělávaly výdajové položky. Pokud se vrátíme k účtu 
za rok 1790, zahajovalo výdaje nezbytné extraordinarium (za rok 1790 22 zl. 44 kr.) a různá další 
daňová břemena (v uvedeném roce turecká válečná daň) podle momentálních předpisů. Janovice 
přispívaly každoročně II zl. 15 kro do kriminálního fondu, zavedeného po reformě hrdelního 
soudnictví v roce 1765599

• Pestrou skupinu vydání představovaly nejrůznější diety pro cestující 
členy magistrátu, povolávané co chvíli do Dešenic, Bystřice či Klatov. Některé cesty vykonávali 
i z vlastní iniciativy, zvláště bohaté výjezdní položky účty dokládají za rok 1775, kdy byli Janovičtí 
ve víru sporu o privilegia. Téměř permanentně se prováděly opravy obecních objektů, co chvíli se 
objevila položka za cihly, šindel i jiné řemeslné práce na radnici. Poměrně dynamický vývoj 
zaznamenávaly výdaje spojené se mzdami obecních zaměstnanců. Nejstarší účty se k nim vyjadřují 
sporadicky a naznačují, že členství v radě městečka bylo až na výjimky neplacené. Teprve 
po zrušení starého magistrátu a zavedení instituce městského rychtáře dosáhl čelný obecní 
reprezentant pevně stanoveného platu. V případě ostatních činovníků v obci se situace vyvíjela 
podle jejich aktuálního personálního obsazení. Účty po roce 1790 tak po celou dobu uvádějí výplaty 
písaři, natahovači radničních hodin, nočnímu hlídači, ohledači mrtvol a dalším. kteří vykonávali 
službu v terénu. Další obecní peníze byly vydány za koupi inkoustu a papíru - je zajímavé, že 
v roce 1790 nenakupovali v janovické, nýbrž volenovské papírně - a opět na nejrůznější vojenské 
potřeby, především mzdy některým sousedům za dovoz obilí a jiných naturálií do vojenského 
magazmu. 

Z dochovaných obecních účtů lze konstatovat poměrně vyrovnaný stav obecního důchodu, 
který i v případech větších půjček dovoloval jejich systematické splácení. V již zmiňovaném účtu 
za rok 1790 sice nalézáme vysoký dluh 690 zl., ale při stále rostoucím pokladním přebytku nebyl 
problém ve splácení a již na sklonku roku 1793 zbývalo doplatit pouze 150 zl. Pokud výdaje příjmy 
přece jen převýšily, rozvrhl se chybějící obnos na sousedloo. Nesmíme však zapomínat, v jakých 
hodnotách účty kalkulovaly. V nejstarších z nich se pohybujeme pouze v řádu pěti až šesti desítek 
zlatých, teprve od sklonku 18. století se účetní položky přehouply přes hodnotu sto, v samém závěru 
feudalismu i tisíc. 

Kupodivu se mi nepodařilo nalézt více dokladů o půjčkách sousedů z obecní kasy. 
Vysvětlitelné je to snad nepatrností částek, kterými ve starší době disponovala. Zaznamenán je 
naopak jev obrácený, kdy si poddaný půjčoval pro potřeby obecního důchodu. Zachariáš Pokorný si 
v rocc 1652 na prosbu obce neznámo od koho vypůjčil 30 zl. Obec ovšem úhradu nezvládala, takže 
se mu příštího léta revanšovala darováním obecní louky "mezi řekami ", kterou zoral, polem 
V hrůdku, místem, kde kdysi stávala šatlava, dvěma strychy žita, 1 zlatým penízem a odpuštěním 
dluhu ve stejné nominální výši. Po uzavření této smlouvy se potom celá obec odebrala do krčmy 
Linharta Ovsa, kde sousedé mohli z obecních peněz propít 1 z1. 601 

59X SOkA Klatovy, AM .Janovice n. (Jhl., inv. č. 241, karton Č. 7. 
599 Později se ho zdráhali platit, v prúběhu jara 1776 je k výplatě urgoval krajský hejtman Ktinigl, SOA Plzeň, VS 

Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
600 Tak v repartici dochované v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
60 I Zápis z 19 X 1674 v SOkA Klatovy, A M Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, ťol. 25v. 
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6.4 Vrchnostenské hospodaření a způsob obživy janovických obyvatel 

6.4.1 Patrimoniální správa, personální zajištění poplužního dvora 

Pro snažší orientaci v organizaci vrchnostenské výroby na janovickém statku a poplužním 
dvoře je nutné ještě krátce pohovořit o správě dešenického velkostatku, o jehož vývoji panují 
v literatuře zmatky. 

Středobodem našeho zájmu je statek Janovice nad Úhlavou, sestávající do počátku 16. 
století ze stejnojmenného městečka, vesnic Rohozna, Ondřejovic, jednoho selského statku ve Spůli 
a jednoho poplužního dvora v Janovicích. Mezi lety 1623-1649 vznikl druhý poplužní dvůr 
v Ondřejovicích, který k sobě soustředil kolem 170 strychů půd/,o2. V roce 1683 byl celý janovický 
statek připojen k panství Týnec a fungoval v jeho rámci jako samostatná jednotka až do roku 1724, 
kdy byl společně s panstvím Dešenice, statky Prapořištěm a Veselím a šesti horními rychtami 
Královského hvozdu prodán Karlu Richardu von Schmidlin. Zřejmě již v rámci bystřické epizody 
se celý zakoupený konglomerát začal nazývat jednotným panstvím Dešenice, i když na správní 
úrovni zůstával zcela závislý na bystřickém ústředí. V roce 1729 bylo společně oceněno, ač vnitřně 
děleno na jednotlivé statky. Janovický zde představovaly nejen tradiční tři sídla (Janovice, 
Rohozno, Ondřejovice), ale navíc ještě vesnice na Domažlicku Prapořiště, Úlíkov a Sedlice. Celý 
dešenický velkostatek byl připojen k državám březnických Kolowratů, kteří ho vzhledem k jeho 
odlehlosti od svého sídla centralizovali a zřídili jedinou vrchnostenskou kancelář v Dešenicích. 
Spravovala tak poddané a poplužní dvory v Dešenicích, Janovicích, Krotějově, Ondřejovicích, 

Prapořišti, Veselí a Zelené Lhotě. S celkem se nesžil pouze Královský hvozd, patrně kvůli 

specifické správě a také své příslušnosti do Prácheňského kraje. V dalších kalkulacích ho tedy 
vynechávám, na jeho území ostatně neexistoval žádný poplužní dvůr. 

Zabývat se podrobněji správou jednotlivých panství, pod něž Janovice nad Úhlavou 
příslušely, je již nad rámec této práce. Mohu uvést jen nejdůležitější fakta, která by neměla být 
rozhodně opominuta. Panství jako územní útvar bylo jednotkou hospodářskou a patrimoniální, tzn. 
že disponovalo politickou a soudní agendou, jež se vztahovala na všechny jeho obyvatele (poddané, 
úředníky a čeleď). Mimoto ještě panství vykonávalo berní agendu, kterou na ně přenesl stát. 
K zajištění těchto prvků měl k dispozici úřednický aparát. Prvou zprávu o správní organizaci 
patrimonia máme z roku 1466, kdy Oldřich Janovský zaměstnával purkrabího, jenž byl nepochybně 
suverénem jak na janovickém, tak na bystřickém statku603

• Purkrabí spravoval a vojensky hájil 
zdejší hrad i s přilehlým panstvím, udržoval příslušnou posádku, dohlížel na dvorovou čeleď a její 
působení v obhospodařování poplužních dvorů. Vedl také veškerou poddanskou agendu('()4. 
S postupným rozvojem vrchnostenského hospodaření se na výkon úřednických prací kladly stále 
větší nároky, takže se jednotlivé oblasti kancelářské agendy počaly svěřovat specializovaným 
úřednickým silám. V Janovicích k tomuto jevu v době jejich fungování jako sídla patrimonia 
nedošlo, ještě v roce 1651 nalézáme správní aparát v tom nejprostším složení. Hlavou statku byl 
hejtman či správce605

, jenž měl k ruce písaře606 • Hejtman co do rozsahu kompetencí nahradil 
purkrabího, jeho vlastním úkolem byl celkový vrchní dozor nad celým statkem, tj. nad poddanými, 
poplužními dvory, kanceláří apod. Písaři byla svěřeno vedení kanceláře, všech druhů účtů 

(nejdůležitějšími byly kontribuční, obroční a důchodní) a vyhotovování písemností podle potřeby 
majitele statku či poddaných. Vyloučena není ani jeho participace na vedení městských knih. 

602 170 strychú polí připisuje ondřejovickému dvoru taxa z roku 1649, dominikální tllse 175 strychú. Ocenění panství 
Dešenice z roku 1729 vykazuje výměru 2 zemské lány 18 zemských provazců (38,2 hektaru), konečně josefský 
katastr konstatuje 68 jiter 1178 čtverečních sáhl! polí (39,5 hektaru). 

603 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český 8, Praha 1888, s. 667, č. 96. 
604 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny .\právy v ('eských zemích od poc'átkl'í státu 

po současnost, Praha 2005, s. 230-231. 
605 V soupisu uveden jako správce, při křtu syna Jana Jindřicha v nejstarší strážovské matrice 1.11.1636 jako hejtman. 

SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. I (1631-1670), fol. 16a. 
606 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis I, s. 127. 
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Připojením k týneckému dominiu v roce 1683 se samozřejmě správa zcela od základu 
změnila. K této otázce se bohužel dochovalo mizivé procento původního aktového materiálu, takže 
i struktura vrchnostenského úřednictva na kolowratovské doméně je nutně mezerovitá, ačkoliv 
nelze očekávat nějaké zásadní vybočení z dobového standardu. V čele panství opět stanul hejtman, 
sídlící přímo na Týnci607

• V kanceláři měl potřebný personál, vzhledem k velikosti patrimonia již 
specializovaný na konkrétní oblasti příjmů. Setkáváme se tak s důchodním jako hlavním suverénem 
nad peněžní hotovostí6

0
8

, dále vedoucím kontribučních účtů a obročním pro agendu spojenou 
s vedením obilnářské výroby na celém panství. Purkrabí nebyl zřízen pouze centrálně, nýbrž 
v jednotlivých hospodářských centrech panství, bývalých sídlech drobnějších statků (doložen 
v Týnci, Janovicích, Dešenicích, dá se předpokládat v Běšinech). Krátká etapa schmidlinovské 
držby nedovoluje vyslovit se blíže k systému správy jejich dominia, známe pouze jména hejtmanů 
Jana Antonína Wartenbergera a Kašpara Antonína Cramera. Jistější jsme si až po restauraci 
Kolowratů v roce 1730. Jak jsem již uvedl, došlo vzhledem k odlehlosti panství vůči březnické 
centrále k vytvoření jednotného panství Dešenice v čele s hejtmanem609

• Hejtmanovi podléhal 
purkrabí a důchodní. 

Nejvíce zpráv máme k dispozici o správním fungování dominia bystřického, jeho součástí 
se Janovice staly v roce 1755. Strukturu zdejšího úřednictva lze přesně rekonstruovat s pomocí 
pramenů 90. let 18. století, jež evidují rovněž jejich mzdl 1o

, ovšem rovněž pro starší etapu vývoje 
dominia lze shromáždit nemálo zpráv. Oficiální název ústředního byrokratického orgánu až 
do počátku 19. století zněl prostě "vrchnostenská kancelář bystřická" či "vrchnostenský úřad 
bystřický ,,611, ale záhy se díky stále intenzivnějšímu zasahování státu do vrchnostenské správy 
vrchnostenská kancelář transformala na tři základní celkll2

: nejdůležitějším byl vrchní úřad 
("Oberamt"), kde si zachovával rozhodující vliv ředitel a který podléhal nejvíce státnímu dohledu. 
Vrchní úřad se zabýval záležitostmi spojenými s publikováním státních normativů a vojenskými, 
zdravotními, kontribučními, náboženskými a dalšími záležitostmi politické agendy. Poddaní 
přicházeli nejčastěji do styku se soudním úřadem ("Ortsgericht", "Justizamt"), kde měl po realizaci 
josefských reforem hlavní slovo justiciár. Náplní jeho činnosti byla částečně sporná a kompletně 
nesporná agenda. Nejprivátnějším celkem panství byl třetí celek, hospodářský úřad 

("Wirtschaftsamt"), který koordinoval vlastní ekonomický provoz panství. Všichni vrchnostenští 
úředníci museli být počínaje rokem 1773 imatrikulováni u Pražské hospodářské společnosti, stále 
se tlačilo na jejich důkladné hospodářské vzdělání613 • Pomineme-li administrátora a kontrolora 
(revidenta) jako vykonavatele administrace dominia, byl v roce 1792 v čele správního aparátu 
hejtman, nazývaný po státních nařízeních z roku 1749 pouze ředitel ("Hauptmann", 
"Oberamtmann", "Direktor"), platově srovnatelný s justiciárem jako právnicky vzdělaným 

úředníkem zřizovaným státem, ale placeným vrchností. Nejistý rozsah kompetencí měl správce 
neboli inspektor ("Verwalter", "lnspektor"t I4

• Snad souvisel s celkovým dohledem a kontrolou 

607 Podle marginálních zmínek v literatuře a pramenech jsem se pokusil sestavit chronologii jednotlivých týneckých 
hejtmanů (letopočty v závorce označují, kdy jsou doloženi ve své funkci): Jan Jiří Mentzingar (1663-1668), Jan 
Václav Hájek (1672-1674), Kristián Antonín Krafft (1676, t ve funkci 15.5.1693), Bartoloměj František Trčka 
(1693, t ve funkci 1.4.1700), Daniel Krnýha (t ve funkci 14.7.1703), Antonín Ludvík Tuftynka (t ve funkci 
28.9.1704), Ferdinand Rubinger (1706), Jiří Vojtěch Preller (t mimo funkci 6.3.1719), Ondřej Vojtěch Schiffner 
(1716), Bernard Rumpler (1719-1728). 

608 Bohatě doložen týneckými matrikami, výběrem: Jan Václav Hájek (1665), Jan Jiří Michaelides (1671-1673), 
Bartoloměj Václav Niderlautský (1674-1679), František Filip Čampule (1706) atp. 

609 Za krátké období 25 let dešenickými hejtmany František Kristián Kalivoda (1730-1748), poté suverénem jako 
"Wirtschaftsamtsdirektor" Jan Adam Arnold. 

610 Srv. především mzdovou knihu zaměstnanců dominia z roku 1790, uloženou v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. 
č. 1277, sign. K 841. - Marginálie tamtéž, inv. Č. 449, karton Č. 393 a inv. Č. 536, karton Č. 429. 

611 Tak ještě v zápisu z 2.11.1802 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 20v). 
612 První zápis s termínem "Ortgericht" v janovické gruntovní knize z 29.7.1805 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. 

Č. 69, sign. K 69, fol. 36r). 
613 Y. ČERNÝ, c. d., s. 44. 
614 Zjištění ředitelé bystřického dominia: Jan Josef Schmidt (1757-1769), Václav Jan Kraus (únor-prosinec 1772), Jan 

František Jaurnig (srpen 1773-duben 1775), Jan Jiří SiUauer (leden 1776-1780), Jan Josef Erben (1780-1783), 
Antonín von Krsowitz (1784-1787), Antonín Feldmann (1788-1790), František Rieger (1790-1797), Jan Kašpar 
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-
nad fungováním kanceláře, jeho úloha ve sporech Janovických o privilegia vytváří dojem, že byl 
přímým zástupcem ředitele. Dále nalézáme funkce běžné v každé vrchnostenské kanceláři. 

Purkrabího v roce 1792 konstatujeme jednoho, ale ve starší době nalézáme na bystřickém dominiu 
běžně doložené dva až tři. Jsem toho mínění, že každý z nich vedl zemědělskou výrobu poplužních 
dvorů a veškerého dalšího hospodářského provozu na jednom ze tří velkých celků dominia, tj. 
na bystřickém, dešenickém a opáleckém panství6

\5 - tomu nasvědčuje i informace, že Janovičtí 
jezdili platit feudální rentu do Dešenic6

\6. V roce 1792 zbyl pouze purkrabí bystřický, ostatní dva se 
přejmenovali na hospodářské pojezdné ("Wirtschaftsbereiter"). Bezprostředně po purkrabích 
v důležitosti následoval důchodní ("Rentschreiber", "Rentmeister"), který spravoval finanční 

hotovost a sestavoval důchodenské a hlavní účty. Podklady k nim mu poskytli další pomocní účetní, 
především vrchní hajný ("Oberjager"), obroční ("Kastner") a jemu podřízení poklasní 
("Scheuermeister"), rozmístění v jednotlivých, i když zdaleka ne všech poplužních dvorech. 
S výjimkou poklasných měli všichni výše jmenovaní úředníci ještě své osobní písaře ("Aktuar"). Již 
zcela mimo vrchnostenské úřednictvo fungoval výběrčí kontribuce. Nedílnou komunikační součástí 
vrchnostenské kanceláře byli sluhové a poslové. Vedle peněžního platu dostávali množství deputátů. 
Nejvíce inkasoval pochopitelně ředitel, za rok 1792 to bylo 500 zl. v hotovosti a na pivu, másle 
a soli, obilí, zelené píci, palivovém dřevě a rybách vyjádřeno v penězích dalších 766 zl. Dalších 
skoro 250 zl. řediteli vynesly akcidenční (nepravidelné) platy, většinou podíly ze soudních pokut 
apod. Podobnou, i když pochopitelně méně početnou strukturu mezd měli všichni ostatnÍ. Celková 
suma za mzdy vrchnostenským zaměstnancům nebyla právě malá. 

Správní organizaci dominia výrazně pozměnila parcelace poplužních dvorů. G. Hofmann 
uvádí k roku 1801 v čele správy ředitele, majícího k ruce důchodního, pojezdného 
("Gegenhandler") a justiciára. Obroční úřad vedl obroční se dvěma poklasnými, purkrabský úřad 
hospodářský pojezdný. V čele lesního úřadu byl vrchní hajný6l7. ° výrazný stupeň níže než úředníci stála čeleď, dělená vzhledem k zastávaným úkolům 
na zámeckou a dvorskou6 \s. Zámecká čeleď zajišťovala osobní obsluhu majitele patrimonia v jeho 
rezidenci. Vzhledem ke skromným poměrům janovických rytířů sestávala dle soupisu poddaných 
podle víry jen ze služebné, kuchařky a trub ače 619 , ale v době svého zenitu pulzoval na zdejším 
vrchnostenském sídle v tomto ohledu jistě mnohem čilejší život. Samostatnou kapitolou potom byla 
zámecká čeleď poté, co Janovice splynuly s týneckým a posléze bystřickým dominiem620

• 

Pokud jde o vlastní dvorskou čeleď v Janovicích, byli jejími hlavními koordinátory šafář 
s šafářkou, podléhající dohledu hejtmana62

\ . Hlavními povinnostmi šafáře byl dohled na mužskou 
část vlastní dvorové čeledi, údržba veškerého nářadí a péče o pole, spojená s dozíráním na kvalitu 
poddanými odváděné robotní práce. Šafářka naproti tomu byla nadřízená děveček, pečovala 
o dvorový dobytek a vší čeledi vařila. Ač podle dobové zvyklosti šafář s šafářkou obvykle tvořili 
manželský pár, uvádí soupis šafáře s vlastní rodinou a s ním nepříbuznou a o patnáct let starší 
šafářku. Po zakoupení Ledvinkovského domu čp. 3, při němž se zřídila také instituce šafáře, se šafář 
z poplužního dvora označoval jako horní ("villicus superior"). Z moci šafáře byl vyňat ovčácký 

Kreissl (1797-1801), Josef Brunner (1801-1808), Antonín Růžek (1808-1822), August Stummer ( 1822-1848). 
615 Dešenického purkrabího připomíná např. soupis dlužených robot z února 1775, přiložený k relaci klatovského 

krajského úřadu z 5.3.1775. NA Praha, ČG-publ., inv. č. 1347, karton Č. 735. 
616 Nedoplatky Janovických na feudální rentě vypisoval 18.12.1768 dešenický důchodní Antonín Jiří Richter. SOA 

Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
617 Gustav HOFMANN, Velkostatek Bystřice nad Úhlavou 1622-1945. Inventář, Klatovy 1985, s. XIII (=Inventáře 

a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni-pobočka Klatovy). 
618 O čeledi V. ČERNÝ, c. d., s. 10 1-122. 
619 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis 1, s. 127. 
620 Pro její složení byla rozhodující vlastní osobní přítomnost vrchnosti. Jestliže v případě Týnce jsou pobyty 

Kolowratů nepochybné (v matrikách týneckých také nalézáme lokaje, felčary, klíčnice apod.), potom u Palmů zatím 
konkrétní doložení jejich přítomnosti chybí, a to již jen s ohledem na velikost domény, kterou v Čechách 
vybudovali. 

621 Zjištění šafáři a šafářky v janovickém poplužním dvoře: Šimon a Kateřina Knížetovi (1684-1693), Jiří a Dorota 
Adámkovi (1693-1694), Jan a Lidmila Hlavovi (1696-1724), Vít a Marie Babkovi (1725-1754), Jakub Babka 
(1767), Jan Grosskopf (1773), Wolfgang Strasser (1776-1782). 
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mistr, protože chov ovcí vyžadoval zvláštní péči a zkušenosti. Zato mu podléhali všichni ostatní 
obyvatelé dvorového čeledníku. Šlo o stálé zaměstnance, kteří se specializovali na jednotlivé práce 
u dobytka. Soupis poddaných podle víry tak uvádí kravaře a svinaře. Mimo nich konstatuje vlastní 
pracovní sílu poplužního dvora, tj. čtyři čeledíny (pacholky) a šest děveček (služebné). Zvláště 
pro počet děveček byl rozhodující počet chovaného dobytka, jedna osoba obvykle obstarávala deset 
kusů622 • Jak čeledíny, tak děvečky vrchnost vybírala z již dospělých poddaných, nejčastěji sirotků, 
děti v očích vrchnosti ve dvoře nemohly zastat žádnou práci a při pravidelných stavěních sirotků 
(kterého se však vedle vlastních sirotků zúčastňovaly všechny poddanské děti) se pro zaopatření 
delegovaly na selská hospodářství623 • V roce 1651 se tak věk vší dvorové čeledi pohyboval mezi 
16.-34. rokem života, u dívek byla hranice nižší než u chlapců. Další údaje o personálním obsazení 
janovického poplužního dvora poté chybějí až do roku 1791, kdy byla podrobně rozepsána čeleď 
na všech dvorech bystřického dominia. V Janovicích soupis zjistil za první čtvrtletí uvedeného roku 
celkem 12 osob. Představitelem dvora byl stále šafář se šafářkou, který měl již od 50. let 18. století 
v nájmu chov dobytka. K dispozici měli čtyři pacholky (pečovali o voly), dva pohůnky, pastuchu 
a tři děvečkl24 • Ve srovnání se stavem zachyceným soupisem z roku 1651 tedy pozorujeme pokles 
pracovních sil poplužního dvora. Po reluici roboty janovických sousedů se na obdělání musely 
najímat námezdní pracovní síly, pouze domkáři vykonávali pěší robotu naturálně. Tento režim však 
fungoval pouze necelých deset let. 

Stabilním zaměstnancem janovického poplužního dvora byl ovčácký mistr. Těsně před 
zrušením ovčína měl personální obsazení téměř shodné jako v polovině 17. století: jeden ovčácký 
mistr, pacholek pro jehňata a příhončí ("Zutreiber"t25

• Počet pacholků při ovčíně odpovídal 
aktuálnímu množství ovcí, po celé 17. a 18. století jsou zprávy o jednom či dvou. Správou rybníků 
byl pověřen fišmistr, jenž pobýval v Janovicích a jenž je doložen matrikami od poslední čtvrtiny 17. 
století626. Dohližel na chov ryb, opravy rybníků a zřejmě také vedl příslušnou účetní agendu. Vlastní 
práce kolem rybníků vykonávali rybniční pacholci, kteří bydleli v těsné blízkosti poplužního dvora 
v domku nedaleko sádek u Ovčáckého rybníka. V roce 1756 již byl popisován jako velmi 
zchátralý627 . 

Již mimo janovický poplužní dvůr pracovali další vrchnostenští zaměstnanci - sládci, 
vinopalníci, pro panské potřeby zámecký kovář a natahovač hodin v jedné osobě, noční hlídači, 
branní či vodáci na zřizování a údržbu vodních potrubí do pivovarů. Panskou čeleď uzavírala 
početná skupina lesního personálu, podléhající již zmíněnému vrchnímu hajnému a členěná podle 
jednotlivých revírů. V roce 1792 konstatujeme revírní hajné krotějovského, suchokamenského, 
slavíkovického, opáleckého a seewaldského (Seewald, tj. Jezerní les), dále specializované myslivce 
("Hausheger", "Waldheger", "Holzheger"). O devět let později pozorujeme vzrůst lesních 
zaměstnanců, vrchnímu hajnému bylo nyní podřízeno 5 myslivců, 13 hajných a tři adjunkti628

• 

6.4.2 Zemědělská výroba janovické vrchnosti a zdroje jejích příjmů 

Protože sledování vývoje zemědělské výroby v rámci celého dešenického panství je 
nad rámec možností této práce, pokouším se nastínit její rámcový vývoj alespoň pro jeden konkrétní 
poplužní dvůr, ačkoliv si plně uvědomuji, že takový přístup není bez závad. Soudy podložené 
zprávami o výrobě na konkrétním poplužním dvoře nemohou být dostatečně reprezentativní 
a zobecňující, projevují se v nich místní specifika, která se u ostatních dvorů panství nemusela 

622 V. ČERNÝ, c. d., s. 102,213. 
623 Tak konstatuje pro komorní panství E. MAUR, Populační vývoj, s. 46. 
624 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 449, karton Č. 393. Více čeledi měli pouze na dvorech v Bystřici, 

Dešenicích (po 14) a na Opálce (15). 
625 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 449, karton Č. 393. 
626 Před rokem 1683 až do své smrti 20.4.1695 byl janovickým fišmistrem a porybním písařem v jedné osobě Jiří 

Antonín Zachariáš, po něm až do svého povýšení na dešenického purkrabího roku 1704 Jiří Preller. Posledním 
doloženým ťíšmistrem, jenž se vyskytoval přímo v městečku, byl František Ignác Stotz von Simmerling 
(t 15.6.1729). 

627 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 525, karton Č. 425. 
628 Gustav HOFMANN, Velkostatek Bystřice nad Úhlavou 1622-/945. Inventář, Klatovy 1985, s. XIII (=Inventáře 

a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni-pobočka Klatovy) 
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objevit. Snažím se alespoň v případech, kde je to reálné, vyslovit některá fakta k základním 
tendencím celého panství. Hlavní pozornost jsem soustředil na 18. století, pro které se dochovaly 
prameny, jež dovolují alespoň rámcově zhodnotit úroveň zemědělské výroby. 

Citelně jsem postrádal účty, které by umožnily sledovat výnosnost dvora a potažmo celého 
panství Dešenice v dlouhodobém časovém průřezu. Ani pro týnecké, ani pro bystřické panství se až 
do zániku dvorového hospodaření v kompletním souboru žádné nedochovaly629, takže je velmi 
obtížné určovat základní charakteristiky janovického poplužního dvora. Konkrétní podobu dvorové 
výroby a hospodaření na bystřickém dominiu zachycují pouze peněžní bilance ze závěru 18. století, 
které vznikaly jako přípravný materiál pro emfyteutizaci dominikálu a nikoliv jako přehledy 
pro potřeby důchodního úřadu. Jejich zásadní slabinou pro studium hospodaření na tom kterém 
dvoře je, že nezohledňují všechna odvětví zemědělské výroby s konkrétními čísly pro jednotlivé 
dvory (např. přijmy z rybnikářství, lesů apod.) a postupují sumárně pro celé panství. Nemůžeme tak 
např. zjistit, kolik vynášely rybníky a lesy samotného janovického rajónu. Rovněž v rámci bilancí 
o čistém výnosu dvorů shledáváme zcela jiné seskupování účetních položek, než jak jsme tomu 
uvyklí u běžných hlavních účetních knih. Přesto nebude ke škodě několik čísel v rámci dominia 
uvést, protože zároveň naznačí mnohé i pro janovickou tématiku630

• 

Zmíněné peněžní bilance se sestavovaly za léta 1792-1794 tak, že se v jednotlivých 
položkách zjistil aritmetický průměr vydaných a přijatých částek v průběhu uvedených tří let. 
Ve finále vznikla hlavní peněžní bilance bystřického panství, jež po stanovení čistého výnosu 
ze všech příjmových zdrojů (46 070 zl. 34 kr.) odečetla výdaje společné celému patrimoniu (mzdy 
a deputáty vrchnostenským úředníkům, údržba patronátních objektů apod.) a stanovila celkový čistý 
roční výnos. Činil 32 351 zl. 27 kro 1,25 denáru. Protože se zmíněným odečtením zkomplikovala 
možnost zjistit procentuální zastoupení jednotlivých příjmových zdrojů panství, rozhodl jsem se 
částku rozdělit poměrným dílem mezi jednotlivé položky podle jejich zastoupení v celkové výši 
čistého příjmu631 • 

Podívejme se nyní na údaje o výnosu jednotlivých druhů příjmů obsažené v tabulce Č. 3. 
Vynechávám příjmy spojené s feudální rentou, tj. robotu a stálé činže (vlastně příjem za poddanský 
úrok a naturální dávky). Nejvyšší částkou se na celkovém průměrném ročním čistém výnosu632 

panství Bystřice podílely poplužní dvory, plnými 28,46 %. Nejvyšší čistý výnos vykazoval dvůr 
opálecký, po odečtení podílu za celkové výdaje panství plných 1292 zl. 46 kro (4,00 % všech příjmů 
panství a 14,04 % ze všech dvorů), těsně následovaný bystřickým dvorem s 1217 zl. 55 kro (3,77 % 
a 13,23 %). Janovický poplužní dvůr byl na třetím místě a předběhl tak zbývajících 19 dvorů, 
dvacátý dvůr v Zadních Chalupách byl propachtován a příjmy započteny mezi pohyblivé činže, 
dvůr v Branišově byl rozparcelován již v roce 1792. S 881 zl. 11 kr. 633 se dvůr v Janovicích podílel 
na celkovém čistém výnosu panství 2,72 %, čistý výnos všech dvorů tvořil z 9,57 %. Znovu 
připomínám, že skutečné podíly dvorů byly ještě o něco málo vyšší díky rybníkům a lesům, které 
byly hodnoceny sumárně pro celé dominium. Uvedené pořadí bylo přímo úměrné plošné výměře 
dvorů - první co do rozlohy rolí, luk, pastvin, zahrad a rybníků byl bystřický dvůr s 261,7 hektaru, 
ale nepatřily k němu žádné lesy, jako tomu bylo u Opálky, která vykazovala 239,6 hektaru rolí, luk, 
pastvin, zahrad a rybníků a dalších 108,9 hektaru lesů634 • 

629 Pro bystřické panství se izolovaně dochovala pouze hlavní peněžní kniha za rok 1782, ovšem bez účetních příloh, 
takže pro studium hospodaření konkrétního poplužního dvora bez většího významu. Skutečně kontinuální řada 
hlavních peněžních knih počíná až rokem 1788, ale i tak jen s torzovitým dochováním účetních příloh. - Jistou 
výpovědní hodnotu má sumář příjmů a vydání z bystřického důchodu za období 1771-1780, deponovaný v SOA 
Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton č. 426. 

630 Hlavní peněžní bilance v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 449, karton Č. 393, přípravné podklady včetně 
jednotlivých bilancí tamtéž, inv. Č. 536, karton Č. 429. 

631 Podobný postup doporučuje Gustav HOFMANN, Příspěvek k poznání hospodaření na drobnémfeudálním majetku 
v polovině 18. století (Výsledky hospodaření lenního dvora v Či.§ovicích v letech 1747-1763), SH 10, 1962, S. 208. 

632 V dalším textu upouštím od formulace "průměrný roční čistý výnos" a užívám jen "čistý výnos". 
633 Čistě pro úplnost připomínám, že bez odečtení poměrného podílu na společných výdajích dominia (9,57 %) 

janovický dvůr vykazoval za léta 1792-1794 průměrný roční výnos 1254 zl. 51 kro 3,25 denáru. 
634 Rozloha dvorů podle rozdělovacích katastrálních sumářů z roku 1812 ~ výměrou se nepatrně liší od původních 

zjištění josefského katastru z roku 1785. NA Praha, JK, inv. č. 471, fascikl č. 94. 
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Druhým nejvýnosnějším podnikem bylo lesnictví (17,35 %). Číslo vyjádřilo pouze čistý 
výnos z lesů na vlastním bystřickém dominiu, ovšem po započtení příjmů z lesního bohatství 
Královského hvozdu, který se do bilance nepojal, muselo jít o výrazně vyšší podíl. Vysoký kurz 
udržovalo pivovarnictví (15,69 %), realizované v pivovarech v Dešenicích a na Opálce. Další 
příjmy měly mizivý podíl: pohyblivé činže za pronájem vinopalen a dalších vrchnostenských 
objektů obnášely jen 1,15 %, rybnikářství 0,76 % a vrchnostenské provozy ve vlastní režii 
(vápenky, cihelny v Nýrsku a Opálce, flusárny, vinopalna v Dešenicích) 1,45 %. Významný zdroj 
příjmů ovšem představovala feudální renta, sestávající z roboty a stálé činže, tj. poddanského úroku 
v penězích a obilí (11,98 %). Poddaní odevzdávali vrchnosti zejména žito a oves. Ještě významnější 
podíl připadl robotě - po přepočtu na peníze 10607 zl. 2 kro 1 denár, tj. 23,02 % celkového čistého 
výnosu dominia. 

T b lk v 3 F v 'b"l a u a c. : manem z anee cl, .. B omzma ~ystrzee na dÚhl avou b K '[ k'h h d ez ra ovs e o voz u za ľ 1792 1794 eta -

Jrůměrný roční čistý 
Jrůměrný roční 

zastoupení na 
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3 59,64- 0,13 
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Pro naši potřebu je zajímavé zabývat se především zastoupením janovického statku 
na těchto příjmech. Znamená to zjišťovat nejen výnosy zdejšího poplužního dvora, ale také 
ostatních vrchnostenských provozů v městečku a jeho bezprostředním okolí. Částečně nám ji 
přibližuje zmiňovaná peněžní bilance za léta 1792-1794, dochovaná také přímo pro janovický 
dvůr63s • Vyjadřovat se kjednotlivým zdrojům příjmů je bohužel v jejím případě komplikované, 
protože elaborát vznikl jako peněžní bilance za účelem zjištění čistého výnosu a nebyl tudíž běžným 
účtem s oddělenými příjmy za obilí, dobytek apod. Přesto z něj jde vysledovat alespoň základní 
tendence výroby na janovickém poplužním dvoře a právě pomocí něj půjde zjistit, která odvětví 
zemědělské výroby byla nejrentabilnější. Účetní bilance konstatovala suverénně nejvyšší příjmy 
a zároveň nejvyšší čistý výnos z rostlinné výroby (1205 zl. 3,5 denáru), do níž byly započteny 
příjmy a vydání spojené s pěstováním obilnin, pícnin, okopanin a vydržováním jednoho volského 
potahu. Daleko za rostlinnou výrobou pokulhával výnos z provozu ovčína (61 zl. 5 kro 3 denáry). 
V chovu hovězího a vepřového dobytka se náklady téměř rovnaly ziskům a čistý roční výnos činil 
pouhé 2 zl. 44 kro 0,25 denáru. Bilance se ovšem vůbec nevyjádřila k rybnikářství a lesnictví, tato 
odvětví byla zpracována v sumářích pro celé dominium a nemají tudíž pro nás cenl36

• 

635 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 449, karton Č. 393. 
636 Z účetní bilance sestavené k 31.12.1800 (tj. po provedení emfyteutizace) ovšem víme, že se rybníky hodnotily 

33,125 kro z jedné měřice, což při rozloze rybníků v janovickém revíru 312 měřic 1,25 měřičky znamenalo čistý 
roční výnos 173 zl. 8 kro SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, karton Č. 294. 
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Pro zhodnocení rozlohy a hospodaření na janovickém poplužním dvoře musíme využít tedy je$tě 
jiných pramenů. Největší bohatství údajů přinášejí pro starší období ocenění panství Dešenic z let 
1729, 1755 a 1756. Ani zde však jejich využití není bezproblémové. Situaci především komplikují 
letněné rybníky, které se využívaly jako louky, takže udaná čísla sklizeného obilí a sena vůči 
rozloze vlastních dvorových rolí a luk jsou zkreslená. 
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Pokusme se však přece jen probrat jednotlivé zdroje vrchnostenských příjmů. Základním 
centrem dominikální vrchnostenské výroby byl poplužní dvůr, jehož příjmy tvořila rostlinná 
a živočišná výroba. V rostlinné výrobě mělo zdaleka největší význam obilnářství, jež se realizovalo 
v režimu běžného trojpolního systému, který předepisoval ponechat každého roku třetinu orných 
polí úhorem pro načerpání síll38

• S postupem do přítomnosti sice byla snaha jeho plochu 
zmenšovat a celý úhor fruktifikovat, ale v rámci bystřického dominia došlo maximálně k jeho 
částečnému osévání hrachem, a to ještě zdaleka ne pravidelně, neboť se běžně sel také do jaří. Dříve 
než mohla administrativa panství recipovat modernější způsoby pěstování, byly poplužní dvory 
emfyteutizovány. Úhor tak sloužil nanejvýš jako pastvina pro dobytek, který ji přirozenou cestou 

637 Finanční bilance vynechala propachtovaný poplužní dvůr Zadní Chalupy, rozparcelovaný Branišov, dále Osinu 
a Lukavici. 

638 O trojpolí nás informují prameny od 16. do závěru 18. století. Za nejstarší zmínku lze považovat formulaci z dílčích 
cedulí z roku 1539: "Tyto diediny k tomuto dílu: v prvním oburu díl nejzadniejší, v druhým oburu díl přední, 
v třetím oburu díl přední, pokudž jest vymezováno. " (NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 42, fol. K 29v). Ještě 
když se pro potřeby josefského katastru sestavil přehled ročních výnosů, byl vypracován za období devíti let, 
neklamný doklad realizovaného trojpolí. Srv. k tomu Emanuel JANOUŠEK, Historický V/1VOj produktivity práce 
v zemědělství v období pobělohorském, Praha 1967, s. 55-57 (=Prameny historie zemědělství a lesnictví, 3). Zbývá 
dodat, že podle údajů ocenění z roku 1756 se na dominikální pole vysévalo 553,125 strychu, z nichž uvedený rok 
leželo ladem 178 strychů, tj. téměř ideální třetina (32,2 %). 
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hnojil. Svou polohou a bonitou však dominikální pole patřila k nejlepším v rámci celého katastru. 
Ještě v rámci přípravných prací na stanovení čistého výnosu pro stabilní katastr se v roce 1846 pole 
s nejlepším výnosem lokalizovala do trati Bláhovy či K židovským u krchovu, tj. do západní 
a jihozápadní části extravilánu639

, kde se po západní straně silnice na Nýrsko koncentrovala drtivá 
většina panských pozemků. Jedinou závadu představovalo nedaleké koryto Úhlavy, které se 
v případě povodní rozlévalo do širokého okolí a způsobovalo přemokření půdl40 • Nastávaly 
samozřejmě případy, kdy vrchnost zabrala majetek poddaných a vlastnila potom pozemek zcela 
odtržený od vlastní půdní domény. Detekovat takové jevy je však nesnadné. Jak jsem již uvedl, 
zpravují prameny pouze o zabrání pozemkového fondu Jílkovské chalupy, tedy ploše o 9 stryších 
výsevku. Tendence neustále zvětšovat půdní fond se však vrchnosti postupně ukazovala jako 
pošetilé a v druhé polovině 18. století se vrchnost snažila poddaným dominikál naopak pronajímat. 
Vyvrcholením tohoto procesu potom byla parcelace 23 poplužních dvorů a ponechání si pouze dvou 
nejrentabilnějších. 

Nejstarší lokalizace vrchnostenských rolí je v dílčích cedulích z roku 1590, ale určit jejich 
polohu v katastru je nemožné. Jistější jsme si až v 18. století, na jehož počátku proběhla první 
soupisová akce dominikálu. Seznamuje nás s rolemi Za Bláhovic, Na pastvištným, Na Katovce, 
Plačkova, Za židovským krchovem, Za ovčínem, jedním zelinářským polem přímo u dvora 
a pozemky zmíněné Jílkovské chalupy64l. Další soupisy dominikálních rolí z 18. století předchozí 
výčet rozhojňují o nová pomístní jména, nejmarkantněji zřejmě ocenění dešenického panství z roku 
1729: Za Bláhovy, Pod židovským krchovem, Pod strání, Na klínu, Nad klínem u bažantnice, 
Na Plačkovej, Na Katovce, U ondřejovického ovčína, U ondřejovické cesty a Na Kaštance. 
V nejrůznějších obměnách tato anoikonyma dokládají také mladší prameny642. 

Bylo by liché domnívat se, že půdní fond, přiměřený k janovickému poplužnímu dvoru 
ve středověku, neprodělal žádné změny a zůstal statický až do zániku feudalismu. Sledování jeho 
vývoje nás jednoznačně přesvědčuje o opaku. Musíme přitom vzít v úvahu nejen změny probíhající 
zevnitř - např. zabírání rustikálu, zakládání rybníků či naopak parcelace dvorové půdy poddaným 
- , ale i změny související s územním vývojem celého panství. Jak jsem dokázal výše, prodělávala 
država Janovských z Janovic dynamické proměny, jež se zcela jistě dotkly i vývoje dominikální 
půdy. Navíc je nejstarší pramen pro poznání režijního hospodaření na statku nevhodný do té míry, 
že neuvádí konkrétní rozlohu půdy (ať už plošnou nebo výsevkovou) a neodlišuje, co přesně patřilo 
k původnímu janovickému popluží. Právě v roce 1539 totiž vznikl v těsné blízkosti Janovic statek 
s tvrzí Petrovice nad Úhlavou, který pro své hmotné zajištění jistě část janovického dominikálu 
pohltil643

• Na jistější půdě jsme až u druhých dílčí cedulí z roku 1590, které již popisují janovický 
statek de facto v té podobě, jakou si zachoval až do svého splynutí s týneckým dominiem v roce 
1683. Ještě pro 17. století je však stanovení alespoň přibližné rozlohy dvorových polí velmi obtížné, 
protože se až do konce 18. století vyjadřovala množstvím vysetého obilí. Zároveň je důležité 
rozlišovat reálně osetou půdu a půdu, jež mohla být oseta. První konkrétní číslo podalo ocenění 
statku z roku 1623, vzniklé pro potřebu stanovení lenní kvóty. Takový důvod motivoval správu 
statku, aby se pokusila zatajit, co jen šlo. Nutno říci, že se jí to podařilo mistrně, neboť taxátor 
Mikuláš Brázdimský z Jenštejna přehlédl celou řadu nemovitostí, což jeho výsledky pochopitelně 
značně zkreslilo. Janovickému poplužnímu dvoru připsal 5 lánů, což by po stanovení místní rozlohy 
této jednotky odpovídalo zhruba 52 hektarům, ale vzhledem k faktu, že ocenění prováděl zemský 
úředník, půjde spíše o lány zemské (91,2 ha). Osévalo se na zimu přes 90 strychů žita a pšenice, 

639 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton č. 2346. 
640 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 525, karton č. 425, ocenění panství Dešenice z roku 1756. 
641 NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton č. 420. Zelinářské pole mělo výsevek 3 strychy a pozemky od Jílkovské chalupy 

12 strychů. 
642 Přesnější lokalizaci umožňuje soupis dvorových polí v ocenění z roku 1756: Pod strání mezi olšemi a Katovkou, 

Na klínu za polem Pod strání a přes Hvízdaleckou cestu, Na Katovce mezi úvozovou cestou a rybníkem Sedlín, 
Nad rybníkem (tj. nad Pastušním rybníkem), Za Bláhovy za obecními olšemi u veselského mostu, Nad zdí 
a Pod zdí pod petrovickou cestou nad panskými olšemi, Pod židovským krchovem má jasnou lokalizaci, 
Na Plačkovej také nedaleko židovského hřbitova. Údaje by pochopitelně šlo komparovat s josefským katastrem. 

643 Dílčí cedule z roku 1539 mluví o pustém petrovickém popluží, což možná signalizuje, že ve vsi býval poplužní 
dvůr ještě před vydělením Petrovic jako samostatného statečku a výstavbou tamní tvrze. 
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na Jare 16 strychů ječmene, 60 strychů ovsa a 5 strychů hrachu. Tento osevní plán odráží plně 
předbělohorský stav fungování dvora. Oves spotřebovali potažní koně, žito s hrachem dvorská 
čeleď, ječmene se pěstovalo minimum, vlastně pouze na výrobu krup a jen výjimečně pro pivovar. 
Nezbytnou surovinou pro výrobu piva dosud zůstávala pšenice, jež byla základním pilířem 

vrchnostenského obilnářství. V případě nadbytku se také prodávala. Již po čtvrtstoletí (v roce 1649) 
dvorová půda zabírala plných 8 lánů (cca 84 ha podle místní rozlohy lánu, 145,9 ha podle zemské 
míry) s momentálním osevem ozimů 59 strychů pšenice, 146 strychů žita a jaří 36 strychůječmene, 
104 strychů ovsa a 14 strychů hrachu. Jakým způsobem došlo k tak výraznému vzrůstu dominikální 
půdy nelze přesně zodpovědět. Jsem toho mínění, že nějaké markantní rozšíření dvorových rolí 
nenastalo a rozdílná rozloha vůči roku 1623 byla způsobena zejména důslednějším měřením. 

O první serióznější konstrukci se můžeme pokusit až prostřednictvím dominikální fase 
z roku 1713, podle níž se na pozemcích janovického poplužního dvora vysévalo celkem 545 
výsevkových strychů 1 věrtel obilí644. Pokud budeme dominikální pole považovat za dobrá 
a položíme rovnítko mezi strych výsevkový a plošnl45, docílíme plochy 155,3 hektaru, čímž se 
blížíme údaji z léta 1649, ovšem s ohledem na potomní hodnoty jde o výrazně vyšší číslo. Musíme 
rovněž vzít v potaz, že ne všechna pole byla označena bonitou dobrá. Markantně to vyjadřuje 
přiznávací tabela janovického dominikálu z roku 1749. Vrchnost tu přiznala 366 strychů výsevku, 
z toho 80 strychů dobrých (zrnovost 3) a 286 strychů špatných polí (zrnovost 2,5)646. Rozloha je 
nejen mnohem menší, ale zároveň z větší části špatné bonity. Dozajista tu významnou roli sehrála 
snaha vrchnosti zatajit skutečnou rozlohu dominikálních rolí, ovšem tak obrovský rozdíl vůči 
starším číslům nemůže být způsoben pouze tím. Teprve odhad panství Dešenice z roku 1729, kdy 
veškeré dominikální pozemky na panství přeměřoval přísežný geometr, podal spolehlivější údaje. 
Janovickému poplužnímu dvoru připsal 6 zemských lánů 19,25 zemského provazce rolí (111,2 ha), 
z nichž 9 provazců (0,85 ha) užívali pro svou potřebu šafář, panský hajný a nejmenovaný tesař647 • 
O osevním plánu se z ocenění nedozvídáme nic, uvedlo se pouze množství uskladněného obilí, 
v němž překvapivě vedl oves s 540 strychy, zatímco ječmen zaujímal pouhých 85 strychů, 

nepochybně kvůli jeho využití v dešenickém pivovaru648
. Konkrétnější představu o poměru 

vysévaných obilovin nabízí až další ocenění z léta 1755. Z celkového množství oseté plochy 346 
strychů 1 věrtele 6 měřiček tvořil 54,9 % ječmen, 38,6 % žito, 3,7 % pšenice a 2,8 % hrách. 
Na ozim se plánovalo vysít pouze 162 strychů 2 věrtele žita, takže pšenice by podle toho byla zcela 
eliminována. Čísla to však budou relativní, protože již příštího roku se setkáváme se zcela jiným 
obrazem, na první pohled spolehlivějším - na oseté ploše 375 strychů se vyhradilo pro ječmen 51,2 
%, ovsu 35,3 %, žitu 9,5 % a pšenici 3,9 %, na úhoru se ještě pěstovalo 12 strychů hrachu. Celková 
rozloha orné půdy byla stanovena na 553,125 strychu649

• 

Nejistotu v reálné výměře dvorových polí ukončil až josefský katastr v roce 178565°. 
Poplužnímu dvoru přisoudil celkem 198 jiter 814 čtv. sáhů orné půdy (114,2 ha), z nichž bylo 7 jiter 
681 čtv. sáhů (4,3 ha) v krátkodobém nájmu, takže vrchnost fakticky obhospodařovala 191 jiter 814 
čtv. sáhů rolí (109,9 ha). K tomu je však nutno připočítat plochu všech rybníků, které se během 

644 NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton Č. 420. 
645 Tento vztah vychází z údajů vizitace poddanské fase z roku 1714, jež uvedla rozlohu polí v plošných stryŠích. Údaj 

jsem pokoušel ověřit údaji z josefského katastru: jestliže se vyselo 33,5 měřice pšenice na 6,223 hektaru rolí, činil 
tento vztah po přepočtení na plošné a výsevkové strychy poměr 21,84: 22,00. 

646 NA Praha, Exaequatorium dominicale, inv. Č. 434, karton Č. 45. 
647 Podle G. HOFMANNA, Metrologickápříručka, s. 69 a 81 zemský lán odpovídal ploše 18,238 ha, zemský provazec 

0,095 ha. 
648 Jedinou konkrétní informaci o pěstování obilí ocenění uvedlo kvůli stanovení výše polí. Na základě konané omlatní 

zkoušky se zjistilo, že se ze tří mandelů vymlátily 2 strychy pšenice nebo 2 strychy 2 věrtele 0,5 mírky žita, 
2 strychy 2 mírky ječmene či 3 strychy 3 věrtele 0,5 mírky ovsa. Jeden mandel tedy vydal 62,4 litru pšenice, 78,9 
litru žita, 66,29 litru ječmene nebo 117,95 litru ovsa. 

649 Je přitom zajímavé, že v roce 1756 vznikly dvě verze odhadu, první očividně přesnější, z níž přebírám uvedená 
čísla, a druhá se zcela jinými počty strychů. Jestliže první verze uvádí např. pole Pod strání oseté ječmenem (58,25 
strychu) a ovsem (113,75 strychu) o celkovém výsevku 172 strychů, druhá poli přiřazuje pouze 133 strychů ozimů. 
V celkovém součtu první verze počítá 507 strychů rolí, kdežto druhá 553,125 strychů. 

650 Mimo vlastní fasi josefského katastru srv. soupis dvorové půdy pořízené z josefského katastru před zahájením 
emfyteutizace. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426. 
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letnění také osévaly (celkem 103 jiter 1447 čtv. sáhů, tj. 59,8 ha). Podle připojené specifikace se 
vypuštěné rybníky osazovaly na zimu pouze žitem, na jaře ječmenem a ovsem651

• Hodnoty těchto 
obilovin také v devítiletém seznamu obilních výnosů na poplužním dvoře za léta 1774-1782 
vykazují v množství vysévaného obilí výrazné výkyvy, činící u žita mezní hodnoty 129 a 248 měřic, 
uječmene 70 a 123 měřic a u ovsa 220 a 377 měřic vysévaného zrna. Stabilní hodnotu si udržuje 
pouze pšenice, která se do rybníků nevysévala. Co do množství výsevku, disponoval janovický 
poplužní dvůr po bystřickém nejvyššími hodnotami vysetého zrna na celém panství652

• V případě 
vlastních rolí josefský katastr konstatoval, že v průměru se na janovickém poplužním dvoře 
pěstovalo v uvedeném desetiletí na ozimním obilí 16,6 % pšenice a 83,4 % žita, zatímco 
najařinovém 23,1 % ječmene a 76,9 % ovsa. Tyto poměry se měnily v závislosti na bonitě polí; 
u dobrých byl poměr pšenice k žitu I :2, zatímco u polí střední kvality její zastoupení kleslo na 1:5 
a u polí nejnižší jakosti bylo na celé ploše vyséváno pouze žit0653

• Přestože nemůžeme kvůli 
započtení rybníků vypočítat minimální a maximální hodnoty hektarových výnosů dvorových polí, 
můžeme alespoň stanovit konkrétní čísla k jedinému roku, kdy se osévalo nejméně půdy a neletnil 
se zřejmě žádný rybník. Z desetiletí 1774-1782 to byl hned úvodní rok 1774. Sklidilo se tehdy 
181,66 mandelu pšenice, z nichž se vymlátilo 77,6 hektolitru zrna, 702,26 mandelu žita, z nichž se 
vymlátilo 403,97 hektolitru zrna, 262,26 mandelu ječmene, z nichž se vymlátilo 174,04 hektolitru 
a 298 mandelů ovsa, z nichž se vymlátilo 293,86 hektolitru zrna654

• Známe-li přibližnou hmotnost 
jednotlivých druhů obilovin655

, docházíme k následujícím hektarovým výnosům: pšenice 8,72 q/ha, 
žito 7,97 q/ha, ječmen 11,18 q/ha a oves 5,38 q/ha. Zaměříme-li svou pozornost na zrnování, 
vychází k uvedenému roku 3,76 u pšenice, 3,61 u žita, 3,54 u ječmene a 1,81 u ovsa, což je 
vzhledem k ostatním létům mírně nadprůměrná hodnota656

• 

Jak dokázaly výzkumy z panství, kde se dochovaly obilní účty kontinuálně pro delší řadu 
let, vykazovaly v dlouhodobém časovém průřezu základní zemědělské ukazatele podobné hodnoty, 
jež se s postupem do současnosti pouze minimálně měnily a jen v rámci srovnání jednotlivých let 
vykazovaly viditelnější změny. Vychází to ze samotné podstaty vrchnostenského hospodaření, které 
nedokázalo zlepšovat úroveň zemědělských postupů a veškeré snahy spojovalo s robotní prací, 
která měla velmi nízkou produktivitu. Poddaní pracovali na dvorových polích nedbale, nepoměrně 
liknavěji než na polích vlastních, které mohly vynášet výrazně více657

• Vrchnostenské obilnářství tak 
vykazovalo po celou epochu pobělohorskou strnulé hodnoty výnosů, neklamné to doklady stagnace 
a hospodářského konzervatismu658

• Mimo vlastní úroveň robotní práce kvalitu a množství úrody 
podmiňovaly ještě dva další důležité faktory, totiž počasí a intenzita hnojení. Zatímco prvý nemohl 
člověk nijak ovlivnit (vymrzání ozimů při tuhých zimách, deštivost a napadání obilí plísněmi 

651 Žito zrnovalo 3,75, ječmen s ovsem 3,90. 
652 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 514, karton č. 422, specifikace výsevku a sklizní na poplužních dvorech 

bystřického dominia za léta 1792 a 1793. 
653 Rozpis uvádí tento osevní plán: pole dobré kvality (34,218 ha) 1/3 pšenice a 2/3 žita, 12 ječmen a V2 ovsa; pole 

střední kvality (43,59 ha) 1/6 pšenice a 5/6 žita, Ylječmene a % ovsa; pole špatné kvality (32,146 ha) 12 žita, 12 oves. 
654 Z jednoho mandelu pšenice se tedy vymlátilo 42,8 litru zrna, žita 57,5 litru zrna, ječmene 66,4 litru zrna a ovsa 98,6 

litru zrna. Pokud tato čísla porovnáme s výsledky omlatních zkoušek v roce 1729 (jeden mandel vydal 62,4 litru 
pšenice, 78,9 litru žita, 66,29 litru ječmene nebo 117,95 litru ovsa), vidíme poměrně velké rozdíly, způsobené jak 
samotným principem vázání snopů a mandelů, tak úrodností toho kterého roku. Srv. Jiří SVOBODA, Obilní účty 
vrchnostenských panství z 18. století a způsob jejich zpracování. In: Zápisky katedry československých dějin 
a archivního studia II, Praha 1957, s. 17-20 a v témž sborníku TÝŽ, K vývoji obilnářské výroby na feudálním 
velkostatku v 18. století. s. 71-83. 

655 Pšenice 70 kg/hl, žito a ječmen 60 kg/hl a oves 50 kg/hl. Josef PETRÁŇ, Zemědělská výroba v Čechách v druhé 
polovině 16. a počátkem 17. století. Praha 1963, s. 108 (=Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, 
Monographia V, 1963). 

656 Pšenice zrnovala v období 1775-1782 minimálně 2,31 a maximálně 6,52, žito 2,18 a 4,23, ječmen 1,5 a 4,45 a oves 
1,27 a 3,1. Až na výjimku ovsa všechny nejvyšší hodnoty vykazoval rok 1775. - Podobná zrnování zná specifikace 
sklizní za rok 1793: pšenice 3,76 ; žito 2,59; ječmen 2,12; oves 2,12; hrách 4,68. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., 
inv. č. 514, karton Č. 422. 

657 Eduard MAUR, Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách. In: Prameny a studie 33, 
Praha 1989, s. 29 a poznámka Č. 14. 

658 Emanuel JANOUŠEK, Historický vývoj produktivity práce v zemědělství v období pobělohorském. Praha 1967, s. 
62 (=Prameny historie zemědělství a lesnictví, 3). 
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apod.), u druhého mohl leccos vylepšit. Závislost na hnojení ostatně pěkně dokazují svrchu psané 
hektarové výnosy. Tak např. nízká zmovost ovsa je způsobena okolností, že půda, do které byl set, 
nebyla vůbec hnojena. Pro účel, kvůli kterému byl pěstován, to ani nebylo nutné. Oves představoval 
plodinu okrajového rázu, s níž se krmil pouze dobytek. Přihnojoval se téměř výlučně pouze ozim, 
podle dobových instrukcí se v ideálním případě z jednoho kusu hovězího dobytka či 30 ovcí 
vyhnojil jeden plošný korec659

• Porovnáme-li to se stavem dobytka na janovickém dvoře před rokem 
1623, kdy se chovali čtyři koně, 60 kusů hovězího dobytka a na 500 ovcí, mohl se ozim vyhnojit 
alespoň částečně660 • V 18. století se situace poněkud zlepšila, neboť dvůr choval tolik dobytka, kolik 
mu jen kapacita dvora dovolila. Kromě vlastní chlévské mrvy se zkoušely i jiné prostředky hnojení, 
oblíbené bylo zejména hnojení bahnem z letněných rybníků či vystáním ovcí, které je známo již 
pro dobu předbělohorskou ze svrčoveckého statku Jeníšků z Újezda661

• Z konce 90. let 18. století 
jsou také zprávy o hnojení vápencem a sádrou662

. 

Žně nastávaly většinou na konci července, kolem sv. Jakuba. Požaté obilí se svazovalo 
do snopů, které vždy po patnácti kusech vytvořily jeden mandel. Normou sklizně z polí janovického 
dvora bylo zhruba 1400 mandelů; potvrzují to jak čísla pro rok 1774 z přípravných elaborátů 
josefského katastru, tak o rok mladší zmínky o hospodářské kapacitě janovického poplužního dvora 
z protokolu krajského úřadu z března 1775. Výmlat se poté zahájil na konci léta a trval až do konce 
jara příštího roku. Jestliže na jiných panstvích byla tendence mlatce najímat66

\ obstarali zde jejich 
práci janovičtí chalupníci. Podle obvyklého úzu dostávali část z vymláceného obilí, zde sedmnáctý 
díl664

• Špatné obilí a hrách se zbytky semen trávy (zadina), zbylé po výmlatu, se povětšinou použilo 
na směsku pro nadstandardní výkrm dobytka, především otelených krav. 

Na závěr pojednání o obilnářství je nutné připomenout, že poplužní dvůr, potažmo 
velkostatek nezískával všechno obilí jen svépomocí. Množství ho jednak nakupoval od poddaných 
- bližší informaci by podaly účty - , jistou část dostával formou naturální feudální renty. Odváděn 
byl především zvláštní druh ovsa, v doslovném překladu charakterizovaný přívlastkem psí 
("Hundshafer"). Vrchnosti ho odváděli jednak všichni Židé a rovněž šenkýři, kteří v roce 1755 
uváděli, že tuto dávku vydávali zhruba 30 let665

• Stejný oves dávali podle ocenění rovněž poddaní 
ze Sedlice na Domažlicku a dalších vsí dešenického panství666

• V celkovém objemu spotřebovaného 
obilí se však jednalo o malé množství, které nemělo výraznější význam. 

Seznam ročních výnosů za devítiletí 1774-1782 zcela opomíjel pěstování na úhoru, kam 
ve druhé polovině 18. století začaly pronikat nové druhy plodin. Jak jsem již uvedl, pěstovat se 
na něm mohl zčásti hrách, který půdu do určité míry pohnojoval667

, o pronikání pícnin se dostává 
zpráv z posledních dvou desetiletí 18. věku. Na celém bystřickém dominiu se v roce 1787 osévala 
jetelovinami plocha 35,93 hektaru668

, podle konsignace za rok 1791 se na úhoru janovického dvora 
vyselo 758 litrů jetelového semene, jež urodilo 4 vozy pícniny. Jetel již tehdy nebyl žádným novem, 
na všech poplužních dvorech bystřického panství se ho v tomto roce vyselo celkem 246 hektolitrů 

659 J. SVOBODA, K vývoji, s. 72. 
660 Z 500 ovcí se vyhnojilo zhruba 16 strychů, z hovězího a koňského 64 strychů, čímž dosahujeme 80 strychů. Ozim 

měl rozlohu 106 strychů. V taxe není uveden žádný vepřový dobytek, který jistě také vyhnojení napomohl. V potaz 
je nutné také brát okolnost, že k žitu se nemuselo hnojit s takovou pečlivostí jako k pšenici. V. ČERNÝ, c. d, s. 138. 

661 Vojtěch Jaromír NOVÁČEK, Z hospodářských zápisek Jana Jení.~ka z Újezda a na Svrčovci, Český lid 14, 1905, s. 
284. 

662 V peněžní bilanci janovického poplužního dvora za léta 1792-1794 jsou zmiňovány vydané částky za tyto suroviny. 
663 E. JANOUŠEK, c. d, s. 111. 
664 Takovou hodnotu udává jak ocenění panství Dešenice z roku 1729, tak několikrát citovaný devítiletý soupis obilní 

produkce pro potřeby josefského katastru. 
665 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 523, karton č. 425. 
666 Srv. dobrozdání bystřického vrchnostenského úřadu o této dávce, vypracované kvůli stížnosti janovického 

židovstva. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 514, karton Č. 422. 
667 V. ČERNÝ, c. d, s. 33. 
668 Lumír LOUDIL, Rozsah pěstování polních pícnin - jetelovin v Čechách (1787-/856) ajejich vliv na provozní 

systém zemědělské výroby, Vědecké práce Československého zemědělského muzea 6, 1966, s. 210-211. 
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a sklidilo 62 VOZŮ669 • Brambory již do dvorového hospodářství nestačily zasáhnout. Další rostliny 
(vikev, chmel nebo čočka) sice nebyly v rostlinné výrobě janovického poplužního dvora neznámým 
pojmem, měly však mizivý význam, jsouce výjimečně pěstovány pro výživu dvorové čeledi670 • 

V zhledem k okrajovému významu textilních rostlin se o pěstování konopí a lnu 
dozvídáme až v 18. století, je s ním však nutno počítat i pro období starší. Celá produkce se použila 
pro chod dvora, kde se plátno či konopné provazy spotřebovaly jak pro hospodářský provoz, tak 
pro vlastní potřebu zdejšího personálu. 

Poslední složkou rostlinné výroby bylo sadovnictví, podílející se na vybavení dvora již 
před polovinou 16. století. Reprezentovala ho především velká štěpnice "proti dvoru 
za příkopem "67\, tj. na pravém břehu mlýnského náhonu hned naproti kravským chlévům. Kolem 
byly roztroušeny ještě další sady, dílčí cedule z roku 1590 a taxa z roku 1649 jmenují dva. Všechny 
fungovaly především pro uspokojení potřeby majitele statku, při počtu 50 hrušňových 

a jabloňových stromů se ani nějaký prodej nepředpokládal. Kromě toho se ve štěpnicích sušilo seno, 
případně pásla drůbež. Neustálé rozšiřování dominikálních rolí a zánik rezidenční funkce Janovic 
v potomní době znamenaly redukci sadů, kterou přežila pouze zmiňovaná velká štěpnice. Kolem 
roku 1748 se na její části vystavělo osm chalup, nejpravděpodobněji stavení čp. 43, 91, 92 a 93 
s hospodářskými budovami. Zbytek se podle údajů ocenění z roku 1756 užíval nouzově 

pro pěstování směsky672. Josefský katastr ji už pokládá za řadovou louku nazývanou Štěpnice 
o rozloze 0,47 hektaru. V roce 1796 jí byla část prodána pro parcely domů čp. 58, 120 a 122673

, o tři 
roky později vznikla stavení čp. 127 a 128674

. Zbytek v listopadu 1800 v rámci emfyteutizace 
odkoupil David Klein a bratři Jakub a David Mayerovi675

• 

Po obilnářství se nejvíce úsilí dvorových zaměstnanců vázalo k živočišné výrobě, jež 
zvláště v období po třicetileté válce zaznamenávala výrazný vzestup, ač obilnářství nikdy výrazněji 
neohrozila. Výklad začněme u potahů, které se ještě bezprostředně týkají rostlinné výroby. 
Preferovaným potažním dobytkem doby předbělohorské byli koně, kteří měli vyšší výkonnost než 
později užívaní voli. V janovickém poplužním dvoře je nalézáme pro potřeby potahu zmíněné 
dílčími cedulemi z roku 1590676

, nejspíše v počtu čtyř klisen, které se chovaly na dvoře těsně před 
vypuknutím třicetileté války. Takové číslo k obdělávání dvorových polí nepochybně stačilo, neboť 
neznáme z této doby jediný případ, kdy by janovičtí sousedé museli robotovat s vlastním potahem. 
Podle dobových odhadů stačil jeden potažní kůň zhruba na obdělání 1 lánu lehké půd/77 • Janovický 
pěti lánový dvůr měl tedy obdělávání svých polí poměrně dobře pokryt. A pokud dvorový potah 
přece jen nedostačoval, mohla se situace vyřešit námezdní prací. Po vzrůstu dvorových polí 
za třicetileté války na osm lánů se chovaly již tři koňské potahy a dva volské, stále tedy vidíme 
snahu vrchnosti obdělávat půdu vlastními prostředky. Kdy se do obdělávání dvorových polí poprvé 
zapojily poddanské potahy lze maximálně odhadovat, nepochybně k němu došlo po splynutí 
s týneckým dominiem. Zatímco poddaní očividně tratili (výkrm potahu limitoval chov jiného 
užitkového dobytka), vrchnost přestala vydržovat potahy a obdělání vlastních polí je nestálo 
prakticky nic. Chov koní samozřejmě vyžadoval zvýšené pěstování ovsa. Nešlo jen o samotná tažná 
zvířata, ale jak dokládají dílčí cedule z roku 1590, také o plemenné koně, chované více než 
pro užitek pro zálibu a reprezentaci678

• Je samozřejmé, že v případě finančních potíží vzali jako 
první za své. Zároveň se sílící potřebou zvyšovat produkci ječného piva přestával vyhovovat 
zvýšený výsev ovsa, takže byl omezován ve prospěch ječmene. To samozřejmě znamenalo, že 
koňský potah začal být nahrazován volským. Ovšem ani poté, co začali poddaní obdělávat 

dominikální pole se svými potahy, nevymizel z janovického dvora potažní dobytek úplně. Ocenění 

669 SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 449, karton č. 393. 
670 E. JANOUŠEK, c. d.. s. 78. 
671 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 42, fol. K 29v. 
672 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 525, karton Č. 425. 
673 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fol. 2r-4r. 
674 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fol. 7r-8r. 
675 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fol. 21r-22r. 
676 Srv. textovou přílohu Č. 2, s. 13. 
677 E. MAUR, Zemědělská výroba. s. 52. 
678 Srv. textovou přílohu Č. 2, s. 13. 
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z let 1729 i 1755 zmiňují chov čtyř tažných volů, ale o míře jejich využití již mlčí. Vzestup 
potažního dobytka při poplužním dvoře lze předpokládat teprve na sklonku 18. století poté, co se 
reluovala potažní robota janovických sousedů. Z této doby se bohužel nedochoval žádný inventář, 
který by k této otázce prozradil více. 

Vlastní hovězí dobytek představoval hlavní pilíř dvorové živočišné výroby. Poskytoval 
jednak mléko a s ním související produkty, dále maso a okrajově také kůže. Mléčné výrobky přitom 
pokrývaly jak výživu dvorové čeledi, tak putovaly na trh. S chovem však výrazně zacloumala válka. 
Již taxa z roku 1623 konstatuje, že se v současnosti nechová žádný dobytek, a uvádí předválečná 
čísla, kdy se mělo chovat 30 dojnic a 30 kusů jalovic. Pokud zde nějakou rekvizici jen tušíme, 
máme ji přímo doloženu z počátku 40. let, kdy si bratři Oldřich Vilém a Jiří Gotthard stěžovali, že 
Banérovi vojáci "obilí na témž statečku nám i poddanným našim jako i dobytky koňské a hovězí 
i všelijaké jinší věci pobravši a statek nanejvejš vyšumovavši prázdného zanechal. 679" Ve stejném 
duchu se neslo zjištění Košínovo z roku 1649, jenž nenašel ve dvoře jediný kus dobytka. Zda se 
pořád dvůr vzpamatovával z předchozí katastrofy nevím, taxátor pouze připojil, že předtím šafář 
obstarával 50 krav a 25 jalovic. Prvý skutečně reálný vhled do početního stavu stáda prostředkují 
až prameny 18. století. Ocenění z roku 1729 tu má přednost, protože uvedlo i hodnoty ideálního 
počtu dobytka. Zjistilo 18 jedno- až tříročních jalovic, které sem byly převezeny ze dvorů 

v Krotějově, Ondřejovicích a Zelené Lhotě a které se chovaly na úkor dojnic, jichž tu místo 
ideálních 45 bylo pouze 35. Ani ostatní jalový dobytek nebyl místního odchovu - z celkem 27 bylo 
sedm jedno- až pětiletých vyřezaných kusů a jeden roční býček z Prapořiště, šest odstavených telat 
z Krotějova, tři jednoroční a pět dvouročních jaloviček ze Zelené Lhoty, tři tříleté a jedna čtyřletá 
jalovice z Ondřejovic. Byl tu konečně také jeden starý chovný býk. Shrneme-li uvedená čísla, 

dostáváme 35 dojnic, 45 kusů jalového dobytka a jednoho býka. Rotace dobytka se objevila 
i u jiných dvorů dešenického panství. Druhý výčet stavu hovězího dobytka z roku 1755 nás 
seznamuje se zcela jinou realitou - 26 dojnic, 10 prvniček (tj. poprvé rodících krav), jeden šestiletý 
a jeden tříletý chovný býk. Z jalového dobytka zmíněny pouze dvě tříleté jalovice. Většina jalového 
dobytka se totiž odsud stejně jako z jiných poplužních dvorů na panství soustředila do speciálního 
dvora pro jalový hovězí dobytek ("Galdeshoť') blízko lesa Osina u Petrovic680

• 

Zásadním zdrojem výživy hovězího dobytka byly pochopitelně louky, pastviny a rovněž 
úhor. Pokud jsme u polí mluvili o potížích se stanovením jejich rozlohy, potom u luk musíme 
na jakákoliv plošná vyjádření rezignovat, protože se číselně vyjadřovala podle sklizených vozů sena 
či otavy, označovaných zprvu jako selských, později dvojspřežních. Tak v roce 1623 se sklízelo 180 
selských vozů sena i otavy, o čtvrtstoletí později se udává 196 vozů sena a 30 vozů otavy, přičemž 
jedna louka byla pronajata majiteli sousedního statku Bystřice. Tato čísla působí poněkud 

nedůvěryhodně, víme-li, že poměr sena a otavy se pohyboval zhruba v poměru 2: 1, ovšem také čísla 
dominikální fase z roku 1713 uvádějí podobné nízké hodnoty otavy - 49 vozů proti 127 vozům 
sena. Fase také jednotlivé louky konkretizovala příslušnými pomístními jmény: Za Bláhovic, 
U volší, Vokrouhlá, Dvořiště, K Veselí, Na ledovci a Moutvička. Prvním relativně přesným 

a nadlouho posledním bylo vyměření z roku 1729, které zjistilo 463,5 zemského provazce (44 
hektarů), z nichž 19,5 provazce používal panský hajný pro svou potřebu. Jako louka se využíval 
rovněž les Osina o celkové rozloze 368 zemských provazců (35 hektarů). Seno i otava se 
pochopitelně sklízely i z ovocného sadu. Mladší ocenění z 50. let se vracejí zpátky na vyčíslení luk 
prostřednictvím vozů sena a otavy. Ocenění z roku 1755 tak jmenuje louky Okolo oL~í, 

Na dvořištích, Na veselské straně, Za Bláhovy, Za rybníkem a Za ledovary o celkovém výnosu 87,5 
dvojspřežního vozu sena, znovu připomíná les Osinu s výnosem 38 vozů. Pokusit se převést vozy 
sena na plošnou výměru je velmi obtížné. K velikosti vozu se vyjádřila přiznávací tabela 
pro exaequatorium dominicale z roku 1749 upozorněním, že je vzhledem k horské poloze 
dešenického panství o polovinu menší než obvyklý dvojspřežní VŮZ681 . Přibližných čísel můžeme 

679 NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1. 
680 Dvůr vznikl někdy mezi lety 1729-1755, ocenění z roku 1755 uvádí, že dvůr, obhospodařovaný nádvomíkem, je 

zásobován vodou pro potřeby dobytka pomocí trub z blízkého rybníčku. 
681 Pavla BURDOVÁ-Dagmar CULKOVÁ-Eliška ČÁŇOV Á-Marie LIŠKOVÁ-František RAJTORAL (eds.), 

Tereziánský katastr český. Svazek 3, dominikál, Praha 1970, s. 220. 
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docílit až prostřednictvím josefského katastru a jeho doprovodného materiálu, které však na rozdíl 
od rolí udávají různé údaje. Fase konstatuje u janovického poplužního dvora 53 jiter 1003 čtv. sáhů 
luk (30,86 ha), zatímco přiložený soupis průměrných sklizní za léta 1782-1784 počítá jen s 47 jitry 
1502 čtv. sáhy (27,58 hektaru) a mimo janovickou obec přidává díky loukám Na dvořišti 
(pod katastrální obcí Petrovice) a Na veselský straně (pod Rohoznem) ještě dalších 16 jiter 1105 
čtverečních sáhů (9,60 hektaru), dohromady tedy 37,18 hektaru682 Za léta 1782-1784 se z této 
plochy sklidilo průměrně 191,38 q sena a 109,71 q otavy, tedy 301,1 q suché luční píce za rok. 
Výnos z jednoho hektaru louky tedy byl průměrně 8,09 q suché luční píce s výkyvem 11,68 q 
u dobrých luk a 5,84 q u špatných, což jsou dnešními měřítky hodnoty těch nejhorších luk683

• 

Konfrontujeme-li zjištěná čísla s údaji z roku 1755, vychází na jeden dvojspřežní vůz 2,18 q sena 
a 2,23 q otavy. Jakost luk ovlivňovaly v prvé řadě místní podmínky (poloha louky v terénu, úroveň 
zamokření atp.). Kolísavost sklizní suché luční píce navíc ovlivňovaly i povětrnostní podmínky. 
Komisař zemědělské ankety z konce 19. století konstatoval v blízkých Pocinovicích a Tajanově 
v průběhu několika let 8-30 q sklizené suché luční píce na hektar!684. 

Pokud jde o pastviny, nenacházíme v rámci dvora oficiálně až do roku 1785 jediný strych, 
teprve josefský katastr zjistil 82 jiter 1480 čtv. sáhů (47,72 ha) pastvin, z nichž bylo v nájmu 300 
sáhů. Přiznávací tabela z roku 1749 k tomu dodávala, že dvůr nevlastní žádné pastviny a hovězí 
dobytek pase společně s janovickými poddanými v letněných rybnících, případně v panských lesích, 
kde také příležitostně sušil seno. Tím se však tabe1a zjevně odpoutávala od reality, protože již 
počátkem 18. století janovická obec vyměnila s vrchností možnost pást dobytek v rákosišti 
letněného Granátkovského rybníka za obecní pastvinu v blízkosti židovského hr'bitova685

• Pastvina 
vznikla v mezidobí 1729-1755 rovněž ze zrušené chmelnice. Zahrad bylo podle josefského katastru 
u poplužního dvora jen 358 čtv. sáhů (0,13 hektaru) a nemohly tedy nijak výrazně ovlivnit 
konstatované množství píce. Tři zahrádky se nalézaly v intravilánu městečka k dispozici šafáři, další 
tři u Hvízdalky obhospodařoval ovčácký mistr. Bez výjimky sloužily pro pěstování zeleniny 
do kuchyně. 

S vepři se setkáváme poprvé v dílčích cedulích z roku 1590, ale konkrétní číselné 

vyjádření uvádí až taxa z roku 1649: v ideálním případě se podle ní ve dvoře chovalo na 60 kusů. 
S reálným stavem vepřového dobytka nás seznamuje až ocenění dešenického statku z roku 1729. 
Jmenuje osm plemenných sviní, jednoho chovného kance a 41 kusů mladého dobytka, bohužel 
bez odlišení, se kterým se počítalo na chov a který byl určen na prodej. Za běžných podmínek se 
svině oprasily dvakrát do roka a mohly vrhnout 6-12 mláďat, ne všechna se ovšem ještě téhož roku 
prodávala. Některá se vykrmovala ještě rok nebo dva, jiná se vybrala pro další zajištění chovu. 
Ocenění z léta 1755 zcela opominulo mladý dobytek, jmenuje jen 10 plemenných sviní a jednoho 
kance. To již však měl vepřový dobytek šafář v nájmu, vrchnosti platil ročně 75 zl. Jednu prasnici 
měl v činži ovčácký mistr, platil z ní ročně 7 zl. Forma nájmu dvorového dobytka vrchnosti 

682 Louky ve specifikaci za léta rozčleněny do tří tříd takto: Dobré: Vokrouhlice 5 jiter 794 čtv. sáhů (3,16 ha) - "od 
škodlivé vody pokažena a s křovím velmi zarostlá", vynáší 21,54 q sena a 15,38 q otavy; Za Bláhovy 7 jiter 1466 
čtv. sáhů (4,55 ha) - "škodlivej vodě podrobená ", vynáší 31,03 q sena a 22,17 q otavy. Prostřední: Okolo olší zvaná 
též Kout 1 jitro 1151 čtv. sáhů (0,98 ha) - "škodlivej vodě podrobená ", vynáší 4,81 q sena a 1,92 q otavy; 
U ondřejovického ovčína zvaná též Jedovary 14 jiter 350 čtv. sáhů (8,18 ha), vynáší 47,77 q sena a 23,88 q otavy. 
Špatné: K Pastušnímu rybníku 18 jiter 941 čtv. sáhů (10,69 ha), vynáší 41,63 q sena a 20,81 q otavy; Na dvořišti 12 
jiter 275 čtv. sáhů (7,00 ha), vynáší 34,08 q sena a 20,44 q otavy; Na veselský straně 4 jitra 830 čtv. sáhů (2,60 ha), 
vynáší 10,52 q sena a 5,11 q otavy. - Ve fasi se ještě za čistě dominikální louky považuje Štěpnice (1320 čtv. sáhů), 
Kaštanka (l jitro 1361 čtv. sáhů), V jamkách (l jitro 139 čtv. sáhů), celkem 2,16 hektaru. Dalších 176 čtv. sáhů luk 
měl v emfyteutickém nájmu kovář, šafář užíval louku Kout o 3 jitrech 20 sázích, granátkovský šenkýř emfyteuticky 
užíval dvě loučky o výměře 1163 čtv. sáhů. 

683 E. JANOUŠEK, c. d., s. 96. 
684 Výsledky .~etření (agrární anketa) poměrů hospodářských i kulturních zemědělského obyvatelstva v království 

Českém v letech 1898-1900, Praha s. d. [1902], tabulka na s. 462. 
685 Tuto informaci potvrzuje také ocenění z roku 1756, SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č.525, karton Č. 425. 
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samozřejmě vyhovovala, protože jí zajišťovala trvalý příjem i v případě, kdy chov postihla nějaká 
nehoda, a zároveň předcházela krácení příjmů vinou šafářových machinací. Základním zdrojem 
výkrmu vepřů byla pastva, dokud fungoval pivovar, mohl se dokrmovat též mlátem686

. 

V chovu drůbeže nepanovala snaha prodávat na trh a stačilo pouze pokrýt vlastní spotřebu. 
Vzhledem ke své bezvýznamnosti unikla evidenci obou tax 17. století, ač se po pozemcích 
poplužního dvora již dávno předtím proháněly jak slepice, tak kachny nebo husy. Chov to nemohl 
být nijak výrazný také vzhledem ke skutečnosti, že vrchnost dostávala jako rekogniční rentu 
od poddaných na statku v ideálním případě přes 200 slepic ročně687 • Teprve v 18. století, kdy již 
rekogniční renta byla reluována, došlo zřejmě ke zvýšení chovu drůbeže. Ocenění dešenického 
panství zjistilo na zdejším dvoře tři krůty, 10 husí a houserů, 10 kachen a kačerů a 21 slepic 
a kohoutů. Drůbež se krmila ovsem a nejrůznějšími zbytky. V roce 1755 se uvádí pouze 10 husí 
a 21 slepic v nájmu šafáře, platícího za ně ročně 24 zl. 15 kro Jižně od městečka v olšovém porostu 
podél Jelenky byla někdy na sklonku 17. století vystavěna ještě bažantnice. Poprvé nám ji 
představuje dominikální fase z léta 1713688

, o 15 let mladší ocenění ji popisuje jako prostor 
obehnaný hradbou s obydlím pro hlídače. O početním stavu bažantů neudává nic, bažantnice již 
tehdy zřejmě jen živořila, před rokem 1755 byla definitivně zrušena. 

Chov ovcí se pro vrchnostenskou ekonomiku vyznačoval některými nespornými výhodami. 
Předně ovce v zimě spotřebovaly mnohem méně sena než skot. N a podzim i na jaře se mohly pást 
ještě za velmi nepříznivých podmínek, kvalita píce pro ně nebyla rozhodující. Druhou výhodou byla 
potřeba minimálního počtu pracovních sil potřebných na jejich chov. Konečně za třetí důvod se dá 
považovat vlastní všestrannost ovcí, které svým chovatelům dávaly vlnu, maso a také mlék0689

• Tyto 
důvody byly jistě nespornými motivačními pohnutkami k tomu, aby se ovčín poměrně záhy stal 
součástí janovického poplužního dvora. Pokud sdělují prameny, nacházel se mimo jeho areál 
při silnici na Nýrsko v místě dnešní Hvízdalky. Vzhledem ke své poloze se někdy nazýval 
Ondřejovický ovčín. Ocenění z roku 1729 ho popisuje jako kamennou stavbu pokrytou šindelem 
a doškami s dřevěným přístavkem pro ovčáckého mistra, který společně s pacholkem o ovce 
pečoval. Nepůjde však o původní lokalizaci, v dílčích cedulích z roku 1590, kde je poprvé výslovně 
zmíněn 690, je umisťován přímo v poplužním dvoře69 !. Kdy byl poté přemístěn do své potomní 
polohy nevím, dá se však předpokládat, že někdy před vypuknutím třicetileté války, protože již taxa 
z roku 1649 ovčín přibližuje v podobě, v jaké ji zachytilo ocenění v roce 1729. To již nacházíme 
ovčíny u větší části všech poplužních dvorů panství. V roce 1794, tedy bezprostředně 

před začátkem jejich emfyteutizace, se u 24 dvorů bystřického panství nalézalo 17 ovčínů 

a hamlhofů692 , z nichž si vrchnost ponechala ve vlastní režii pouze jediný při poplužním dvoře 
v Bystřici. 

Více než vlastní charakter ovčína nás však zajímá početní zastoupení ovcí a celkový 
charakter jejich chovu. Jakékoliv podrobnosti ke způsobu chovu až do druhé poloviny 18. století 
chybí, prameny sdělují pouze početní stavy. Počátkem 17. století zmiňuje taxa z roku 1623 zhruba 
500 kusů, o 20 let později před vpádem Banérových oddílů přes 600. Nelze vyloučit, že šlo jen 
o ideální stavy, protože ocenění panství Dešenice z léta 1729 odhadlo kapacitu janovického ovčína 
na 400 bahnic, ale fakticky jich tu ovčák vydržoval pouze 272, místo zbývajících tu taxátoři uvedli 
38 ročních jehňat a 32 skopců. Jalového se tu mohlo chovat na 200 kusů, reálně tu bylo 10 starých 
beranů, 3 roční beránci a 89 starých skopců. Z veselského ovčína sem navíc bylo přiděleno 
6 starých beranů a z Dešenic 72 dalších kusů jalového dobytka. Celkem tedy ovčín poskytoval 

686 V. ČERNÝ, C. d, S. 229-231. 
687 V roce 1623 od aktuálního počtu 39 osedlých inkasovala celkem 176 slepic, dalších 36 slepic vázlo na pustých 

gruntech. 
688 Janovické matriky uvádějí bažantníka až v letech 1718 a 1725. 
689 V. ČERNÝ, C. d, S. 213 sq. - Zatímco jedna děvečka vystačila na 10 krav, povolával si ovčácký mistr pomocníka 

teprve od 300 kusů výše. 
690 Již v roce 1289 se v inventáři v Klatovech zmiňuje 300 ovcí. F. GRAUS, C. d, S. 41. 
691 "Item při týmž stavení kladu dvůr s ratejnou, s lázničkami a v ní s pánví miedienou, stodolou novou s kolnou a se 

všemi chlívy, což jich ko/i ve dvoře postavených jest, též i vovčín a chalupu vovčáckou. " (textová příloha Č. 2, S. ll). 
,,[ ... ] item sázky k chování ryb, ve dvoře tři, první pod ovčínem a podle té pořád dvie sádky. " (tamtéž, S. 16). 

692 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č., karton č. 393. 
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přístřeší 522 zvířatům. Dobové zvyklosti předepisovaly rozdělovat ovce podle věku a pohlaví na tři 
skupiny. Vylepšením této strategie poté bylo zřízení tzv. hamlhofů u poplužních dvorů Veselí 
a Prapořiště, kde se choval výlučně jen jalový dobytek na prodej. Odváděly ho sem všechny ovčíny 
z panství. Hamlhof ve Veselí vznikl někdy po roce 1729, zachycuje ho až o čtvrt století mladší 
ocenění dešenického panství s aktuálním stavem 415 kusů. Janovický ovčín vykazoval tehdy 327 
bahnic a 16 beranů. Starý dobytek se brakoval a poté vždy na podzim, kdy byl po létě dobře 
vykrmen, prodával. 

Výnosnějším artiklem ovčínů však byla vlna. Stříž se prováděla dvakrát ročně, vždy 
na jaře a na podzim693 . Jak se obě odrážely na celkovém hrubém výnosu janovického ovčína 
dokumentuje peněžní bilance janovického poplužního dvora z let 1792-1794694. Za rok 1792 docílil 
ovčín hrubého výnosu 651 zl. 40 kro 2,75 denáru, plnými 397 zl. 28 kro (tedy 60,9 %) se na něm 
podílela prodaná vlna (6 centnýřů 8,25 libry vlny, tj 3,40 q, libra vlny se prodávala za 39,875 kr.). 
Za prodaný dobytek naproti tomu inkasoval pouze 87 zl. 26 kr.. To je skutečně málo, pouhých 
13,42 % ročního hrubého výnosu. Lepší bilanci měl v roce 1794, kdy dosahoval 181 zl. 10 kro vůči 
482 zl. 56 kro 2 denárech za vlnu (7 centnýřů 39 liber, tj. 4,13 q), tj. 17,29 %. Tak nízké příjmy lze 
vysvětlit pouze odváděním jalového dobytka do hamlhofů a prodejem pouze starých bahnic 
a beranů. 

Hlavní odměnou ovčáka byla možnost vydržovat mezi panskými své ovce, tzv. kmen. 
Na základě jejich početního zastoupení potom dostával z panského důchodu příslušný podíl. 
Nejčastěji dodával na sedm panských ovcí jednu svou, takže inkasoval ročně osminu výnosu. 
Taková participace však nebyla absolutní, např. vrchnost si ponechávala všechen hnůj či naopak 
ovčák neplatil osminu vrchností dodávaného krmiva atp.695 Ovčácký mistr nedostával nic také 
za zvířata převáděná do hamlhofů. Dobře to vyplývá i ze srovnání ročního hrubého výnosu 
s ovčákovým příjmem. Za rok 1792 obdržel 60 zl. 53 kro 3,75 denáru, za rok 1794 již 83 zl. 19 kro 
2,75 denáru. Na ovčíně nebyl ovšem jediný zaměstnanec, vrchnost musela vydržovat také ovčácké 
pacholky. 

Významnou složku vrchnostenského hospodaření při janovickém poplužním dvoře 

představovaly lesy, odkud se získávalo dřevo nejen pro vlastní spotřebu a na deputáty 
vrchnostenským zaměstnancům, ale také na provoz pivovaru, vinopalny, cihelny či vápenky, 
na stavbu vrchnostenských budov či na výrobu zemědělského nářadí a sudů. Kromě toho odsud 
dřevo mohli kupovat poddaní, stavící si novou chalupu či na otop. Podle obou dílčích cedulí ze 16. 
století vlastnila janovická vrchnost lesní majetek jihozápadně od městečka na prostoru 
rozkládajícím se od silnice na Nýrsko k Ondřejovicím, Petrovicím a zasahujícím ještě k Opálce, 
Starému Lázu a Českým Hamrům. Tradičně se tomuto lesu přezdívalo Osina, jeho vzdálenější části 
Hořejší Osina. Nedaleko od něj se rozkládal ještě farní les Kněží hora a pravděpodobně také les 
janovické obce. Rozsáhlý lesní komplex je zde prokázán od zakreslení do josefského vojenského 
mapování až po současnost. Podle dílčích cedulí byl pečlivě ohraničen ("vyličován") jedlemi se 
znamením kříže a mezníky. Po odprodeji panství bystřického tvořil jižní a jihovýchodní hranici 
osamostatněného janovického statku. Pokud jde o jeho rozlohu, vyvstává problém, neboť se 
ve starší době udával v délkových mírách. Taxa z roku 1623 les určila na 4 velké leče (každé po 40 
tenatech), kdežto taxa z léta 1649 na 9,5 leče (každá leč po 30 tenatech a jedno tenato po 40 sázích). 
Důvěryhodnější se zdá být údaj druhý69\ jak jsem již dovozoval u polí, nepůsobí údaje taxy z roku 
1623 právě nejspolehlivěji. Délková míra vyznačovala obvod lesa, většinou však nikoliv na základě 
exaktního měření, nýbrž pouhým odhadem697. Taxa z roku 1649 také les blíže charakterizuje: "Lesu 
při témž statku pěkně vyrostlého, smrkového a jedlového, i také některý dub, k stavení, dělání prken 

693 Dvojí stříž v roce na bystřickém panství tak relativizuje poznatek, že se na Klatovsku prováděla pouze jednou 
ročně. Srv. Karel NOVOTNÝ, Klášterní manufaktura v Oseku v 18. století. K hospodářským a sociálním dějinám 
Čech v 16.-/8. století, Praha 1967, s. 25-27 (=Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 3, 1967). 

694 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č., karton Č. 393. 
695 V. ČERNÝ, c. d., s. 217. 
696 Koresponduje také s údajem z dominikální fase z roku 1713, která udává les v rozloze 10 lečí. 
697 Blíže k tomu August SEDLÁČEK, Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách, Praha 1923, s. 120 

(=Rozpravy České akademie věd a umění, třída 1.,66). 
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• 

a šindele velmi pohodlného nachází se". Zpráva tak les připomíná v dobrém a udržovaném stavu. 
Ostatně, není ani divu. Jestliže Janovští z Janovic od roku 1524 mohli těžit dřevo v pohraničním 
lese za Pocinovicemi, nechvátali jistě zpracovávat dřevo ve vlastním lese. V době pobělohorské již 
o těžbě dřeva na Království neslyšíme, slyšíme spíše stížnosti na chronický nedostatek dřeva. 
Drobný statek ho nebyl s to překonat, teprve zapojení do dominia větší rozlohy zjednalo nápravu. 
Celkovou, nyní již plošnou rozlohu zprostředkovalo ocenění dešenického panství z roku 1729. 
Kdysi jednotný lesní komplex nyní tvořily tři soustavy. Prvním byla plotem obehnaná Osina (34,9 
hektaru), les však pokrýval pouze menší část její plochy. Druhým lesem byla opět Osina, počínající 
od obydlí hajného a ohraničená mezníky a jedlemi se znamením kříže. Na ploše 294 zemských 
provazců (27,9 hektaru) rostlo povětšinou mladé smrkové a jedlové stromoví. Konečně třetí les 
zvaný Ondřejovský počínal u městečka a rozkládal se hlavně nad Petrovicemi. Ze všech tří měl 

největší rozlohu, plných 1006,5 provazců (95,6 hektaru). S udávanými čísly ostře kontrastují údaje 
z přiznávací tabely z roku 1749, které u janovického poplužního dvora zachytily jen 200 strychů 
lesa a 51 strychů porostlin (71,53 hektaru). Znovu se tak přesvědčujeme o nespolehlivosti jejích 
údajů. Žádný z uvedených lesů nepronikl do janovické katastrální obce během prací na josefském 
katastru, všechny byly přiměřeny k Ondřejovicím - podle katastrálního rozdělovacího sumáře 
z roku 1812 celkem 212 jiter 19 čtverečních sáhů (122,0 hektarů), zbytek zřejmě ještě k Petrovicím 
(52 jiter 102 čtverečních sáhů, tj. 29,9 hektaru). Se vznikem katastru stabilního část ondřejovických 
lesů připadla k nově vzniklé katastrální obci Hvízdalka. TýŽ soupis půdy již znovu konstatuje lesní 
kulturu v katastru obce Janovice, tentokrát však již jen obecní. Přesto se však práce se dřevem 
z Janovic nevytratila, neboť se na louce nedaleko Markovského mlýna zřídilo na přelomu 18. a 19. 
století dřeviště pro skládání dřeva, které bylo natěženo v Jezerním lese nad Černým jezerem 
a posláno po Úhlavě. V roce 1804 sem takto bylo dopraveno 1497 sáhů polenového dřeva. 
Na dřevišti si z něj část odebrali pachtýři okolních pivovarů, část přišla ke špitálu v Nýrsku 
a na výrobu šindele do Bystřice. Plných 1347,5 sáhu zůstalo na místě a za cenu 3 zl. 15 kro za sáh se 
prodávalo drobným zájemcům. V srpnu uvedeného roku však došlo v důsledku dlouhotrvajících 
deštů k rozvodnění Úhlavy, která s sebou z 20 kroků vzdáleného dřeviště vzala sedm sáhů dřeva698 • 
Další provoz dřeviště to neohrozilo, v polovině 20. let 19. století se zde ukládalo 2000 až 3000 sáhů 
měkkého a tvrdého dřeva, zájemci přicházeli zejména z Klatov699

• 

Pro dohled nad řádným využíváním lesa a na obranu proti podloudným krádežím dřeva byl 
k dispozici hajný. Prameny ho z doby samostatného janovického velkostatku neuvádějí, potřeba 
zřídit ho vyvstala pravděpodobně až po roce 1683. Bydlel v hájovně nazývané Hvízdalka, což 
po emfyteutizaci a vzniku dalších budov v její bezprostřední blízkosti přešlo do názvu nové osady. 
Dřevěnou stavbičku lokalizovanou nedaleko ondřejovického poplužního dvora zachytilo poprvé 
ocenění z roku 1779, krátce před jeho emfyteutickým prodejem bylo zrekonstruováno. 

Výnos janovického lesa nelze stanovit, protože peněžní bilance z let 1792-1794 udávají 
pouze celkový výnos ze všech lesů na celém dominiu Bystřice kde tvořily jeden z pilířů 

vrchnostenských příjmů. Za rok 1792 činil hrubý výnos 12 236 zl. 2 kro 2 denáry, čistý výnos bez 
odečtení poměrného podílu na centrálních výdajích 7994 zl. 31 kro 0,75 denáru, s odečtením 5613 
zl. 52 kr. 700 Zvláště po parcelaci dominikálu se les stal úhelným hospodářským podnikem celého 
bystřického dominia, vzhledem k příslušnosti pohraničního Královského hvozdu, tvořeného 
převážně lesním porostem. Podle Sommerovy topografie lesní úřad bystřického dominia v letech 
1839-1840 spravoval celkem 4795,4 hektaru lesní půd/ol. Les nevynášel jen jako zdroj dřeva, jistý 
příjem zajistila rovněž pastva poddanského dobytka. Právě v Osině pásli sedláci z Petrovic 
a Starého Lázu702. 

698 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, karton Č. 295. 
699 ANM, Sbírka G (Eichlerova sbírka), sign. Klat. G 31. 
700 Srv. tabulku Č. 3. Podrobná bilance lesního hospodářství z let 1792-1794 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 

536, karton Č. 429. 
701 Johann Gottfried SOMMER, Das Konigreich Bohmen. Statistisch-topographisch dargestellt. Siebenter Band, 

Klattauer Kreis, Prag 1839, s. 83 a TÝŽ, Das Konigreich Bohmen. Statistisch-topographisch dargestellt. Achter 
Band, Prachiner Kreis, Prag 1840, S. 237. Číslo se nepatrně navýšilo po koupi statku Miletice a Dlažov. 

702 Tak ocenění z roku 1755. 
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Jedním z nejvýnosnějších odvětví vrchnostenské zemědělské výroby v raném novověku 
bylo rybníkářstvCo3 • Na janovickém statku se s ním setkáváme záhy, již před polovinou 14. 
století704. V zápisech desk dvorských jsou rybníky jmenovány ve výčtu příslušenství také v roce 
1418705, k 18. srpnu 1475 poprvé registrujeme Nový, Prostřední a Sedlínovský rybník u Janovic 
v celkové ceně 300 kop grošů706 . Vznik zdejšího rybničního systému nepochybně koreloval se 
zakládací vlnou na přelomu 14. a 15. stoletC07, ovšem až v 16. století dosáhl svého maxima. 
Souviselo to zejména s vylepšením rybnikářské techniky, založené na zásadě třístupňového chovu 
jednotlivých generací ryb. Dosud chov fungoval na principu dvoustupňového systému, kdy se 
mateční ryby nasazovaly do malých rybníčků zbavených dravců a teprve na jaře druhého nebo 
třetího roku odsud byl potěr převezen do větších nádrží, kde se choval další dvě až tři horka (letní 
obdobífoR. Tento princip se jistě používal také na janovickém statku, než se vylepšilo mezistupeň, 
jenž představovaly výtažní (plodové) rybníky, kam se nasazoval roční plod na jedno horko a teprve 
poté přecházel do násadních (kaprových) rybníků, kde dorostl k výlovu a prodeji. Doba pobytu ryb 
v jednotlivých typech rybníků se mohla měnit, v místních poměrech se od poloviny 17. století 
nasazoval do kaprových rybníků výlučně dvouletý plod na tři horka709, což byl postup 
doporučovaný např. na komorních panstvích71o

• Takové vylepšení chovu ryb samozřejmě znamenalo 
ještě založení dalších rybníků, používaných jako výtažní. Že se při tom nezatopila jen půda 
vrchnostenská, ale i poddanská, není pochyb. Většinu výtažních rybníků sice nacházíme 
koncentrovánu v jihozápadní části katastru, kde se rozkládala většina dominikálu, ale několik je jich 
i na místech, kde je obklopoval samý rustikál. Slovené ryby se svážely do sádek (haltýřů), jež se 
rozkládaly v těsné blízkosti poplužního dvora a přilehlého Ovčáckého rybníka. Zde čekaly buď 
do jara na přemístění do výtažních rybníků nebo již přímo na expedici a prodej. Někteří si ovšem 
ryby kupovali ihned po výlovu na hrázi, v jiných případech se vozily do Klatov a jiných blízkých 
měst, pokud se tamnímu rybničnímu hospodářství zrovna nezadařilo 711. Odbyt ryb v regionu se 
nemusel vázat jen na tuzemsko, např. klatovské kapry odebírali františkáni z bavorského 
Neukirchen bei Heiligen Blut7l2

• 

Zakládání jednotlivých rybníků nemohu bohužel podrobněji postihnout, značné problémy 
jsou již se samotným zjištěním, kolik jich k janovickému poplužnímu dvoru vůbec patřilo. Dílčí 
cedule z roku 1539, první pramen informující blíže o zdejších rybnících, totiž nerozlišují, které 
patřily konkrétně k janovickému statku a které mu připadly pozdějšími územními zisky. V majetku 
Heřmana Janovského z Janovic uvádějí celkem 15 rybníků, z nichž minimálně dva byly původním 
příslušenstvím statku Soustov. Naopak rybníky Sedlín a Sedlínek byly od janovického poplužního 
dvora odděleny založením samostatného statku petrovického. S počtem jedenácti rybníků se tedy 
nejvíce přiblížíme realitě7l3 • Protože se po ukončení chronických válek režijní hospodaření mohlo 
snadněji rozvíjet, bylo zřejmě založeno ještě několik dalších výtažních rybníčků, poněvadž dílčí 
cedule z roku 1590 zaznamenává již šestnáct rybníků. Šlo o historické maximum, které nebylo 

703 Rybničnímu hospodářství věnoval pozornost nevydanou monografií Karel POLÁK, Rybniční hospodářství 
na Klatovsku v stol. 16. - 19. (Příspěvek k hospodářským dějinám Klatovska, s.!., s. d., rukopis deponovaný 
ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše v Klatovech (na s. 34-35 panství Bystřice). 

704 Mathias PANGERL (ed.), Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in B6hmen, Wien 1872, s. 
85-88, č. 42 (=Fontes rerum Austriacarum, II. Diplomataria et acta, 37). 

705 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, pag. 222. 
706 N A Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, pag. 521. 
707 František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské lI.. Praha 1957, s. 32-34. 
708 Alois MÍKA- Sláva ŠTOCHL, Naše rybníky a přehradní jezera. Praha 1963, s. 14 sq. 
709 Tak mluví jak taxa z roku 1649, tak o více než sto let mladší ocenění panství Dešenice z roku 1755. 
710 Eduard MAUR, Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách. In: Prameny a studie 33, 

Praha 1989, s. 82-83. Podobně na příkladu klatovského rybničního hospodářství 1. VANČURA, Klatovy 1112, s. 
1057. 

711 J. VANČURA, Klatovy 1112. s. 1058. 
712 J. VANČURA, Klatovy 1112. s. 1062. Zde také konkrétní údaje o dobových cenách ryb. 
713 1539: 1. Nový rybník, 2. Prostřední rybník, 3. Chrnelnický rybník, 4. rybníček za tvrzí, 5. Malý rybníček pod 

Novým rybníkem, 6. Malý Chmelnický rybníček u cesty, 7. Farářský rybníček, 8. plodový rybníček pod Novým 
rybníkem, 9. Pastvištný rybník, 10. Chvalov, ll. Chvalovec, dvě sádky. 
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překonáno, ostatně již tehdy byly dva rybníky pusté, což zřejmě signalizuje první známky 
stagnace714

. Trendu snižování počtu rybníků výrazně napomohly události první poloviny 17. století. 
Již na počátku 20. let taxátor k janovickému poplužnímu dvoru napočítal rybníků deset, z nich šest 
kaprových a čtyři výtažní. Z kaprových fungovaly jen dva, čtyři zbývající byly "zkopaný 
a pustý,ms. Ocenění však po mém soudu několik rybníků uniklo, protože po šestadvaceti letech, 
které vyplnily časté průtahy vojska, se počet rybníků zachoval nejenže na stejné hodnotě, ale 
dokonce narostl. Pusté byly stále čtyři rybníky, ale v provozu jich bylo minimálně jedenáce'6

. 

Válečným událostem se přizpůsobil pouze chov, jenž se dočasně navrátil k dvojstupňovému 
systému, do výtažních rybníků se každoročně nasazovaly mateční ryby a narozený plod v nich 
zůstal ještě celý další rok, než byl přemístěn do kaprových rybníků, kde rostl další tři horka. Tento 
princip se ovšem v době postupujícího úpadku trhu s rybami stal oblíbeným i v časech míru7l7

. 

Podle ocenění dešenického panství z roku 1729 byl Pastvištný rybník nasazen dvou- a tříletým 
plodem, ale mimo něj ještě 15 matečními kapry a 4,5 kopami línům. 

Po zbytek 18. století se počet rybníků v obvodu janovického poplužního dvora ustálil 
na jedenácti, v popisech dešenického panství však tento počet kolísá na neustálém přeřazování 
rybníků od veselského, ondřejovického a dubovolhotského rajónu7l9

. Fakticky ale zůstával 
zachován tento počet, měnilo se pouze zastoupení kaprových a výtažních rybníků. Bližší představu 
o jejich poloze a rozloze si můžeme učinit až před zánikem janovického rybničního systému díky 
josefskému katastru, který dosavadní praxi vyjadřování velikosti rybníka podle množství násady 
vyměnil za plošnou areu. Bezprostředně v městečku ležel kolem jako němý pozůstatek hradního 
příkopu Tvrzský rybník (0,6 ha), jižně od něj postupně pod sebou Ovčácký (3,03 ha), Horní 
chmelnický (0,62 ha) a Dolní chmelnický rybník (1,62 ha). Na severovýchodě se rozkládal největší 
rybník janovického katastru ještě středověkého založení, Nový, později též Granátkovský rybník 
(42,4 ha), od počátku 90. let 18. století již pustý. V podobné poloze nedaleko Úhlavy vznikl 
současně s ním rybník Prostřední či PodvoL~ový (5,33 ha), který společně s PastvWným či 

Pastušním rybníkem (3,36 ha) a Katovkou (0,6 ha) lemoval pravou stranu silnice na Nýrsko. 
Následovaly dvojice rybníků východně od městečka pod vrchem Drblov Horní Ch va/o v (0,68 ha) 
a Dolní Chvalov (1,66 ha). Mimo janovický katastr se nacházely ještě poblíž papírny čp. 94 ležící 

7141590: 1. Nový rybník, 2. Prostřední rybník, 3. rybník pod chmelnicí, 4. příkop okolo tvrze, 5. rybník Na Katovce, 6. 
rybník za lázní, 7. Farářský rybníček, 8. pustý rybníček pod Farářským rybníkem, 9. pustý rybníček v Petrovičkách, 
10. Pastvištný rybník, ll. Chvalovec hořejší, 12. Chvalovec dolejší, 13. Hořejší veselský rybník, 14. plodový 
rybníček František, 15. rybníček v Ondřejovicích, 16. rybníček Řiť, pět sádek. 

715 NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1, ocenění statku Janovice n. Úhl. Mikulášem Brázdimským z Jenštejna 
z 12.8.1623 za účelem stanovení lenní taxy. 

7161649 (čísla v závorce označují před lomítkem maximální možnou násadu, za lomítkem aktuální násadu v kopách): 
Kaprové rybníky: 1. Nový rybník (250/150), 2. Prostřední rybník (70/28), 3. Pastvištný rybník (60/54),4. Veselský 
rybník (?170), 5. Ovčácký rybník (?/16), 6. Chvalovec - toho času využíván jako výtažní (16/'?). Výtažní rybníky: 7. 
rybník pod chmelnicí, 8. rybníček pod Farářským rybníkem, 9. rybníček nad ovčínem. Pusté rybníky: 10. 
Na Katovce (5/-), ll. Chvalovec (8/-), 12. rybníček v Ondřejovicích (1,5/-), 13. rybníček v Petrovičkách (1,5/-), šest 
sádek. Evidenci unikl14. rybník Farářský, který uvádí duchovenská fase ještě v roce 1713. 

717 SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 523, karton Č. 425. 
718 SOAPlzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 518, karton Č. 423. 
719 Dominikální fase 1713 (čísla v závorce označují maximální množství násady v kopách): Kaprové: 1. Pastvištný 

(40),2. Podvolšový (50),3. Granátkovský (180), 4. rybník pod Dubovou Lhotou (60), 5. Papírenský (100). Výtažní: 
6. Dolní Chvalov (20), 7. Horní Chval ov (8), 8. Ovčácký (8), 9. Dolní Chmelnický (4), 10. Horní Chmelnický (2), 
ll. Katovka (5). Ocenění panství Dešenice 1729 (čísla v závorce označují před lomítkem maximální možnou 
násadu, za lomítkem aktuální násadu v kopách): Kaprové: 1. Pastvištný (?/20), 2. Granátkovský (100/60), 3. 
Papírenský (?/90). Výtažní: 4. Podvolšový (?/22), 5. Horní Chvalov (?/6), 6. Dolní Chval ov ('1/12), 7. Ovčácký 
(?/17), 8. Dolní Chmelnický (?/12), 9. Horní Chmelnický (?/6), 10. Tvrzský (?/5), ll. Katovka ('1/1 O) + Hvízdalecký 
(?I1), Ondřejovický (?/5), příkop u veselské tvrze (?/4), Smíchov ('1/18), rybníček u veselské sýpky (?/8), Horní 
Podleský (?12), Střední Podleský (?/2,5), Dolní Podleský (?/6). Ocenění panství Dešenice 1756 (čísla v závorkách 
označují maximální množství násady v kopách): Kaprové: 1. Papírenský (50), 2. Granátkovský (60), 3. Dolní 
Chvalov (12). Výtažní: 4. Horní Chval ov (6), 5. Pastušní (\5), 6. Podvolšový (20), 7. Tvrzský (9),8. Ovčácký (18), 
9. Dolní Chmelnický (10), 10. Horní Chmelnický (4), ll. Katovka u židovského hřbitova (7) + Hvízdalecký rybník 
(3), Ondřejovický (3). Josefský katastr 1785: 1. Pastvištný, 2. Podvolšový, 3. Granátkovský, 4. Horní Chvalov, 5. 
Dolní Chvalov, 6. Ovčácký, 7. Dolní Chmelnický, 8. Horní Chmelnický, 9. Katovka, 10. Papírenský, ll. Tvrzský. 
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Papírenský či Veselský, Hořejší veselský rybník, jehož rozlohu bohužel neznám, a rybníček 
v Petrovičkách, vlastně pozůstatek vodního opevnění zdejší tvrze. Hloubkou odpovídaly svému 
účelu; menší dosahovaly maximálně 1,5 metru, větší dvou metrů. Nejhlubší byl Granátkovský 
rybník, jenž měl u výpusti 3,8 metru. Měl také jako jediný dva vodní zdroje, drobným kanálem 
do něj proudila voda z Úhlavy a druhým z Kusmoukovského potoka. Hráz byla v koruně 5,7 metru 
silná a 5 metrů vysoká, pro případ povodně měla dva přepady. Ostatní rybníky a rybníčky měly 
jeden vodní zdroj, přiváděný kanálem z některého z potoků720 • 

Sledovat vývoj množství násady v jedenácti rybnících od roku 1654 je obtížné především 
vinou skutečnosti, že prameny jen zřídka informují o skutečně nasazeném plodu a pouze uvádějí, 
kolik se mohlo nasadit. Ovšem i v těchto číslech pozorujeme s postupem do současnosti sestupnou 
tendenci. Největší rybník Granátkovský o rozloze téměř čtyřiceti hektarů podle zprávy v roce 1649 
pojal až 250 kop kapří násady, ale v dominikální fasi tereziánského katastru z roku 1713 to bylo již 
jen 180 kop a po zbytek 18. století dokonce méně než 100 kop. V ocenění z léta 1756 k tomu 
inspektor von N eukirchen poznamenal, že rybník v současnosti vyživí pouze 60 kop násady, ale 
pokud by se vyčistil, zbavil rozrostlého rákosí a vysokým nákladem opravil, mohl by pojmout až 
100 kop. Reálně však rybník hostil 50 kop 39 kusů kaprů a 5 kop 51 kusů štik721

• Granátkovský 
rybník nebyl v tomto ohledu jediný, podaný výčet rybníků jasně naznačuje, že některé kaprové 
rybníky se přeřazovaly mezi výtažní. V roce 1713 se do čtyř kapřích rybníků mohlo nasazovat až 
430 kop, o třiačtyřicet let později již jen do tří 172 kop. U výtažních rybníků se čísla jeví jinak: 
1713 47 kop, 1756 89 kop. Vysvětlení může mít několik příčin. Své jistě sehrávalo zarůstání 
rybníků rákosím, ocenění statku z roku 1756 ho konstatuje nejen u velkých kaprových, ale také 
výtažních rybníků. Propojení s potoky způsobovalo zabahňování, které se při nedůsledném 

dodržování tříletých cyklů letnění zhoršovalo a bránilo kvalitnímu vývoji rybího plodu, protože 
rybníky snáze zamrzaly. Stagnující trh s rybami také fišmistra nutil měnit strategii, ztělesněnou 
nově rezignací na vysoké stavy při výlovu a snahou po chovu větších a kvalitnějších ryb. Vedle 
klasických kaprů se v této době v kaprových rybnících chovaly rovněž štiky a líni, což jasně 
signalizuje odklon od pokrytí běžné poptávky a specializaci na ryby lepší jakosti pro zámožnější 
zákazníky. Štiky měly po kaprech druhé nejvýznamnější zastoupení, protože současně plnily 
důležitou funkci hubení drobných rybek a potěru z předčasného tření ryb v kaprových rybnících. 
Setkáváme se tak s nimi již v dílčích cedulích z roku 1590722

• U dešenického poplužního dvora 
existovalo několik rybníčků pro pstruhy, kteří také byli určeni především lépe situovaným 
konzumentům. Panství již nebylo soběstačné ani co se týče odchovu vlastního plodu, většinou ho 
bylo nuceno kupovae23

• Dosti starostí vrchnosti přidělávala také úprava hrází, které trpěly velkými 
vodními přívaly na jaře. V polovině 50. let 18. století vynakládala vrchnost za tímto účelem ročně 
zhruba 30 zl.724 

V nově vytvořeném dešenickém panství byl janovický rybniční rajón největší, v roce 1713 
jej tvořily kaprové rybníky na 430 kop násady a výtažní na 47 kop plodu. Zbývající poplužní dvory 
panství mu nemohly nijak konkurovat, pojaly pouze 15 kop násady a 74 kop plodu. Specialitou 
výše položených dvorů v Dešenicích, Ondřejovicích a Krotějově byly pouze rybníčky pro pstruhy, 
jichž bylo celkem na 15 kop. Pokud tedy Janovice jakožto nejpříhodnější rybniční oblast panství 
prožívaly v pobělohorské době stagnaci, zažíval ji nutně i zbytek panství725

• Vyplývá z toho závěr, 
že po celou pobělohorskou epochu představovalo rybníkářství pouze doplňkový, nikoliv rozhodující 
zdroj příjmů. Výmluvně o tom vypovídá celkový podíl rybníkářství na čistém výnosu panství 
za léta 1792-1794, pouhých 0,76 %, což vyjádřeno v penězích činilo 247 zl. 58 kro Největší výnos 

720 NA Praha, ČG-publ., inv. č. 2170, sign. 53/23, karton Č. 1289, soupis rybníků na panství Bystřice nad Úhlavou 
z roku 1786. 

721 SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 525, karton Č. 425. 
722 Srv. textovou přílohu 2, S. 15. 
723 Zmiňuje to jak ocenění z roku 1729, tak o dvacet let mladší přiznávací tabela exaequatoria dominicale. 
724 NA Praha, Exaequatorium dominicale, inv. č. 434, karton Č. 45, přiznávací tabela panství Dešenice z roku 1749. 
725 Dešenické panství v rozsahu poplužních dvorů Dešenice, Janovice, Krotějov, Ondřejovice, Prapořiště, Veselí 

a Zelená Lhota podle údajů dominikální fase z roku 1713 obhospodařovalo celkem 34 rybníků, z nichž bylo 
7 kaprových na 445 kop, 21 výtažních na 121 kop, I třecí na 20 trdelných ryb a 2 pstruhové na 15 kop. 
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plynul za kapry, kterých se v průměru slovilo za 850 zl. 58 kr., zatímco štik za 64 zl. 23 kr. 726
• 

Zbytek příjmů plynul z pustých rybníků, které se pronajímaly jako pastviny a louky poddaným. 
Velké množství výdajů padlo za nákup plodu, údržbu fungujících rybníků, mzdu a deputáty 
rybničním pacholkům. Rentabilita takového hospodářského podniku samozřejmě nebyla valná 
a přímo vybízela k rušení rybníků. 

S rybami souvisel rybolov v řekách a potocích, který neopominula zmínit žádná z tax 17. 
a 18. století. Ve starší době ho využívala pro osobní potřebu vrchnost - v Kusmoukovském potoce 
a v mlýnském náhonu lovila raky, v Úhlavě štiky, lipany, bělice a pstruhy. Po zániku rezidenční 
funkce Janovic takový užitek pozbyl významu a rybolov byl pronajímán janovickým sousedům. 
Ocenění z roku 1755 uvádí Úhlavu rozdělenou dřevěným mostem u Veselí, přičemž horní polovinu 
proti proudu až k Petrovicím měl v pachtu za 6 zl. ročně primátor Gerl z čp. 55, horní až 
k Bezděkovu společně s celým mlýnským náhonem za celkem 7 zl. dolejší mlynář z čp. 4. Mlynář 
z Markovského mlýna čp. 95 zase platil ze svého náhonu roční činži 4 zl. Zpeněžena nebyla pouze 
Jelenka protékající olšovým stromovím, kde měla pravomoc rybolovu údajně "od starodávna" 
janovická obec. 

Poslední složku zemědělského hospodaření vrchnosti představoval zemědělský průmysl. 
Nejvýznamnější zdroj příjmů vrchnosti představovala výroba piva727

• Zdůvodnění je velmi 
jednoduché - vrchnost na svém panství mohla svůj výrobek neomezeně distribuovat a přikročením 
k pivnímu přímusu, tj. povinnému odběru piva, si zajistila trvalý odbyt ze strany svých poddaných. 
Zpočátku však vaření piva bylo neomezené a mohli se mu věnovat jak poddaní ve městech 
a městečkách, tak také na vesnici728

• Již jsem uvedl výše, že v době předhusitské stály v Janovicích 
dvě krčmy a pracoval sladovník ("braxatorius"). Volnost ve vaření piva se ovšem od 16. století 
začala omezovat plynule s nástupem vrchnostenského pivovarnictví. Janovští z Janovic na svém 
sídle vybudovali pivovar již někdy před rokem 1539, neboť o něm v minulosti mluví dílčí cedule 
z tohoto roku729. Rozvoj pivovarské výroby podmiňovala především poloha městečka na důležité 
komunikaci. Dílčí cedule z roku 1590 zachytily zdejší pivovarnictví v plném rozmachu: "Item 
sladovnu, hvozd, pivovar, spilku s pánví, káděmi, sudy i všelijakým jinejm nádobím pivovarským, 
toho všeho v společnosti zanechávám tak a způsobem tím, abychom společnie jeden bratr tak 
mnoho jako i druhej pšenic i ječmenův na sladovnu k dělání sladův časně dávali, sládka 
na společný náklad chovali, na pivovar, sladovnu, hvozd, spilku i nádobí rovnejm dílem nakládali, 
šenkýřům a krčmářům našim piva vystavovati dali a od krčmáře peníze vyberouc aneb vybrati 
dadouc, o ně se rovnejm dílem spravedlivie dělílF30 ." Podrobnější vhled do provozu janovického 
pivovaru nabízejí taxy statku z let 1623 a 1649, které ještě zachycují předbělohorský stav. Starší 
z obou tax přiznává, že se vařila pouze bílá piva, tj. piva vyrobená z pšeničného sladu, v počtu 
zhruba 160 čtyřvěderních sudů za rok (tedy 8 sudů na jednu várku). O čtvrtstoletí mladší taxa 
naproti tomu přiznávala navíc ještě kvalitní piva stará z ječného sladu, ovšem bílá piva určená 
pro masový konzum nadále přetrvávala. Již jednou použitý slad se většinou ještě znovu převařoval 
na výrobu patoků731 • Poměr obou hlavních druhů piva výmluvně dokládá množství pěstovaného 
obilí, kdy výrazně převažovala pšenice. Rozdíl je o to markantnější, že podle dobových zvyklostí se 
na výrobu jednoho čtyřvěderního sudu spotřebovaly dva strychy ječmene a pouze jeden strych 
pšenice732

• Dokupovat se zřejmě nemuselo nic, neboť autor taxy z roku 1649 připojil k položce 

726 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 536, karton Č. 429. 
727 K pivovarnictví v západních Čechách podrobně František GABRIEL, Pivovarnictví v západních Čechách 

do počátku 18. století, MZK 7,1970, s. 135-173. 
728 Alois MÍKA, Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 55-57 (=Studie a prameny, 19). 
729 "V před hradí duom proti mlejnu, jakž v svým položení jest, to místo, kdež marštale byly, jízdní konie a [?J až 

do mostu jako do miestečka jedou, a to místo od téhož mostu až do velikého příkopu, kdež hyl prve pivovar a lazna 
[ ... ]". NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 42, fol. K 29v. 

730 Viz textová příloha Č. 2, s. 14. 
731 K jednotlivým druhům piva Josef JANÁČEK, Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 

1959, s. 18-25 (=Rozpravy Československé akademie věd, řada společenských věd 69, sešit I). 
732 E. MAUR, Zemědělská výroba, s. 102. 
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pivovaru poznámku, že "z požehnání božího z domácí obrody při dvořích dostatek forotu 
pro pivovar bejvá". Vařilo se stále jednou za dva či tři týdny, ovšem již 1 O čtyřvěderních sudů, tedy 
v průběhu jednoho roku 20 várek o celkovém množství 200 čtyřvěderních sudů (496 hektolitrů). 

Po třicetileté válce se množství vyrobeného pšeničného piva začalo snižovat ve prospěch 
kvalitnějšího piva ječného, jež si mezi válečnými událostmi zdecimovaným obyvatelstvem mohlo 
zajistit lepší odbyt. Tato orientace se ovšem zpětně promítala do postavení poddaných - menší 
zrnování ječmene znamenalo nejen jeho vysévání na úkor pšenice nebo ovsa, ale také obecně 
rozšiřování dvorových polí a tím pádem vyšší robotní zatížení733

. Takový vývoj však již Janovice 
minul, poslední zprávu o pivovaru j sem zachytil v revizitaci berní ruly z roku 1675. Fungoval ještě 
dalších devět let a nadobro zanikl teprve po připojení ke kolowratovskému panství týneckému. 
Došlo k tomu někdy před rokem 1693, kdy v městečku umíral Jan Vrabec, syn bývalého zdejšího 
sládka Martina Vrabce, připomínaného již soupisem poddaných podle víry z roku 1651 a berní 
rulou734. Výroba piva se soustředila v Týnci a Dešenicích, kde janovičtí sousedé pivo museli 
odebírat až do zániku feudalismu. Oba pivovary produkovaly pro celé velké dominium. Větší 
výrobní kapacitu měl týnecký pivovar, v roce 1712 vyprodukoval 846 čtyřvěderních sudů piva 
(2098 hektolitrů). V Dešenicích sládek za tentýž rok uvařil 345 sudů (855,6 hektolitru), čísla však 
v jednotlivých letech vykazovala značnou disproporci a vzhledem k tomu, že pocházela z přiznání 
vrchností k placení nápojové daně, byla jistě i částečně podhodnocena735

• Společně s tím, jak se 
janovický statek stal pevnou součástí dešenického panství, se pro janovické šenkýře a sousedy stalo 
běžným územ odebírat pivo pouze v Dešenicích. Dělo se tak jak po připojení k bystřickému 
dominiu v roce 1725, tak po zisku březnickými Kolowraty o čtyři léta později. V dešenickém 
pivovaru tím samozřejmě úměrně rostlo množství vyrobeného piva. Čísla vykazují vzestupnou 
tendenci i poté, co se Dešenice staly součástí bystřického dominia, kde se vařilo v Bystřici, 

na Opálce, ve Slavíkovicích a snad také ještě ve Strážově736 • Dešenický pivovar podle přiznávací 
tabely z roku 1749 produkoval ročně již 975 čtyřvěderních sudů (2482,4 hektolitru), což je výrazný 
vzestup zvláště za předpokladu, že se objem jednoho čtyřvěderního sudu zvýšil737

• Minimálně 1200 
strychů sladu a 6 centnýřů chmele museli každoročně dokupovaf38. Kromě obilí na slad se výroba 
piva neobešla bez chmele. Jižně janovického poplužního dvora blízko velké štěpnice se rozkládala 
ohrazená chmelnice, kde robotníci každoročně česali hlavičky chmele a dodávali je do pivovaru. 
Po zániku místního pivovaru chmelnice živořila, nicméně ještě v roce 1729 sloužila svému účelu, 
dodávajíc chmel do dešenického pivovaru. Zanikla před rokem 1755 a byla přeměněna v pole a dvě 
pastviny, jež vyčíslil josefský katastr na 1,4 hektaru. Dokladem zdejšího pěstování chmele je ostatně 
i název rybníků Velkého a Malého Chmelnického, které se rozkládaly pod chmelnicí. 

Stěžejním odbytištěm pivovarů byly janovické krčmy. In margine jsou zmíněny již v roce 
1539, ovšem zevrubnější informaci o nich podávají až dílčí cedule z roku 1590, kdy již podle výše 
citované pasáže bylo běžné, aby jejich provozovatelé odebírali pivo pouze od své a nikoliv cizí 
vrchnosti. Tento princip se v průběhu 17. století fixoval do podoby klasického pivního přímusu, 
jenž je zcela hmatatelný u snah hraběte Kolowrata donutit k odběru svého piva Králováky. 
Na počátku 17. století existovaly v Janovicích čtyři krčmy, v roce 1649 tři a jedna pustá. Další dvě 
se nalézaly ve vesnicích Rohozně a Ondřejovicích. S jejich lokalizací jsou však vážné problémy. 
Berní rula zmiňuje jako krčmáře chalupníky Hanse Schmidta a Václava Mareše, revizitace z roku 
1675 připojuje Diviše Reimera. Jak jsem již uvedl, revizitace tereziánského katastru zjistila, že 

733 E. MAUR, Zemědělská výroba, s. 103-105. 
734 Sládkem byl již Martinův otec Jiří Vrabec (Sparz), který měl v roce 1655 v Podsedkách chalupu se 2 strychy polí. 

Srv. k tomu SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1, fol. 27v. 
735 V roce 171 O v Dešenicích vyrobeno 390, o rok později 435 čtyřvědemích sudů piva. Rovněž v Týnci se měnila 

výrobní kapacita - v roce 1710 612 a v roce 1711 576 sudů. F. GABRIEL, c. d., s. 160. 
736 Podle F. GABRIELA, c. d., s. 160 se vařilo v Bystřici v roce 1710 516,1711508 a v roce 1712524 čtyřvědemích 

sudů, na Opálce v týchž letech 105, 115 a 90 sudů, ve Slavíkovicích 57,45 a 66 a konečně ve Strážově 1, 8 a 12. 
Přiznávací tabel a bystřického panství z roku 1749 již konstatuje pivovar pouze v Bystřici a na Opálce. 

737 Dosud platilo, že 1 čtyřvědemí sud pojal 2,48 hl piva (vědro=32 pint, tj. 62 litrů, čtyřvědemí sud= 128 pint), ovšem 
od vydání patentu z 7.2.1729 bylo nařízeno, aby sud měl 2,546 hl (vědro=34 pint, čtyřvědemí sud =136 pint). F. 
GABRIEL, c. d., s. 153. 

738 NA Praha, Exaequatorium dominicale, inv. č. 434, karton č. 45, přiznávací tabela panství Dešenice z roku 1749. 
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vrchnost pohltila tzv. Jílkovskou chalupu, v níž v době berní ruly šenkoval právě Václav Mareš. 
K tomuto záboru došlo někdy mezi léty 1687-1713. Chalupa byla nahrazena zděnou budovou 
a začala sloužit jako vrchnostenská krčma, v kterémžto stavu setrvala až do roku 1848. Měnil se 
pouze status nemovitosti, prameny dokládají její oscilování mezi dominikální realitou v nájmu 
a zakoupenou dominikální nemovitostí. Větší identifikační problémy máme se zbývajícími dvěma 
krčmami, nedaří se zejména jejich identifikace s daty berní ruly. Jistější jsem si až komparací 
s matrikami, tj. od roku 1683. Hostince se podobně jako mlýny odlišovaly na Horní a Dolní. Prvním 
známým horním šenkýřem (čp. 55) byl až Karel Klement, který byl stejně jako jeho nástupci 
osobně svobodný. V Dolním hostinci (čp. 3) se od počátku 80. let zmiňuje Jan Koranda, poté 
Němec Jan Prandstein. Oba hostince zůstávaly od počátku 18. století rustikálními v kategorii 
chalupníků, což je zavazovalo platit poddanský úrok jako ostatní. Ocenění panství Dešenic z léta 
1729 tento úrok od obou šenkýřů vyčíslilo na 3 zl. 7 kro 4 denáry. Specialitou vyplývající z jejich 
postavení poté bylo odvádění 5 strychů 2,75 měřičky ovsa ("Hundshafer") Mnohem více však 
o fungování krčmem prozrazuje množství odebíraného piva. Absolutní špičkou byla Horní hospoda, 
která ročně vyšenkovala až 115 čtyřvěderních sudů piva. Téměř o polovinu méně přiznávala Dolní 
hospoda s 60 sudy a zcela ve stínu obou zůstala Granátka, jejíž hosté vypili za celý rok pouze 
11 čtyřvěderních sudů. Nízká spotřeba piva u granátkovské hospody překvapuje, neboť stála přímo 
u silnice z Klatov na Nýrsko a měla mnohem lepší odbytové možnosti než oba její konkurenční 
podniky. Závěrem však je nutné připomenout, že to bylo právě pivo, které vrchnosti zajišťovalo 
značné příjmy. Není tedy divu, že po parcelaci panských dvorů pokračovala ve vaření piva 
ve vlastní režii v pivovarech v Dešenicích a na Opálce. I nadále si zajistila povinný odběr krčmami 
na svém panství. Později oba pivovary stejně jako dva poslední poplužní dvory pronajímala, v roce 
1815 činil roční pacht 10 905 zl. W. W. 739 Jaká byla jakost vyrobeného piva sice nezjistíme, částečně 
ji však ilustruje jeden ze stížných punktů bystřických poddaných národnímu výboru do Prahy v roce 
1848. Sedláci horských vesnic dominia pivo prohlásili za nečisté a nepoživatelné a dodali, že si 
s ním již několik lidí zkazilo zdrave40

• 

S vrchnostenským pivovarnictvím úzce souvisela výroba pálenky, neboť základní 
surovinou pro její výrobu byl nejčastěji pivovarský odpad, tj. mláto, kaly a kvasnice. Využít se 
ovšem mohlo také obilí nebo ovoce741

• V Janovicích o vinopalně neslyšíme až do roku 1649, kdy se 
uvádí již jako tři roky nefungující zařízení. Taxátor janovického statku Košín dotazem u místních 
zjistil, že měla jeden kotel, z něhož se týdně vypálil jeden strych pálenky. Podobně jako v případě 
piva, i zde se zdejší šenkýři zavazovali povinným odběrem. Košín přitom dodával, že by za pálenku 
"tu obzvláště v městečku, ležíc na hrubé silnici, dobrý užitek od pocestných lidí býti mohl". 
Vinopalna byla zřejmě opravdu obnovena, neboť figurovala ve výčtu příslušenství statku v roce 
1674. Fungovala zřejmě v rámci dvora, alespoň tak lze soudit podle příslušné formulace742. Později 
se v městečku ale nevyskytuje. Jedinou reminiscencí na pálené byl pronájem práva šenkovat 
kořalky Židu Moisesi Ezechielovi v čp. 1, kde dosud bydlel, za roční poplatek 6 zl. a dva strychy 
ječmene743 • Proto zřejmě nejstarší gruntovní kniha dům nazývá vinopalnou744

• Po eliminaci Židů 
z prostoru náměstí se usadil v domě čp. II, kde ho ocenění z roku 1729 uvádí jako výrobce 
páleného, což se ale nesrovnává s realitou, v Janovicích v této době žádná vinopalna neexistovala. 
Nejblíže se pálilo v Týnci a Dešenicích, po připojení bystřického panství a jeho zformování 
do konečné podoby se pokračovalo po zbytek století ve výrobě páleného v Dešenicích. Výrazněji je 
mohla ohrozit pouze Opálka, další vinopalny jako pozůstatky režijního hospodaření na malých 
statcích ve Slavíkovi cích, Zdeslavi a Dobříkově byly příliš odlehlé a výrobní kapacitou malé, takže 
se pronajímaly. Povinný odběr pálenky zůstal janovickým šenkýřům, pozorujeme ho však také 
u zdejších mlynářů a panského, později dominikálního zakoupeného kováře. Těsně před 

739 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 530, karton Č. 426, ocenění panství Bystřice z roku 1815. 
740 F. ROUBÍK (eď.), Petice, S. 44-45. 
741 Y. ČERNÝ, C. d., S. 254-256. 
742 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 391, fol. H 3r. 
743 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 25r-25v. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, 

fol. 34r. 
744 "Brandwein-Haus H. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, tol. 34r. 
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emfyteutizací bystřického dominia vykazovaly provozovny na bystřickém dominiu následující 
průměrné roční čisté výnosy: Dešenice jako jediná vinopalna ve vlastní režii 162 zl. 13 kro 2,75 
denáru, propachtované Opálka 71 zl. 40 kro (roční nájemné 300 zL), Zde slav 25 zl. (roční nájemné 
stejné), Dobříkov 16 zl. 19 kro 1,75 denáru (roční nájemné 18 zl.) a Slavíkovice 4 zl. 49 kro 2,75 
denáru (roční nájemné 31 zl. 15 kr.f45. 

Další nezastupitelnou složkou zemědělského průmyslu byly mlýny, dělené dobovými 
prameny podle svého vymezení vůči vrchnosti. Šlo jednak o mlýny nájemní (náchlební), které vedla 
vrchnost ve vlastní režii a pouze pronajímala výkon mlynářské funkce 746. Nájemník tak vlastně byl 
panským zaměstnancem, jenž neměl ke mlýnu žádná dispoziční práva, tzn. nemohl mlýn zastavit, 
prodat apod. Druhou skupinou byly poddanské mlýny, které byly v plném vlastnictví svých 
majitelů. Takoví mlynáři odváděli vrchnosti běžnou feudální rentu747 . Je však nutno dodat, že status 
mlýnů nebyl definitivní a v průběhu doby se měnil, především vrchnost mohla koupí poddanského 
mlýna zvýšit své příjmy o poplatky zemědělců za semletí jejich obilí (tzv. výmelné). Janovické 
mlýny jsou ostatně dobrým dokladem podobných posunů. Kam až sahá paměť pramenů, existovaly 
v městečku tři mlýnské provozy. Nejvýsostnější postavení měl Horní mlýn čp. 39, zakomponovaný 
do stavební hmoty předhradí jako nejjižnější jeho výběžek. Vodu mu přiváděl mlýnský náhon, 
původně součást fortifikačního systému panského sídla. Závislost na vodní síle příkopu i poloha 
signalizují jak časný původ stavby, tak také její prvotní účel, totiž zpracovávání obilí především 
pro potřebu vrchnosti, tj. klasický náchlebný mlýn. Tento status však neměl výlučnou platnost: 
nejstarší zmínka o mlýnu v dílčích cedulích z roku 1539 uvádí mlynáře, povinného feudální rentou, 
aniž by bylo jakékoli zmínky o nájemním poměru748 . Teprve v právním sporu v roce 1603 vystupuje 
mlynář Jan jinak Syrový jako nájemník749. Výše nájmu samozřejmě musela být rentabilní 
pro vrchnost, takže nebyla právě nízká - taxa statku z roku 1649 ji vyčísluje na 52 strychů žita 
a 3 strychy pšenice. Kromě toho měl mlynář za povinnost vykrmovat dominikálního vepře, ale 
v této době již vlastní výkrm nahradilo skládání ročního poplatku 10 kop míšeňských. 

K definitivnímu prodeji Horního mlýna do poddanských rukou přikročila vrchnost až v roce 1720. 
Druhý mlýn zvaný Dolní stál na náměstí a využíval náhonu odbočujícího z vodního příkopu kolem 
předhradí a ústícího pod farním dvorem do Jelenky. Podobně jako Horní mlýn byl zprvu plně 
v poddanských rukou a později v nájmu, činícím k roku 1649 celkem 78 strychů žita, 4,5 strychu 
pšenice a 15 kop míšeňských grošů za vykrmení vepře. V nájemním poměru setrvával nejspíše až 
do roku 1721, kdy ho zakoupil hejtman týneckého panství. Fakticky zde ovšem nemlel a mlýn 
pronajal Hansi Reinigerovi, který mu vyplácel nájem. Definitivně do poddanských rukou přešel 
mlýn v roce 1726. O třetím, tzv. Markovském mlýnu čp. 95, položeném v lukách za městečkem 
a nazývaném nejčastěji Markovský, máme zatím málo zpráv. Se dvěma předešlými je mu však 
společné, že také on defiluje v pramenech nejprve jako rustikální a později jako dominikální mlýn. 
Tento majetkový převod můžeme přesně datovat rokem 1615, o koupi majitelem janovického statku 
se totiž dochoval zápis v městské knize. Již před polovinou 17. století přešel nazpět do poddanských 
rukou, průkazně se řadí mezi poddanské nemovitosti ve vizitaci poddanské fase tereziánského 
katastru z roku 1722. 

Zakoupením mlýna novopečenému majiteli vznikala celá řada povinností, které se 
výrazněji nelišily od těch nájemních. Dokazují to rozpisy povinností mlynářů, které nám zachovala 
ocenění dešenického panství z let 1729 a 1755. Jádrem nově stanovené feudální renty bylo opět 
chlebové obilí, zejména žito. Stejně jako u nájmu, také zde byl výrazně více zatížen mlýn Dolní: 
vydával každoročně vrchnosti 49 strychů 2 věrtele žita a 1 strych 2 měřičky pšenice. Mimo 

745 Srv. peněžní bilanci všech bystřických vinopalen za léta 1792-1794 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 536, 
karton Č. 429. 

746 Vladimír PROCHÁZKA, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století, Praha 1963, S. 158 
(=Právněhistorická knižnice, 6). 

747 V. ČERNÝ, C. d., S. 256. 
748 "Jakuh mlynář při sv. Jiří 50 gm~uov, při sv. Havle tolikéž, roboty sekyrou dělati 3 dny a k tomu dílu strava dáti se 

má. [ ... ] Jandová mlynářka žíti 2 dny, hrahati 2 dny. [ ... ] Matou.~ mlynář při sv. Jiří 6 grošuov, při sv. Havle tolikéž". 
NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, tol. L 25r a DZV 42, sign. K 30r. 

749 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, fol. 2r. 
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chlebové obilí odváděl ještě 4 strychy ovsa, 8 zl. místo výknnu vepře a 20 zl. 40 kro poddanského 
úroku. Horní mlynář skládal ročně jen 29 strychů 1 věrtel žita, 1 strych 2 věrtele 3 měřičky pšenice, 
2 strychy ovsa, 4 zl. za výknn vepře a 5 zl. 50 kro úroku. Nejmenší zatížení vykazoval konečně 
markovský mlynář, pouze 6 strychů žita a 2 zl. na poddanském úroku ročně. Čísla však 
představovala jen polovinu reality, protože při jednotlivých majetkových převodech se mlynáři 
uvazovali ještě k celé řadě dalších závazků. Smlouvy tak dokazují, že ani smluvně sjednaný poměr 
mezi vrchností a mlynářem nebyl stoprocentní a postupně se prosazovaly stále nové a nové 
povinnosti. Zvláště názorné je to u Dolního mlýna. Jestliže zákupní smlouva z roku 1726 
vyjmenovala rentu v rozsahu výše uvedeném, potom při dalším převodu příštího roku přibyla činže 
za vodu 5 zl. ročně. Další trh z roku 1774 již konstatoval zvýšení poddanského úroku na 28 zl. 40 
kr., povinnost bezplatně semlít vrchnostenským zaměstnancům v poplužním dvoře deputátní obilí 
a ke každému strychu žita přidat 5 věrtelů mouky a 1 věrtel otrub, vyplácet roční poplatek 4 zl. 
za možnost rybolovu, dovážet ječmen bezplatně v okruhu 5-6 mil (nebo tuto povinnost vyplatit 1 zl. 
ročně) a odebírat 24 žejdlíků vrchnostenské pálenky, slanečky a vybrakovaný dobytek 
("Brackvieh"). Se závazky odběru pálenky, slanečků a rozvozu ječmene (nepochybně 

do dešenického pivovaru) se setkáváme také u dvou dalších janovických mlýnů. Vedle povinností 
však mlynáři mohli požívat také několika málo výhod. Měli především trvale zajištěn stálý počet 
lidí ("ausgewiesene Mahlleute"), kteří potřebovali semlít své obilí, což v konkrétním případě 
znamenalo zisk z mletého zrna. Princip mlýnského přímusu byl vybudován jistě již v éře 

vrchnostenské správy mlýnů, na kterou jen navázali. Kromě toho jim vrchnost zadarmo zajistila 
stavební kámen a dřevo i jejich dovoz skrze poddané, kteří ke mlýnu příslušeli. 

Přes jistě neblahé důsledky feudální renty však nebylo zatížení mlynářů natolik závažné, 
aby jim bránilo v provozování vlastních obchodních aktivit. Mlynáři patřili po celou epochu 
feudalismu k venkovské elitě a jejich majetkové transakce to plnou měrou dokazují. Výrazněji se 
neprojevily ve vzrůstu půdního fondu mlýnů, jestliže tereziánský katastr při nich napočetl celkem 5 
strychů 2 věrtele plošných strychů rolí (1,56 hektaru) a luk pod I vůz sena (cca 0,22 hektaru), zjistil 
katastr josefský jen drobné změny (1,64 hektaru polí, 0,63 hektaru luk, 0,39 hektaru zahrad a 0,52 
hektaru pastvin). Takový výsledek je pochopitelný, neboť hlavním zdrojem obživy mlynářům 
nebylo pěstování, nýbrž zpracování zemědělských produktů. Přesto však nelze říci, že by mlynáři 
na zakupování zemědělské půdy zcela rezignovali. Majitelé čp. 39 a 95 participovali především 
na emfyteutizaci dominikálních pozemků, stabilní katastr z roku 1837 zachycuje v jejich majetku již 
3,9 hektaru polí, nepočítaje louky a další pozemky. Nejvýrazněji však deklarovalo jejich 
majetkovou převahu kupování celých rustikálních hospodářství, motivované snahou zajistit některé 
z dětí. Zaznamenal jsem čtyři případy. Markantní je v tomto kontextu zejména transakce horního 
mlynáře Viktorina Blahuta, který zakoupil někdy na přelomu 50. a 60. let 18. století v těsném 
sousedství svého mlýna usedlost čp. 46 a souběžně s ní Dolní mlýn čp. 4. Cenu obou nemovitostí 
bohužel neznáme, jistě však obnášela alespoň 600 zl., čímž pravděpodobně převýšila cenu 
samotného mlýna čp. 3975°. Jeho rozpočet to zřejmě nijak nepodlomilo, protože v roce 1768 
přikoupil Viktorinův syn Matěj Blahut ještě usedlost čp. 44, nejspíše pro svého předčasně 

zemřelého syna Kašpara. Počátkem 70. let tak rodinný klan Blahutových vlastnil v městečku dva 
mlýny a dvě selské usedlosti. Menší ambice měl markovský mlynář Pavlík, jenž za 1600 zl. 
zakoupil a devět let vlastnil chalupnické hospodářství čp. 7. I jeho případ však dokládá, že mlynář 
netrpěl hmotným nedostatkem, několik let předtím totiž vydal za emfyteutizované dominikální 
pozemky celkem 725 zl. 7 1/8 kr.! 

Doprovodným servisem u všech tří janovických mlýnů byly stoupy, jež drtily 
a rozmělňovaly ječné zrno za účelem výroby krup, a u mlýna Horního také pila. Vznikla 
nepochybně až po sepsání dílčích cedulí z roku 1590, v nichž se teprve zmiňuje potenciální možnost 
ji zřídie51 • Pracovala pouze pro lokální potřebu a pronajímala se společně s mlýnem. Nájemník 

750 Mlýn čp. 4 byl v roce 1774 prodáván za 400 zl., usedlost čp. 44, kvalitativně shodná s čp. 46 v roce 1768 za 220 zl. 
V obou případech šlo o prodej nepříbuzným osobám, jenž by mohl ceny nemovitostí posunout směrem dolů. -
Neznám bohužel ani cenu mlýna, ale lze si pomoci trhovou cenou Markovského mlýna (menšího než Horní mlýn), 
který byl prodáván v roce 1759 za 445 zl. 

751 "Jestliže by se kdy pila postavila k tomu mlejnu, přidává se místa, aby bylo kde klády klásti, pokudž jest se to 

206 



v souvislosti s ní přijímal závazek, že vrchnosti seřeže prkna, kdykoliv bude požádán. Pila však 
později přestala fungovat, naposledy je zmíněna ve smlouvě o prodeji janovického statku z roku 
1674 a o rok mladší revizitaci berní ruly. 

* * * 

Je samozreJmé, že vrchnostenské příjmy plynuly ještě z dalších zdrojů než Jen 
ze zemědělské výroby. Nejvýznamnější místo z nich příslušelo nepochybně papírně čp. 94, 
situované na levém břehu Úhlavy a později trvale připojené do Veselí. Její založení souvisí 
s režijním rozmachem za Kolowratů, lze ho vymezit rokem 1692752

• Výrobní kapacitou patřila 
janovická papírna mezi menší podniky, většímu rozvoji bránil především ustavičný nedostatek 
hadrů. Vrchnosti vynášela ročně 150 zl. a přes 2000 archů papíru, musela však nájemci papírny 
dodávat dřevo a patoky. Do soukromého vlastnictví přešla papírna v roce 1753 za podobných 
podmínek, které stanovoval nájem. Novinkou byl pouze povinný odběr dominikální pálenky 
a závazek vrchnosti, že poskytne papírníkovi bezplatný dovoz kamene, šindele a dalšího materiálu 
potřebného na údržbu budovy. Jak tedy vidíme, vynášela majitelům Janovic pouze malý peníz, 
nadto snížený škodami, které napáchal odpad v rybnících. V roce 1749 si v přiznávací tabe1e 
pro panský katastr administrativa týneckého panství postěžovala, že kvůli splaškům z papírny 
neroste násada v rybnících, takže dělá" více škody než užitku ". 

Svou závažnost měla rovněž cihelna a kamenolom, o nichž jsou četné zprávy zejména 
ze 16. století. Cihelna, zmíněná poprvé v roce 1539, v městečku stávala v jeho jihovýchodním rohu 
přímo vedle hliniště, odkud odebírala hlavní surovinu. Dokládají to ostatně četné pozdější 

marginální zmínky753 a zaměření hliniště v josefském i stabilním katastru754
. V bezprostředním okolí 

Janovic se skutečně nacházela kvalitní naleziště cihlové hlíny755 , která využila také novodobá 
cihelna, vzniklá při silnici na Klatovy v závěru 19. století. Původní janovická cihelna fungovala 
pouze pro pokrytí místní potřeby, na prodej vyráběla sporadicky756. V roce 1729 po srážce všech 
nákladů vynášela jen 30 zl. ročně. Mladší ocenění ji již nezmiňují, takže přestala sloužit svému 
účelu někdy mezi lety 1729-1755. Cihelny se na panství udržovaly až do zániku patrimoniální 
správy, ale pracovaly rovněž jen pro pokrytí místní potřeby a jen minimálně produkovaly pro trh. 
V roce 1815 se na celém bystřickém dominiu pálily cihly a tašky již jen v Nýrsku a u Krotějova, 
část se prodávala v Klatovech757

• Těžbu kamene nám lokálně přibližuje pomístní jméno Na lomu 
nedaleko janovického židovského hřbitova. Podle pramenných relací se zde a snad ještě jinde 
v prostoru extravilánu těžil vápenec758

• Nešlo o nijak výjimečný jev, příležitostných lomů bylo 

vyměřilo. " NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, fol. L 22v. 
752 František ZUMAN, Papírna ve Veselí u Janovic. Ze zapadlých kapitol hospodářského života v PošumavÍ, Papír 

a celulosa 3, 1948, č. ll, s. 19; Č. 12, s. 20. 
753 Židovský dům čp. IV (187) vznikl nedaleko" Ziegl-Hiltten" (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, 

fol. 4r); v roce 1724 prodával Václav Zinterhof "Chaluppe sambt aller Zugeh6r, derbei auch der halbe 
Ziegbrunnen ,. (SOA Plzeň, VS Týnec, inv. Č. 81, sign. K 81, fol. 38v) a 25.4.1791 janovická obec odprodala 
Markétě Auschwitzové "obecní plácek za cihelnou vedle Bernarta Kiliana" (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 
70, sign. K 70, fol. lOr-lOv). 

754 Fase josefského katastru jmenuje pod topografickým číslem 242 "obecní pastviště u pazderny, v kterém hliniště 
a velké od vody vybrané rochle se vynacházejÍ, které odraženéj.mu", katastr stabilní pod parcelním číslem 253. 

755 Srv. Vlastimil MULLER (ed.), Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních 
zdrojů. List 21-24 Klatovy, Praha 1993, s. 19. 

756 Cenným svědectvím výroby stavebního materiálu na janovickém statku je taxa z roku 1649, jež uvádí: "NacháZÍ se 
při témž statku místo, kde cihelna a vápenice před 15 lety bejvaly, též lom kamene a hliniště v příhodných místech 
jedno od druhého nedaleko před městys Janovicemi. V kterýžto vápenici a cihelně před 15 lety pro domácí potřebu 
jak vápno, tak cihly, i také něco k prodaji se dostatek pálívalo. Nyní pak jsouc to všecko pusté a malým nákladem by 
se vyzdvihnouti mohlo ". 

757 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 395, karton Č. 275. 
758 "Což se lomuov vápenného a jiných lomuov, kteréž k Janovicom jsou a náležejí, dotýče, tiech jeden každý z nás 

bratří, pokudž hy toho potřeboval, aby užíti a k užitku svému obracovati mohl. " NA Praha, Desky zemské, sign. 
DZV 41, tol. L 13v. 
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po kraji rozeseto více759
. Úzce se vázaly k provozu vápenných pecí, které jsou v povodí Úhlavy 

doloženy již ze 16. stoletC60
• V bezprostřední blízkosti městečka stála vápenka blízko Granátky, 

vápno se zde těžilo a pálilo již před rokem 1649, kdy se uvádí jako pustá. Znovuobnovena byla 
zřejmě až za Kolowratů, poprvé ji nalézáme v poddanské fasi tereziánského katastru z roku 171476

\. 

Ani v jejím případě nebylo dosaženo výroby mimo rámec panství, roční produkce kolem 800 
strychů páleného vápna to ani neumožňovala762 . Neustálá potřeba vápna pro stavební účely vrchnost 
motivovala k zachování janovické vápenky, ačkoliv počátkem 19. století uvažovala o jejím zrušení 
z důvodu stále se zhoršující jakosti vápence, který v lokalitě docházel, a výstavbě nové vápenky 
u Opálky763. K realizaci sice nedošlo, ale produkce janovické vápenky dále klesala (za rok 1814 
vyrobila již pouze 450 strychů vápna764

). Správa panství nakonec otevřela nový vápenný lom 
u Skelné Huti, kde se za rok vyprodukovalo až 700 strychů páleného vápna. Všechno bylo určeno 
výlučně na prodej. 

Stručnou poznámku si zaslouží masné krámy, kde se porážel dobytek. Poprvé se s nimi 
setkáváme již v dílčích cedulích z roku 1539, z jednoho krámu se platila prostice soli. Jednalo se 
patrně o provizorní zařízení, protože Oldřich Janovský z Janovic ukládal za povinnost svému bratru 
Jindřichovi, aby je "z toho místa sundal a postavil tu, kdež jsou prve byly a stály tak, aby ten své 
poustky komu jest a k kterému dílu připsána, užívati mohl"765. Zda se tak skutečně stalo nevím, 
nicméně masné krámy v Janovicích pokojně existovaly nadále až do druhé poloviny 17. stoletC66

• 

Někdy v této době přestaly fungovat, protože vrchnost postavila počátkem století následujícího 
zcela nové. S jejich lokalizací jsme na tom o mnoho lépe než u prvních masných krámů, můžeme je 
umístit na staveniště pozdějšího domu čp. 36 či blízko něj. Když totiž Žid Jakub Nathan kupoval 
v roce 1770 dům čp. VI, popisoval ho jako budovu "stojící vedle Jana Jindry a místa, kde stávaly 
vrchnostenské masné krámy ,,767. Kdy byly zrušeny těžko odpovědět, sám zápis udává datum post 
quem non. Zdá se, že nebyly posledními. Josefský katastr ani jiné prameny sice žádné masné krámy 
nezachytil, ale 1. listopadu 1796 janovická židovská obec zakupovala masné krámy za 200 zl. 
s příslibem platit z nich ročně 24 zl. činže768 • Není to ostatně s podivem, izraelité byli jako jejich 
výhradní uživatelé zmiňováni po celé 18. století, platíce z nich ve dvou termínech na sv. Jana 
Křtitele ana Vánoce celkem 17 zl. 8 kr. 769 V roce 1810 se masných krámů (později opatřených čp. 
157) zbavili a prodali je Josefu Altmannovi. Jak často se poráželo ajaké příjmy provozovatelé 
z krámů měli nelze jednoznačně prohlásit pro absenci jakéhokoliv účetního materiálu. K dispozici 
mám pouze izolovaný údaj z roku 1649, kdy se taxátor Košín dotazem u řezníka dozvěděl, že před 
třicetiletou válkou byly běžné i dvě nebo tři porážky hovězího dobytka do týdne, zatímco nyní se 
zabíjelo zhruba jednou za dva týdny. To samozřejmě nesla citelně vrchnost, která podle taxy 
z každého poraženého kusu dostávala jeden kámen loje (něco přes 10 kilogramů) a jako pochoutku 
jazyk a čtvrt drštěk. 

759 V. MULLER, c. d., s. 18 a TÝŽ, Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních 
zdrojů. List 21-42 Nýrsko a 21-44 Železná Ruda, Praha 1994, s. 19. 

760 Srv. zápis o objížďce Královského hvozdu z roku 1565, jenž se vyjadřuje k fungující vápence u Svaté Kateřiny, 
Vladimír HOLÝ, Objížďka lesů Královského hvozdu roku 1565, Výběr z prací členů Historického klubu při 
Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 20, 1983, s. 258-262. 

761 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, č. 37, pole 
"Na vápenici". 

762 1792840 strychů, 1793825 strychů 4 měřičky, 1794801 strychů 12 měřiček. Cena strychu vápna činila v tříletém 
průměru 48 kr., takže vápenice ročně vrchnosti přispěla částkou přesahující 600 zl., po odečtení nákladů spojených s 
lámáním, transportem vápence a mzdou pro vápeníka ovšem čistý roční výnos vynášel pouhých 282 zl. 3 kro 3,25 
denáru (SOA VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 449, karton č. 393). 

763 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 399, karton Č. 295. 
764 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 395, karton č. 275. 
765 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 42, fol. K 30r. 
766 Uvádí je ještě trhová smlouva z roku 1674, NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 391, fol. H 3v. 
767 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 33r-33v. 
768 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 1 r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfYteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
769 V oceněních dešenického panství z let 1729 a 1755. 
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Marginální zdroj příjmů pro vrchnost představovala kovárna, jež se nelišila od běžné 
poddanské nemovitosti, jsouce pouze vybavena specializovaným provozem. Ještě v polovině 17. 
století byly v Janovicích kovárny dvě, jedna panská (čp. 80) a jedna poddanská (čp. 33). Poddanská 
někdy do roku 1700 zanikla a stala se běžnou poddanskou nemovitostí. Zbylou kovárnu čp. 80, 
umístěnou strategicky při ústí silnice od Klatov do městečka, od ostatních usedlostí odlišovalo to, 
že její majitel platil atypický poddanský úrok (počátkem 18. století 5 zl., poté vždy 7 zl. ročně), měl 
povinnost odebírat panskou kořalku, vybrakovaný dobytek, slanečky a také samozřejmě zajišťovat 
nezbytných kovářských prací pro potřebu poplužních dvorů. O jak staré ustanovení se jednalo 
nevím, přesnější informace o něm jsou až ze 70. let 18. století. Ke kovárně patřilo pro doplnění 
živobytí několik strychů polí a loučka V jamkách. 

Čistě pro úplnost zbývá zmínit panská lázeň, jež existovala dávno před rokem 1539. Dílčí 
cedule z uvedeného roku o ní mluví již v minulém čase a lokalizuje ji kamsi k mostu před vjezdem 
do poplužního dvora770

• Na stejném místě byla pravděpodobně také později obnovena, mluví o ní 
dílčí cedule z roku 1590771

• Vrchnost ji propachtovávala lazebníkovi, který za ni platil podle údajů 
Košínových každoročně 6,5 zl. V roce 1649 byla podobně jako mnoho budov v městečku spálená, 
ale Košín dovozoval, že by se mohla za nízký náklad opravit a znovu zprovoznit. Patrně k tomu 
opravdu došlo, o dvě léta mladší soupis poddaných podle víry jmenuje lazebníka Jana Vackera772

, 

o panské lázni mluví také trhová smlouva na janovický statek z roku 1674 a konečně janovické 
matriky evidují ještě k l. březnu 1691 pohřeb lazebníka Jana Podstatného. Po jeho smrti již 
k obnovení lázně zřejmě nedošlo, jiného lazebníka v mladších pramenech nenalézáme 
a z gruntovních knih poznáváme, že se na dominikálním lázeňském stavení v roce 1720 zakoupil 
provazník Jan Josef Muller, který zde již nepochybně drahný čas bydlel. 

Na závěr stručného přehledu vrchnostenské zemědělské výroby zbývá zmínit ještě 

zemědělskou výrobu v Ledvinkovském domě čp. 3, který od roku 1755 v městečku fungoval jako 
druhý poplužní dvůr. Vzhledem k jeho původu byl veškerý jeho půdní fond rustikální. Podle 
josefského katastru obnášel 51 jiter 27 čtv. sáhů rolí (29,35 hektaru), ovšem vrchnost z něj reálně 
obhospodařovala jen 35 jiter 91 čtverečních sáhů (20,17 ha), zbytek užívali pod činží poddaní (15 
jiter 1536 čtverečních sáhů, tj. 9,18 hektaru). Stejně jako u poplužního dvora, také zde panovala 
nesrovnalost co do rozlohy luk ve fasi a doprovodném materiálu josefského katastru. Fase udává 
celkem 6 jiter 1323 čtverečních sáhů (3,93 hektaru) s tím, že 2 jitra 710 čtverečních sáhů byla 
v dočasném nájmu, kdežto soupis sklizní suché luční píce udává jen 5 jiter 886 čtverečních sáhů 
(3,19 hektaru). Kromě nich lokalizuje další 2 jitra 1157 čtverečních sáhů luk (1,56 hektaru) 
v příslušenství Ledvinkovského domu do katastrální obce Petrovice 773. Kromě zmíněného k domu 
patřil ještě velký sad a menšÍ zahrádky o celkové rozloze 1 jitro 1574 čtverečních sáhů. V domě se 
nacházel hostinec, jenž byl v nájmu. Vhled do finančního hospodaření Ledvinkovského domu 
umožňuje jeho peněžní bilance za léta 1792-1794. Veškeré uvedené příjmy vycházely 
z propachtovaných pozemků. Z dočasného nájmu vrchnost inkasovala v průměru za uvedená léta 
196 zl. 20 kr., v trvalém pachtu byl dům se stabilní činží 36 zl. ročně. Z těchto příjmů však musela 
vrchnost hradit opravy a kontribuci, takže průměrný roční čistý výnos za uvedená léta činil jen 153 
zl. 3 1 kr. 774 

770" [ ... ] místo od téhož mostu až do velikého příkopu, kdež byl prve pivovar a lazna. " NA Praha, Desky zemské, sign. 
DZV 42, fol. K 29v. 

771 Srv. textovou přílohu č. 2, s. II. 
772 Magda ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko-Klatovsko 1, Praha 2003, s. 

131. V Janovicích se všakVacker objevuje jako lazebník již v roce 1640. SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského 
kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. I (1631-1670), fol. 30b, zápis z 9.1.1640. 

773 Louky rozčleněny do tří tříd takto: Dobré: Trávník 463 čtv. sáhů (0,16 ha), vynáší 1,13 q sena a 0,81 q otavy; 
Chval ov 2 jitra 694 čtv. sáhů (1,4 ha), vynáší 12,26 q sena a 8,18 q otavy. Střední: Malá louka v kat. obci Petrovice 
2 jitra 1044 (1,52 ha), vynáší 7,42 q sena a 2,94 q otavy. Špatné: Fialovská louka zvaná též Kobylince v kat. obci 
Petrovice 1555 čtv. sáhů (0,56 ha), vynáší 1,62 q sena a 0,54 q otavy; Velká louka v kat. obci Petrovice 1 jitro 1487 
čtv. sáhů (1,11 ha), vynáší 3,24 q sena a 1,08 q otavy. Stejně jako u dvorových luk nebyly ani zde zahrnuty všechny 
louky. Na území katastrální obce Janovice se nalézala další 2 jitra 149 čtv. sáhů luk a 2 jitra 710 čtv. sáhů v nájmu 
(mlynář z čp. 95, šenkýř z čp. 96 a Josef Zinterhof). 

774 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 449, karton Č. 393. 
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Vrchnostenské hospodářství bylo samozřejmě živo i z mnohých dalších příjmů, které se 
ovšem realizovaly již mimo janovický statek. Na bystřickém panství se v nevelkém rozsahu 
vyrábělo železo775

, na opracování kovu fungovalo množství hamrů, buď přímo ve vrchnostenské 
režii nebo prostřednictvím nájmu se vyráběla potaš, tolik potřebná do skláren rozesetých na okraji 
i v prostoru šesti rychet Královského hvozdu, patřících k dominiu. 

Zjištění peněžní bilance pro jednotlivá odvětví vrchnostenské ekonomiky z let 1792-1794 
bylo pro majitele panství vodítkem k tomu, aby zásadním způsobem změnil stávající systém 
hospodaření. Jeho nosnou myšlenkou byla parcelace dominikálu mezi poddané a ponechání si 
skutečně jen rentabilních poplužních dvorů. Postupovalo se přitom tak, že nejdříve se nabídly 
ke koupi dvory nejméně výnosné. Hmotné vybavení dvorů jako dobytek, nářadí a obilí se prodalo 
společně s budovami formou dražby. V několika případech zakoupil celý dvůr jedinec776

, většinou 
však byly děleny na menší díly. Velký emfyteutizační podnik byl zahájen již v roce 1792, ale se 
skutečnou intenzitou se rozběhl až od roku 1795 a vysokým tempem pokračoval po dalších pět let. 
Pozvolné, nikoliv nárazové provádění parcelace způsobilo dodatečné vydávání nejrůznějších 

instrukcí a návodů. Pro správné vedení účetní agendy byla vydána zavazující norma teprve v roce 
1798777

, nás však více než kancelářské řády zajímají vlastní pokyny pro zájemce o dominikální 
nemovitosti. " Všeobecné podmínky při každém emfyteutickém kontraktu" byly zapsány na úvodní 
folia hlavních pozemkových knih toho kterého dvora a vtělovaly se do jednotlivých emfyteutických 
kupních smluv, které byly zapisovány do zvláštních pozemkových knih778

• Čerpám z pozemkové 
knihy janovické779

• Na bystřickém dominiu nebyl prováděn systém plošně omezených půdních 
přídělů, každý si mohl zakoupit tolik pozemků, o kolik projevil zájem. Veškeré výměry se udávaly 
v měřicích, jedna měřice počítala 533 čtverečních sáhů, tj. třetinu z dolnorakouského jitra 780. 

Průměrná cena jedné měřice dvorové půdy byla 10 zl. 1 kr., u konkrétních nemovitostí se lišila 
případ od případu. Pokud trhovou cenu kupující neuhradil hotově, podléhal nedoplatek ročnímu 
úroku 5 %. Společně s koupí vznikal novému majiteli závazek pravidelné roční činže, splácené 
ve čtyřech termínech a v nezměnitelné vySl. Emfyteuti ze zakoupené půdy neplatili 
extraordinarium, nadále zůstalo na bedrech vrchnosti. Všechna ostatní břemena na koupené půdě 
však přešla na emfyteuty - mimořádné daně, dodávky v případě války a vůbec veškerá daňová 
navýšení ze strany státu, stejně jako farský desátek a poplatek kantorovi. Pokud však naopak 
hodnota státních daní poklesla pod normál, nešla ve prospěch emfyteuta, nýbrž vrchnosti. Přísně 
zakázáno měli také stavět na zakoupeném dominikálu obytné budovy bez vrchnostenského 
povolení. Vrchnost si na území rozparcelovaného dominikálu ponechala soudní pravomoc, možnost 
honitby a rovněž předkupní právo v případě, že emfyteut zamýšlel svůj pozemek prodat. S každou 
změnou majitele se pojila také povinnost hradit laudemium, jež se počítalo ve výši 3 kro z každého 
zlatého prodejní ceny nemovitosti. Dvory se rozprodávaly v tomto pořadí: 20. června 1792 
Branišov, 23. září 1795 Zadní Chalupy, 5. října 1795 Zelená Lhota, 28.11.1795 Pajrek a Suchý 
Kámen, 15. června 1796 Prapořiště, 16. července 1796 Splž, 27. července 1796 Dobříkov, 21. října 
1796 Lukavice, 30. ledna 1797 Úborsko, 16. února 1797 Lehom, 30. března 1797 Hodousice, 23. 

775 Gustav HOFMANN, Z historie hutnictví. Železářství na panství Bystřice nad Úhlavou, Hutnické listy 30, 1975, S. 

76-77. 
776 Za příklad může sloužit poplužní dvůr Pajrek, kde později vznikla manufaktura na kameninu. Vladimír 

SCHEUFLER, Dějiny šumavských manufaktur na výrobu kameniny (Beierek, Hamry, Stará Lhota), Český lid 42, 
1955, S. 4-11. 

777 Její znění a veškeré přílohy vzorových účtů v SOA Plzeň, inv. Č. 536, karton Č. 429. 
778 Pokyny k jejich vedení v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. inv. č. 399, karton Č. 294, kde i akta k pozdějším 

pokusům o jiné řešení placené roční činže. 
779 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 117, sign. K 117. 
780 Stačí však porovnat plošné výměry pozemků podle fase josefského katastru z roku 1785 se soudobým soupisem 

pozemků janovického poplužního dvora (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 449, karton Č. 393) a vidíme 
nápadné disproporce. Uvádím příklad: dominikální pole Č. top. 366 mělo podle josefského katastru 2 jitra 634 čtv. 
sáhů (1,378 ha), v měřicích podle citovaného soupisu i emfyteutické trhové smlouvy 7 měřic 8 % měřičky, což je při 
známém vztahu 2 jitra 822 sáhů (1,44 ha). Ještě větší disproporce vzniká u velkých ploch - pole č. top. 315 podle 
josefského katastru 15 jiter 573 čtv. sáhů (8,838 ha), podle měřic 38 měřic 11,75 měřiček čili 12 jiter 1445 čtv. sáhů 
(7,42 ha). 
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března 1798 Zdeslav a v poslední vlně 18. srpna 1800 Krotějov, 2. října 1800 Viteň a Slavíkovice, 
3. listopadu 1800 Veselí, 4. listopadu 1800 Petrovice, 13. listopadu 1800 Ondřejovice, 15. listopadu 
1800 Buková, 20. listopadu 1800 Janovice, v letech 1798 a 1800 Dešenice, 29. května 1798 a v roce 
1799 Osina. Celkově panství za rozprodej dvorových budov utržilo 19 186 zl. 8,5 kr., za veškeré 
pozemky 160 467 zl. 9 kro s tím, že z nich plynula roční renta, která po převodu na vídeňskou měnu 
obnášela 12 713 zl. 23,75 kro W. W. Vzpomeneme-li si na průměrný roční čistý výnos dvorů za léta 
1792-1794 (13 llO zl. 37 kro 2,25 denáru), jde téměř o identickou částku, musíme si ovšem 
uvědomit, že mezi oběma sumami je inflace a státní bankrot, který je výrazně relativizuje. 
Ve prospěch emfyteutické roční činže lze také poznamenat, že v ní nebyly započteny příjmy z dvorů 
v Bystřici a na Opálce, které vydělávaly nejvíce, podle peněžní bilance z let 1792-1794 se 
na průměrném ročním čistém výnosu dvorů podílely celými 27,7 %. Z celkem 25 poplužních dvorů 
se tak v provozu ponechaly pouze dva nejvýnosnější, totiž dvůr v Bystřici a polovina dvora 
na Opálce. Administrativa panství však brzy na jejich režijním obhospodařování ztratila zájem a oba 
propachtovala7HI

• Bystřické panství také nadále provozovalo pivovarnictví v Dešenicích 
a na Opálce. S parcelováním dvorů je spojen rovněž vznik vísky Hvízdalka, která se z jediného 
popisného čísla rozrostla do roku 1836 na dvanáct. 

Z vlastní parcelace janovického dvora postačí uvést několik základních čísel. Do konce 
roku 1796 byly uzavřeny emfyteutické trhové smlouvy na nemovitosti s celkovou roční činží 29 zl. 
41,5 kr., tedy pouze drobnější pozemky782. Prvním výraznějším zásahem do původního nemovitého 
příslušenství poplužního dvora byl až prodej Granátkovského rybníka 21. března 1798, na němž 
participovalo celkem 61 janovických sousedů. Projevili o něj zájem již v říjnu 1797, zřejmě 
z důvodu, že již předtím užívali přilehlého rákosiště. Ředitel bystřického dominia Jan Kašpar 
Kreissl nabídku akceptoval a stanovil cenu 2000 zl. s roční činží 200 zl. Janovičtí hodlali částku 
uhradit prodejem dluhopisů z rakouské válečné půjčky a ještě 9. listopadu 1797 získali povolení 
úřadů783 . Rybník se naposledy vylovil a předal k parcelaci. K nabytí svého dílu získal každý 
nastávající majitel emfyteutickou smlouvu, s níž bylo vedle vlastní trhové sumy spojeno ještě 
zaplacení laudemia. Rybník se většinou dělil na dlouhé úzké pozemky o výměře 3 měřice 4 7/9 
měřičky (0,7 hektaru), pouze v několika případech na menší díly. Protože v okamžiku prodeje ještě 
nevyschl a nemohl být jako louka reálně užíván, vybrala vrchnost za tento rok od sousedů pouze 
100 zl. činže7R4 • Vedle Granátkovského byly odkoupeny z janovického rajónu další rybníky, 
kupujícími již však byli jednotlivci785

• Na území janovického katastru tedy po emfyteutizaci 
nezůstal jediný a extravilán dostal svou současnou podobu. Zbývá dodat, že rybníky se většinou 
přeměnily na pastviny či louky, pouze výjimečně na role. 

Kromě emfyteutizace Granátkovského rybníka již do závěru roku byly uzavřeny smlouvy 
s celkovou roční činží ve výši 10 zl. 36,75 kro , v roce následujícím 61 zl. 45 kro Teprve na podzim 
1800 se přikročilo k totální parcelaci dominikálu janovického poplužního dvora do té míry, že 
do konce prosince byly uzavřeny smlouvy, jež vrchnostenské důchodní kase zajistily stálý roční 

781 Nejpodrobnější zprávu o stavu bystřického dominia po emfyteutizaci podává elaborát pojatý formou dotazníku 
z 7.7.1815, nazvaný" Beantwortung deren aufgeworfenen Fragen zur historischen Beschreibung der vereinten 
Herrschafien Bistritz, Deschenitz und Opa/ka" . SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426. 

782 Příklad originálů konkrétních smluv s vlastnoručními podpisy emfyteuta a vrchnostenských úředníků v SOA Plzeň, 
VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 534, karton Č. 427. 

783 Soupis těchto obligací s dalším aktovým materiálem v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 399, karton Č. 294. 
784 Prodej rybníka s odkazy na konkrétní emfyteutické smlouvy v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. 

K 118, fol. I 24r-184r. Protokoly o jednáních s prodejem spojených tamtéž, inv. Č. 411, karton Č. 351. - Ještě v roce 
1798 se rozhořel spor mezi janovickou a rohozenskou obcí o cestu po hrázi bývalého rybníka. Cestu totiž Janovičtí 
společně s celou hrází v červnu 1798 rozkopali, aby urychlili vysoušení rybníka. Rohozenští takoví postup nevítali, 
protože cesty užívali pro spojení na klatovskou silnici. Voda z rybníka se jim prý rozlévala po loukách a páchala 
nenahraditelné škody. Janovičtí se bránili tvrzením, že již před 16 lety na hrázi zřídila vrchnost z rozkazu inspektora 
Krause zábrany, aby se tudy nemohlo jezdit, a že janovický rychtář zřídil před hrází kamenný taras tak, aby 
odtékající voda nepůsobila škody. Spor přerostl z lokální rozmíšky v problém, který muselo řešit české gubernium 
(dokumentace tamtéž a v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 399, karton Č. 294). 

785 Chmelištný 2.11.1796 za 65 zl., Katovka 1.6.1798 za 43 zl. 41,25 kr., Horní Chvalov 13.4.1799 za 50 zl., Dolní 
Chvalov 10.6.1799 za 100 zl., Pastušní 20.11.1800 za 600 zl., Tvrzský 20.11.1800 za 54 zl., Podvolšní 20.1l.1800 
za 864 zl., Ovčácký 22.11.1800 za 300 zl. 30 kr., 23.11.1800 sádky za 23 zl. 45 kro 
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příjem 1602 zl. 25,25 kro Peněžní bilance nyní již bývalého dvora uzavřená k 31. prosinci 1800 tak 
vyznívala veskrze pozitivně, protože pokud v době jeho fungování ve vlastní režii dosahoval 
bez odečtení poměrného podílu z celkových výdajů dominia něco přes 1254 zl. průměrného čistého 
ročního výnosu, bylo to na úplném konci 18. století 1602 zl. 25,25 kro a s nadějí, že se ještě podaří 
odprodat také posledních 6 měřic janovického dvorového dominikálu786

• Optimismus nemohl zkalit 
ani fakt, že poplužní dvory Petrovice, Slavíkovice a Viteň vykázaly zápornou bilanci, protože ztráta 
v celkovém součtu 607 zl. 10 kro stála plně ve stínu zisků, které vrchnost emfyteutizací získala. 
V této fázi tedy mohla prohlásit, že parcelace dominikálu byla výhodným podnikem787

• Situace se 
pochopitelně měnila s postupně se znehodnocující měnou. Emfyteutizaci neunikl ani Ledvinkovský 
dům čp. 3, v datu zahájení parcelace dokonce poplužní dvůr předstihl. 25. září 1794 zakoupil syn 
šenkýře z čp. 55 Ondřej Kobler dům i se zahradou a dalšími pozemky. O zbytek projevili zájem 
jednotliví janovičtí sousedé. 

6.4.3 Poddanské hospodářství 

Nástin příjmového systému vrchnosti a charakteristika jeho jednotlivých zdrojů nutně 
vyvolává otázku, jak podobné mechanismy fungovaly u poddanského hospodářství, zatíženého 
feudální rentou, farským desátkem a kontribucí. Poddaný se přirozeně nemohl opírat o tolik 
způsobů výdělku jako vrchnost, jeho radius v podstatě vymezovala pouze zemědělská a řemeslná 
výroba. Obě složky se spolu sdružovaly spíše výjimečně, neboť pokud poddaný vlastnil půdní fond, 
který ho mohl uživit, nepotřeboval již akutně provozovat řemeslo či jinou živnost. 

Podle F. Loma bylo pro výživu jedné osoby při trojhonném hospodaření nezbytným 
minimem 0,69 ha orné půdy (tj. asi 2,5 strychu)788. 1. Petráň tato čísla relativizoval vzhledem 
k úrodnosti půdy. Jestliže na úrodném Roudnicku postačovalo na výživu poddanské rodiny 4,3 
strychu výsevku (a s dávkami a osevem asi 6 strychů), potom na Krumlovsku nutný výsevek 
vyšplhal až na 10 strychů789 • Konečně E. Maur za spodní hranici rozlohy půdy poskytující základní 
životní potřeby stanovil 15 strychů rolí, které při průměrné bonitě půdy odpovídaly pěti 

hektarům79o • Jak je tedy patrno, panovala mezi jednotlivými oblastmi Čech značná rozkolísanost 
a čísla nelze paušalizovat. Hranice 15 strychů se blíží rozloze polo lánových statků, kterých byla 
v Janovicích 18. století většina. 

Zabývat se těmito otázkami samozřejmě znamená zjistit úrodnost zdejší rustikální půdy. 
Některá čísla jsem již konstatoval u půdy dominikální, ovšem srovnávat půdu panskou 
s poddanskou není nejspolehlivější - obdělávání půdy robotníky nemohlo být kvalitní, robotující 
poddaní neměli na kvalitně odvedené práci žádný zájem. Svým polím jistě věnovali nesrovnatelně 
více péče a je příznačné, že na některých panstvích hektarové výnosy rustikálu předčily výnosy 
dominikálu. Naproti tomu vrchnostenská pole mohla být lépe hnojena, v dvorovém chlévu se 
nacházelo dostatek dobytka. Porovnáme-li možnosti poddaných s vrchností, byli na tom nepoměrně 
hůře. 

Stejně jako v případě poplužního dvora, také u poddaných tvořilo jeden z vrcholů 
zemědělské výroby obilnářství. Z obilí byla živa hospodářova rodina, prodejem obilí získával 
kapitál nezbytný k úhradě feudální renty a kontribuce. Pokud se zaměříme na výpočet konkrétních 
ukazatelů poddanské obilnářské výroby, musíme zohlednit místní metrologický systém, který ještě 
dlouho po zavedení dolnorakouské soustavy měr a vah používal své vlastní jednotky. Nejstarší 
zápisy uvádějí rozměry polí v záhonech a duté míry na obilí ve kbelcích 791, v gruntovních knihách 

786 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, karton Č. 294. Tabely s přehledem prodaných dominikálních 
nemovitostí v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 537, karton Č. 430. 

787 Srv. k tomu rejstříky emfyteutických platů za léta 1795-1838, deponované v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 
1239-1276, sign. K 803-K 840, a sumární soupis celkových částek utržených za odprodej dominikálu podle 
jednotlivých dvorů z let 1796-1801 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 399, karton Č. 294. 

788 František LOM, Soustavy hospodaření v zemědělství. In: Sborník Vysoké školy zemědělské v Praze, Praha 1960, s. 
312. 

789 Josef PETRÁŇ, Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964, s. 22-23. 
790 E. MAUR, Populační vývoj, s. 39 a nověji TÝŽ, Proměny vesnických sociálních stmktur v Čechách 1650-1750, 

ČČH 98, 2000, s. 749 (s Markusem CERMANEM). 
791 17. ledna 1701 koupil Karel Klement z čp. 55 za 12 zl. pole od Jana Kratochvíla o 7 záhonech, na něž se prý vyseje 
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se v rámci trhových smluv ještě do sklonku 18. století objevují běžně zmínky o "starých" mírách792 

a také výměnky se v 19. století stanovovaly podle staré české vrchovaté míry793. Bohužel se nikde 
neuvedl jejich poměr vůči dolnorakouské metrologické soustavě, takže přesné vyčíslení způsobuje 
potíže. Podle G. Hofmanna v regionálním rámci odpovídal 107,602 litru, může ovšem jít o běžnou 
pražskou míru - o 104,625 litru 794. Nejdůvěryhodnějších čísel docílíme pomocí duplikátu stabilního 
katastru. Podle jednoho jeho elaborátu z roku 1848 se janovičtí sousedé sami vyjádřili, že jeden 
místní vrchovatý strych obsahuje 1,75 měřice (107,602 litru), sháněný 1,5 měřice (92,23 litru) obilí. 

Možnosti rustikálního obilnářství nám poprvé blíže přibližuje až tereziánský katastr, 
protože berní rula i její revizitace se spokojují s pouhými údaji o rozloze polí. Podle ní měli v roce 
1655 janovičtí obyvatelé k dispozici celkem 889 strychů, o 20 let později 888 strychů rolí. Pokud 
jde o osevní plán v této době, objevuje se v Janovicích ve své nejběžnější podobě, totiž pšenicí 
a žitem na ozimu a ječmenem s ovsem na jařinách, přičemž ječmen byl v této době nepochybně 
v minoritě795 • 

Poddanská fase tereziánského katastru z roku 1714 udává celkovou rozlohu rolí jen na 666 
strychů 3,75 věrtele, čímž se zásadně rozchází s berní rulou, ze které vycházela796 . Porovnáváme-li 
čísla jednotlivých statků, poznáváme podhodnocení čísel vůči berní rule téměř u každého z nich. 
Neuvěřitelnost těchto údajů napravuje vizitace z roku 1722, která konstatuje celkem 974 strychů 2 
věrtele polí. Pro nás je atraktivní především v tom, že zároveň udává plošnou areu, celkem 1318 
strychů 1 věrtel (podle pražské sháněné míry797 375,66 hektaru). Pokud se znovu vrátíme do roku 
1714, nalézáme rustikální pole rozdělená na tři kategorie podle bonity - dobrou, střední a špatnou. 
V dobré půdě jeden výsevkový strych vynesl 7 mandelů, z nichž se posléze vymlátilo 4,125 strychu. 
Půda střední kvality dávala 5 mandelů (2,5 strychu) a špatná pole 4 mandely (1,5 strychu). Z těchto 
čísel vychází na mandel 55,14 litru u dobrých a 35,09 litru obilí u špatných polí. Je přitom zvláštní, 
že fase zcela ignoruje dobrou půdu a připisuje janovickým rolníkům jen půdu střední (287 strychů 
1,75 věrtele), špatnou (343 strychů 3,5 věrtele)798. Jen tím zvyšuje celkovou nedůvěryhodnost svých 
čísel. Za mnohem spolehlivější lze považovat údaje z roku 1722, které uvádějí v jednotlivých 
kategoriích (vše ve výsevkové míře): 163 strychů 3 věrtele dobrých, 305 strychů 2,5 věrtele 

středních a 505 strychů 0,5 věrtele špatných polí, dále 153 strychů 1,5 věrtele lad a 107 strychů 
2 věrtele porostlin. Nás samozřejmě nejvíce zajímá, kolik se vysévalo strychů obilí na jeden plošný 
strych. Zjistit tento vztah umožňuje vizitační nález z roku 1722. Poddanské role opět rozděluje 
na tři kategorie, jejichž porovnáním vychází, že u polí dobré kvality se rovnal výsevkový strych 
plošnému strychu, zatímco u zbývajících dvou skupin (střední a špatné) vychází poměr 1 strych 
plošný=0,8 strychu výsevkového. Měřilo-li se podle pražské sháněné míry, dostáváme hustotu setby 
na 1 hektar u dobrých polí 328 litrů obilí, u středních a špatných 263 litrů obilí, tzn. že na horší pole 
se selo řidčeji. 

I strych obilí. SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 242, karton č. 8, opis z městské knihy. - Údaje o kbelcích 
bohatě doloženy v předbělohorských zápisech městské pamětní knihy (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 
3, kniha Č. I). 

792 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 80r-80v, trhová smlouva z 9.3.1789. 
793 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 35r (smlouva z 18.4.1807), fol. 266r (smlouva 

z 25.2.1841). 
794 G. HOFMANN, Metrologická příručka. s. 66, 88. 
795 Při prodeji celo lánového gruntu 14.11.1602 uváděna vysetá pšenice a žito a na jaro plánovaný výsev ovsa (SOkA 

Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, fol. 6r-6v), podobně zápis z 30.1.1685 (tamtéž, fol. 31 v). -
Mladší zápisy o osevu rustikálních polí u čp. 59 (rok 1831) - na ozimech 9,5 strychu žita, 4 strychy pšenice, na 
jařích 10 strychl'l ovsa a 2 strychy ječmene - a u čp. 64 (rok 1782) - ozimy 1 strych 2 věrtele pšenice, 5 strychlt 1 
věrtel žita, jaře 4 strychy 2 věrtele ječmene, 4 strychy I věrtel 2 měřičky ovsa. 

796 V potaz je nutno vzít i možnost, že rozlohu rustikálních rolí nepatrně ovlivnily prodeje obyvatelům ze sousedních 
vesnic. Takový případ znám ze 17.5.1745, kdy dědicové Sazamovského dvora František Rubáš a Jan Podstatný 
prodali kvůli přílišné vzdálenosti políčko V Kobylincích pod 2 strychy výsevku za 44 zl. úborskému mlynáři Janu 
Steinbachovi. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, pag. 233 a SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., 
inv. Č. 411, karton Č. 350. 

797 Plošný strych o výměře 0,28497 ha, I strych výsevkový=93,587 litru. 
798 Dalších 34 strychl'l I věrtel tvořila lada a 1 strych 2 věrtele porostliny. 
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Ve stopách tereziánského šel josefský katastr, který opět rozdělil půdní fond poddaných 
na dobrá, střední a špatná pole. Z celkových 532 jiter 1006 čtverečních sáhů polí (306,51 hektaru) 
zjistil nejméně dobré půdy (105 jiter 225 čtverečních sáhů, tj. 60,50 hektaru), v níž se na ozimu 
pěstovala pšenice na 25 % či 50 %, žito na 50 % či 75 % a na jařích ječmen s ovsem v identickém 
rozvrženÍ. Rozlohou dominovala půda střední bonity (277 jiter 205 čtverečních sáhů, tj. 159,48 
hektaru), jejíž ozimy tvořila bud' z 25 % či žádná pšenice a 75 % či pouze žito. Jaře hostily bud' 
z 25 % či žádný ječmen a 75 % či pouze oves. Konečně špatná pole, která byla svou rozlohou 
na druhém místě (150 jiter 576 čtverečních sáhů, 86,53 hektaru), se osévala na zimu pouze žitem 
a na jaro ovsem. Osevní plán se tak naprosto shodoval se plánem užívaným na dominikálních 
polích, zastoupení jednotlivých druhů obilovin v ozimu či jařích kolísalo podle konkrétní trati. 
Josefský katastr bohužel nelze použít pro stanovení základních výrobních ukazatelů, neobsahuje 
žádný výpis reálně vysetého či sklizeného obilí jako tomu bylo u dominikální půdy. Uvést lze snad 
jen zmovost, s níž kalkuluje. U dobrých polí pšenice a žito 4,5-5, ječmen s ovsem 5,5-6. Pole 
střední bonity u ozimního obilí 3,5-4, jařin 4,5-5 a špatné 1,5-3 u ozimů a 2-4. 

Nejlepší představu o stavu obilnářství na poddanských hospodářstvích však poskytuje 
duplikát stabilního katastru799

, pro jehož potřeby bylo v letech 1846-1853 vypracováno několik 
elaborátů s neocenitelnými informacemi pro dějiny zemědělské výroby poddaných v Janovicích80o

• 

Zachytily stav, který již reagoval na celkové změny v zemědělské výrobě, projevující se především 
téměř totálním odstraněním úhoru. Pro užití jeho dat je však nutné vypořádat se s pojmy rustikál 
a dominikál. Jak víme, došlo v roce 1800 k rozprodání všech pozemků janovického poplužního 
dvora mezi drobné zájemce, rustikalisty. Ti půdu reálně obdělávali, ale formálně zůstávala 

dominikálem a majitel dominia z ní platil extraordinarium. Nebude tedy chybou, budeme-li počítat 
rustikál s dominikálem dohromadlo l

• Vychází nám tedy 850 jiter 1400 čtverečních sáhů (489,64 
hektaru) rolí, které poddaní skutečně obdělávali. Tuto areu katastr rozdělil do čtyř tříd, přičemž 
u každé provedl základní charakteristiku802

• Pole první třídy měla celkovou rozlohu 285 jiter 1560 

799 NA Praha, SK - dupl., inv. č. 5266, karton Č. 2346. 
800 Na bohatství údajů v něm shromážděných upozornil již Emanuel JANOUŠEK, Ke studiu vývoje vesnické 

zemědělské výroby v první polovici 19. století. In: Acta regionalia. Sborník vlastivědných prací 1965, Praha 1967, s. 
157-163. 

801 Vlastní rustikál bez připočtení emfyteutizovaného dominikálu obnášel 615 jiter 1560 čtv. sáhů, tj. 354,47 ha. 
Vidímě tedy disproporci s josefským katastrem o téměř 50 ha. Použití čísla pro zjištění rozlohy dominikálu je ovšem 
výrazně komplikované, protože emfyteutizací došlo k vysušení rybníků a jejich přeměně v louky a pole. Dodatečné 
zjišťování a odečítání rozlohy těchto pozemků pro rekonstrukci stavu před rokem 1800 by bylo příliš pracné 
a upouštím od něj. 

802 1. třída: pěstuje se zde jako hlavní produkt pšenice. žito, ječmen a oves a jako vedlej.~í hramhory, zelí a len. 
V letech běžné úrodnosti (gewohnliche Fruchtbarkeit) se tu docílí dobrých žní, pole jsou buď rovná a plochá (ebene 
und flache) či na severu a východě mírně skloněná (geneigt), propustné a mocné (grlindig) jílovité půdy 
(Lehmboden) na vrchu a smíšeným pískoštěrkovým podložím. Produkty na těchto polích jsou v letech běžné 
úrodnosti dobré kvality. Pole 1. třídy se nacházejí v tratích Hůnky, Soustovská, Záhomence dolej.~í, Malý žáhovky, 
Bláhovy a částečně K židovskýmu krchovu a Místní trati. 2. třída: pěstují se zde stejné plodiny jako u polí 1. třídy 
a v letech běžné úrodnosti se tu docílí poměrně dobré úrody. Zaujímají více i méně skloněné (geneigt) polohy 
ve všech směrech. Mají poměrně hlubokou s pískem smíšenou půdu na povrchu, podloží je místy nepropustné 
a místy pískoštěrkové. Schopností výnosu se pole blíží 1. třídě, ne ovšem co do kvality v letech obyčejné úrodnosti. 
Pole této třídy se nacházejí v tratích Za Granátkou, Hodkovská, V brůdku, K lukám a U Chvalova, částečně též 
v tratích Lány druhý a Nad přední lány a K židovským u krchovu. 3. třída: i pole 3. třídy hostí plodiny jako v I. a 2., 
ovšem v letech obyčejné úrodnosti jsou sklizně průměrné (mittelmassig). Pole jsou v rovných a plochých, ale 
severně, východně a západně také skloněných polohách, půda je na povrchu mocná (blindig) na nepropustném 
podloží a či mělká a smíšená se štěrkem na štěrkovém podloží. Půdy na prvém typu podloží jsou na mnoha místech 
vlhké a prodyšné (fllissig), v druhém případě na výšinných polohách položená pole trpí při silných deštích 
splavováním ornice. Odplavována jsou též u Úhlavy a při povodních potůčky, utrpí tak často nezanedbatelné škody. 
V letech obyčejné úrodnosti pole 3. třídy dávají plodiny kvalitou za prvními dvěma třídami. K nalezení jsou v tratích 
Držala, Ke Kozmánkovi, Pod hrobama, Za voW, V jamkách a Lány druh.v a částečně v jiných tratích mezi 
zbývajícími třídami. 4. třída: i pole 3. třídy hostí plodiny jako v předchozích případech, docílí se na nich však 
v letech obyčejné úrodnosti jen velmi průměrných žnÍ. Leží v mírně skloněných (sanťt und massig), ale ve všech 
směrech též na příkrých (steil) polohách. Mají buď mělkou s hodně pískem a štěrkem smíšenou povrchovou půdu 
na kamenitém a štěrkovém podloží či mocnou (blindig), s červeným pískem smíšenou púdu na nepropustném 
podkladu. Pole jsou často prostoupena vzdýmajícími prameny, které je okyselují a kazí úrodu. Na příkrých svazích 
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čtverečních sáhů (164,57 hektaru) a osévala se na zimu z 40 % pšenicí a 60 % žitem, na jaro 40 % 
ovšem a 60 % ječmenem, úhor se oséval beze zbytku, a to ze 40 % jetelem a ze 60 % bramborami. 
Pole druhé třídy obnášela 184 jiter 1315 čtverečních sáhů (106,36 hektaru), ozim tvořila z 40 % 
pšenice a z 60 % žito, jař z 50 % ječmen a z 50 % oves. Úhor se oséval z 50 % bramborami, z 30 % 
jetelem. Na role třetí třídy s výměrou 240 jiter 765 čtverečních sáhů (138,39 hektaru) se vysévalo 
na podzim 10 % pšenice a 90 % žita, na jaře 10 % ječmene a 90 % ovsa, úhor byl zaplněn stejně 
jako pole předchozí třídy. Konečně pole čtvrté třídy o 139 jitrech 910 čtverečních sázích (80,32 
hektaru) se na zimu osévala cele žitem, na jaře 10 % ječmene a 90 % ovsa. I zde byl využit úhor, 20 
% zaplnily brambory, 30 % jetel, polovina zůstala neoseta. Na první pohled je patrné potlačení 
úhoru, kterému se pouze v polích nejhorší třídy vyhradilo 50 %, tj. 2,73 % vší orné půdy. Pokud jde 
o hektarové výnosy, měly mezní hodnoty 8,97-11,96 q/ha u pšenice, 8,97-11,53 q/ha u žita, 9,62-
12,18 q/ha u ječmene a 9,61-13,89 q/ha u ovsa. Tím však zdaleka nebyly vyčerpány všechny 
plodiny, které se na polích pěstovaly. Městský rychtář a obecní starší v únoru 1847 uvedli kromě 
uvedených ještě hrách, čočku, vikev, brambory, jetel, len, zelí a řepu. Vyhnojovaly se pouze ozimy, 
na hektar se vyváželo 194,6 q chlévské mrvl03

• Zpřesnily se rovněž údaje o výnosu mandelu. 
I tentokrát obsahoval 15 snopů, z nichž se průměrně vymlátilo 53,80 litru pšenice, 61,48 litru žita, 
76,85 litru ječmene a 122,97 litru ovsa. Z množství vypěstovaného zrna se odváděla jedna 
dvanáctina mlatcům, další část se ponechávala na osev8

0
4

. Poměrem vysetého a sklizeného obilí 
dosahujeme těchto mezních hodnot zrnovosti: 4,36-5,81 u pšenice, 4-6 u žita, 5,09-6,54 u ječmene a 
4,61-6,98 u ovsa. 

Na úroveň významné zemědělské plodiny se postupně prosadily brambory, známější mezi 
lidmi pod názvem erteple. Plodina, které se nejlépe dařilo v podhorských oblastech, jakou je právě 
Klatovsko, se začala prosazovat do obecného povědomí v 60. letech 18. století. Při výzkumu 
českého bramborářství v roce 1770 již klatovský krajský hejtman považoval brambory ve svém 
kraji za velmi rozšířenéHo5 • U selských usedlostí se zpočátku pěstovaly pouze pro dobytek, u méně 
zámožných chalupníků však již běžně na obživu. Sedlák Václav Mašek z Vodokrt u Přeštic je ještě 
v průběhu celé první čtvrtiny 19. století pouze zkrmoval prasatům. V Janovicích se s bramborami 
setkáváme poprvé ve smlouvě z roku 1767, kdy již byly běžnou součástí pěstovaných plodin 
při usedlosti čp. 84 H06. Závislost na bramborové výživě postupně vzrůstala a pronikla 
i do příslušenství výměnků. Výhodou byly vysoké výnosy. F. Kutnar odhadoval satbu brambor 
zhruba na 19-20 q/ha, duplikát stabilního katastru uvedl v Janovicích obvyklou sklizeň 128 hl/ha 
ve všech čtyřech třídách polí. Brambory byly přínosné i jinak, neboť se s pomocí nich počalo 
s konečným odstraňováním úhoru. Mezi poddanými bystřického panství se objevovala snaha 
vymanit se z trojpolíjiž před rokem 1815. Popis bystřického dominia z roku 1815 uvedl, že "úhor 
se zčásti osévá bramborami, zelím či řepou a zčásti jetelem, ale většinou se využívá k pastvě ,,807. 

Postupná, stále sílící fixace k "erteplím" se však stala osudnou v samém závěru feudalismu, kdy se 
v Čechách rozšířila mokrá hniloba, která likvidovala většinu úrody. Zvlášť intenzivně řádila právě 
v Pošumavíxo8

. Janovickým pěstitelům musela natropit citelnou škodu, v polovině 19. století 
zaujímala plocha, na kterou se sázely brambory, celkem 68,07 hektaru, tj. 13,90 % vší orné půdy 
katastru. 

Z dalších plodin pěstovaných na polích vzpomněli městští představitelé v roce 1847 hrách, 
čočku, zelí a řepu. Bez výjimky vše krylo pouze vlastní potřebu a nebylo určeno pro trh. Vysévaly 
se navíc na velmi malých plochách, takže nebyly pojaty do starších katastrálních elaborátů. 

pole připraví o kvalitnější půdu silnější deště, v suchých letech zase trpí vyprahnutím, v prohlubních (Vertiefungen) 
a pod vysokými mezemi (Rain) kvůli dlouho ležícímu sněhu zase vymrznutím sadby. Tyto důvody způsobují, že 
výnosy i kvalitou zůstávají daleko pozadu. Rozkládají se v tratích Na dílech, Hůrka, Drblov a Lány druhý. 

803 Nejstarší zprávu o hnojení pole mám pro Janovice z 4.6.1774, kdy Janovičtí popisovali, že svá pole třikrát až 
čtyřikrát orají a poté hnojí. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. Č. 411, karton Č. 350. 

804 Elaborát neodlišil hustotu setby pro jednotlivé třídy, stanovil výsevek na 2,05 q/ha u pšenice, 1,92 q/ha u žita, 1,76 
q/ha u ječmene a 1,68 q/ha u ovsa. 

805 František KUTNAR, Malé dějiny bramhor, Pelhřimov-Havlíčkův Brod-Praha 20052
, s. 42. 

806 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fo\. 58v. 
807 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426. 
808 F. KUTNAR, c. d.. s. 74-86. 
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Znesnadňuje se tím jejich bližší prozkoumání. Pokud je mi známo, vystupuje plastičtěji množství 
vysévaného hrachu pouze v konsignaci sklizně z roku 1765. Není zastoupen zdaleka u všech 
usedlostí, jeho množství osciluje mezi čtvrtinou až polovinou fory na pololánovou usedlost8

0
9

. 

Významnou složkou stravy poddaných bylo zelí, které se pěstovalo spolu s řepou již od středověku. 
V rámci výměnků bylo společně s bramborami téměř obligatorně přítomné, někdy se přímo mluví 
o kysaném zelí. 

Do rostlinné výroby kromě obilnářství a okopanin nutno zahrnout pěstování textilních 
plodin a zeleniny s ovocem. Jedinou textilní rostlinou, která se v Janovicích pěstovala 

na poddanských polích, byl len. Pokud dovolují soudit prameny, nepřekročilo jeho množství nikdy 
pokrytí osobní potřeby. Pěstování lnu je však doloženo ze všech janovických hospodářství, téměř 
obligatorně se objevoval ve smlouvách o výměnek. Konopí, které se sporadicky pěstovalo 

na některých poplužních dvorech, není v Janovicích prokázáno vůbec. Rovněž pěstování ovoce 
a zeleniny se v pramenech neobjevuje. Při každém stavení se nacházela řečeno terminologií 
josefského katastru " zahrádka za stájem" či "zahrádka kuchyňská", v polovině 19. věku často ještě 
neohrazené. Lze na nich očekávat mrkev, petržel a cibuli, které se na českém venkově pěstovaly 
od středověkuR1o • Zahrady zaujímaly v rámci veškeré zemědělské půdy velmi malou rozlohu, 
vizitační nález uvádí 20 strychů 0,25 věrtele, josefský katastr 5 jiter 255 čtverečních sáhů (2,97 
hektaru) a katastr stabilní s připočtením emfyteutizovaného dominikálu 9 jiter 1175 čverečních sáhů 
(5,60 hektarut l1

• O ovoci se pouze v obecné rovině zmiňují smlouvy o výměnku, odstupujícím 
hospodářům určovaly z každoroční úrody třetinu až polovinu. Nepochybně šlo o jablka, hrušky 
a švestky. Kromě švestek812 mohu existenci těchto ovocných stromů na poddanských zahradách 
prokázat až v 18. století8l3

, ale s ohledem k přítomnosti jabloní a hrušní v panské štěpnici byly jistě 
běžnou realitou mnohem dříve. 

Závěrem pojednání o poddanské rostlinné výrobě zbývá znovu připomenout, že výnosy 
polí po dobu celého feudalismu vykazovaly značné výkyvy vinou rozmarů počasí, a to mnohem 
markantněji než dnes. Pokud se proti nim vrchnost mohla bránit nejrůznějšími mimoekonomickými 
prostředky, zůstával poddaný zcela bezbranný. Jaké neplechy mohlo počasí natropit, dokumentují 
zápisky již zmíněného písmáka Václava Jana Maška z Vodokrt u Přeštic, jež jsou podrobným 
exkurzem do klimatických poměrů a úrodnosti v regionu z let 1809-1845. Pokud si např. o roce 
1812 zaznamenal, že " byl nade vše Zeta ourodnej" a pochvaloval si vysoké výnosy svých polí, 
potom o čtyři roky později "začalo zjara na sv. Medarda prc~et a pršelo 8 neděl, takže za ten celej 
čas v tihodni 1 den bez deště řídka byl vynechanej [ ... ]. Obili vc~ecko vymoklo, brambory pro velký 
mokra se nemohly ovorati a z toho potom pOc~lo, že byla špatná ouroda, hrozná drahota a hlaď l4 

• .. 

Jindy Mašek referovalo housenkách, povodních, sněhu a dalších přírodních katastrofách, které 
rolníkovi znepříjemňovaly již tak nelehké břímě, jakým bylo zajištění živobytí pro sebe a své 
blízké. 

Mnohem větší změny než rostlinná zaznamenala poddanská živočišná výroba. Jestliže se 
katastrální operáty považují za relativně spolehlivý zdroj informací pro charakteristiku rozlohy 
poddanských usedlostí, potom o množství chovaného dobytka to platí mnohem méně. Vypovídají 
o tom zvláště údaje vizitace tereziánského katastru z roku 1722, kdy pololáníci vzniklí z jediné, 
ve fasi z roku 1714 ještě konstatované celolánové usedlosti, vykazují vždy naprosto shodné stavy 
dobytka. Ani míra zkreslení údajů však nebrání pozorovat na nich některé běžné jevy, typické 
pro pobělohorské období. Lze je shrnout do následující tabulky: 

809 Konsignace sklizeného obilí u jednotlivých sousedů z 15.9.1765. NA Praha, ČG-Contributionale, inv. č. 244, sign. 
B 9/62, karton Č. 223. 

810 Alois MÍKA, Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epo.~efeudalismu, Praha 1960, s. 99-102. 
811 Bez připočtení emfyteutizovaného dominikálu měly poddanské zahrady rozlohu 6 jiter 725 čtv. sáhl! (3,71 ha). 
812 18.11.1677 přejímal Martin Vrabec po otci chalupu se švestkovým sadem v Podsedkách. SOkA Klatovy, AM 

Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, fol. 27v. 
813 Jan Kašpar Fuchs z čp. 94 vysázel ve své zahradě před rokem 1762 hrušně, jabloně a švestky. SOA Plzeň, VS 

Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 244r-248r. 
814 Jaroslav František URBAN, Západočeský písmák V. 1. Mašek, Přeštice 1948, s. 44,46. 
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Rok a kategorie 
1655 hospodáři nad 15 strychů 
1655 hospodáři pod 15 strychů 
1675 hospodáři nad 15 strychů 20+2 2+24 23+22 10+8 8+7 8 0+2 
1675 hospodáři pod 15 strychů 7-+D 4+4 11+12 3+5 14+0 11 1-+D 
1714 hospodáři nad 15 strychů 10 88 63 37 89 14 
1714 hospodáři pod 15 strychů 16 26 15 10 2 
1722 hospodáři nad 15 strychů 9 68 51 15 68 33 
1722 hospodáři pod 15 strychů 9 31 8 5 4 

Z tabulky na první pohled vyplývá postupná redukce chovu koní. Podobně jako u dvorů 
docházelo také u poddaných k likvidaci koňského potahu, v jejich případě však pouze za účelem 
jeho náhrady méně produktivním potahem volským. Normou celolánového statku byli dva koně, 
po jejich náhradě se choval většinou jen jeden, který již nebyl určen pro potah. Chov koní se 
postupně stal výsadou pouze největších usedlostí. Jak ukazuje tabulka, již před koncem první 
čtvrtiny 18. století bylo v městečku jen 9 koní a na této hladině se počet koní udržoval. Až do konce 
feudalismu měly koně pouze pololánové usedlosti čp. 47, 52, 68 a v samém jeho závěru mlýn čp. 4. 
Specifickým případem byl chov páru koní u Ledvinkovského domu čp. 3 a Hořejší hospody čp. 55, 
k potahu však místo nich byli určeni 4 voli v chlévech. Většímu uplatnění koní bránila podle zprávy 
dvorské válečné rady z července 1771 často i vrchnost, protože pokud se poddanému podařilo 
získat dobré hříbě, tak ho raději co nejrychleji prodal za hranicemi, protože vrchnost mu hříbě 
zabrala a kompenzovala směšnou částkou 10 až 16 zl. Z tohoto důvodu tak chovaní koně byli 
drobnějšího vzrůstu a nepříliš zdatnÍ. Poddaní tedy raději drželi voll 16

• Ani později se v chovu koní 
nezaznamenaly výraznější úspěchy, katastrální oceňovací elaborát z roku 1847 charakterizoval 
všech 14 koní janovických sousedů jako zvířata těžkého českého druhu, vykrmovaného převážně 
ovsem a slámou. V létě se majitelé snažili koně vydržovat na zelené píci jetelu, zatímco seno 
a otavu si šetřili na zimuHl7

• 

V zajímavé situaci zachytila chov volů revizitace berní ruly, jež téměř 27 vlastním koním 
postavila do opozice 28 nájemních volů. Důvod, který motivoval poddané chovat paralelně s koňmi 
ještě voly spatřuji jedině v tom, že poddaným vznikla nová povinnost, totiž robotovat potažní 
robotou na panském. Počet volů se na úkor koní nadále zvětšoval, až naprosto převládl. Podstatné 
je, že zatímco dříve stačilo celoláníkovi chovat dva koně, musel nyní vydržovat čtyři voly. Celkový 
počet potahů tak důsledkem toho vzrostl. Poddanská fase z celkem 25 majitelů volů, vlastnících 
více jak 15 strychů rolí, zjistila v 61 % držbu čtyř volů, zbylé procento chovalo jen volský pár, 
stejně jako dalších 9 majitelů s poli pod 15 strychů. Držiteli čtyř zvířat byli bez výjimky celoláníci. 
Rozdělením jejich usedlosti na poloviční se držení čtyř volů stávalo nadbytečným a chovala se 
napříště již jen dvě zvířata. Není asi nutné zdůrazňovat, že se tím komplikovalo obdělávání jejich 
pozemků, protože se stejným potahem museli ještě robotovat. Podle sdělení obecní samosprávy se 
přitom nejlepší pole pro přípravu ozimů orala celkem třikrát, orba jednoho hektaru spotřebovala 
zhruba 93 hodin, tedy 9,3 desetihodinového pracovního dne 818

• S postupujícím růstem počtu domů 
v Janovicích a neustálého štěpení stávajících usedlostí se potřeba tažných volů stále zvyšovala, 
v roce 1846 dosáhl jejich počet v rámci celého městečka celkem 137 kusů. 

Hovězí dobytek představoval naprostou samozřejnost i na nejmenších hospodářstvích, 
která se bez něj na rozdíl od produkce obilí nemohla obejít. Nalézáme ho jak na celolánových 
gruntech, tak u nemajetných podruhů. Byl rovněž běžnou součástí věna, vybavení nevěsty či 

815 Čísla za rok 1675 zachycují poměr vlastního a nájemního dobytka. Hranice 15 strychů byla volena z toho důvodu, 
aby její čísla nezkreslilo dělení celolánových usedlostí. 

816 J. KALOUSEK (ed.), A( 29, Č. 238, s. 498. 
817 NA Praha, SK - dupl., inv. Č. 5266, karton Č. 2346. - Zbývá doplnit, že se počet koní nezvýšil ani po roce 1848. 

Sčítání provedené k 31.12.1880 zjistilo pouhých 17 kusů. 
818 NA Praha, SK - dupl., inv. Č. 5266, karton Č. 2346. 
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výměnku. Významnost chovu skotu pro janovické poddané tedy byla nemalá a dokresluje ji jak 
houževnatý boj za uchování dobytčích trhů, tak žehrání sousedů nad několika vlnami dobytčího 
moru, který zredukoval úroveň jejich stáda v 60. letech 18. století. 

Nejstaršími zmínkami o poddanském dobytkářství jsou údaje o zajímání koní, krav a vepřů 
bavorskými útočníky, kteří v průběhu 15. století pronikali do krajiny kolem Německé stezky. Bližší 
vhled do početního stavu dobytka ovšem umožňují s velkou dávkou opatrnosti teprve katastrální 
operáty. Hovězí dobytek se choval na mléko a maso, v soupisech nalézáme vždy vedle sebe dojnice 
a jalovice. Jalovice se však většinou zpeněžovaly prodejem, staré dojnice rovněž. Krávy k chovu 
janovičtí obyvatelé vybírali nejčastěji z vlastního stáda, mohli též využívat místního týdenního trhu, 
který se na prodej dobytka přímo specializoval. Katastrální oceňovací elaborát z roku 1847 zdejší 
hovězí dobytek přiřadil k tyrolskému plemenu, ovšem již v poněkud degenerovaném stavu. Přes 
léto se pásl na obecních pozemcích, případně dokrmoval senem a slámou, které tvořily jediný zdroj 
krmení přes zimu. Ve zvláštních případech mohly krávy dostat během březosti a krmení telete nápoj 
z hrachu, koření, otrub, odpadků z kuchyně a smetí ze sýpky. Stejným způsobem byla vykrmována 
starší zvířata určená na prodej a vepři před porážkou8

!9. Početní stavy hovězího dobytka, vyjádřené 
v tabulce, naznačují dvě základní tendence. Je to především postupný vzrůst dojnic a naopak pokles 
jalového dobytka, dobře patrný ze vzájemného poměru: 1655 49:45, 1675 45: 18, 1714 89:42 a 1722 
82:23. Nezůstal krátkodobě omezeným specifikem, stejně je vysledovatelný v katastrálním 
oceňovacím elaborátu, kde činil 211 :84, a agrární anketě z roku 1898, která v klatovském 
politickém okresu konstatovala převahu dojnic vůči jalovicím820

. Převaze dojnic napomáhal jejich 
chov mezi chalupníky, domkáři a podruhy, kterých v městečku v 18. století neustále přibývalo. 
Měly pro ně přednost nejen jako zdroj mléka a masa, ale u drobnějších majitelů rolí se mohly 
využít do potahu82

!. Neomezené množení dobytka mezi neselským obyvatelstvem však muselo být 
městskou správou postupně regulováno, protože obecní pastviny a konečně také obecní pastýř měli 
omezené kapacity. V gruntovních knihách se dochovalo několik zmínek, kdy měl na obci se 
zakupující domkář předepsáno chovat maximálně jednu krávu822. Vyjádříme-li poddanský hovězí 
dobytek vzhledem k rozsahu orné půdy, pozorujeme mezi oběma kategoriemi ještě větší 

disproporce. Podle vizitace poddanské fase z roku 1722, jež zjistila 375,66 hektaru orné půdy, 
připadalo na 100 hektarů 21 dojnic a 6 jalovicR23

• Na konci 40. let 19. věku to potom bylo 43 dojnic 
a 4 jalovice. 

Z bravu se na poddanské zemědělské výrobě podíleli nejvyšší měrou ovce a vepři. Pokud 
jde o vepře, stáli si početně nejlépe v polovině 50. let 17. století, ovšem ani tehdy nebylo jejich 
maso určeno pro trh a vždycky krylo pouze domácí spotřebuR24 • Zásadní slabinu chovu 
představovala jejich pastva s hovězím dobytkem a ovcemi. Zvířata nepřibírala a v čase 

prosincových zabíjaček bývala vyběhaná. Soustavný výkrm zvířat ve chlévech pronikal jen velmi 
pozvolna. S postupem do novověku vepři na poddanských hospodářstvích početně klesali a stávali 
se doplňkem jen na selských gruntech. Naznačuje to především vizitace z roku 1722, která jednomu 
selskému hospodářství připisuje stabilně po jednom vepři. Čísla sice nemohu srovnat s mladšími 
daty, ale vzhledem k tomu, že se roku 1880 v městečku chovalo 50 kusů, nemohl stav vepřového 
dobytka zaznamenat žádné výraznější výkyvy. Vepřům konkurovaly ovce, které měly všestrannější 
použití a byly méně náročné na chov. Podle berní ruly se ovce chovaly především mezi drobnými 
majiteli půdy do 15 strychů (chalupníky a domkáři), ale postupem času zcela převážili sedláci. 
Podle vizitačního nálezu z roku 1722 chovali maximálně do čtyř kusů ovcí, chalupníci a domkáři se 
specializovali na krávy a jalovice a pokud ovce vůbec měli, bylo to vždy po jednom kusu. Na 100 

819 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton Č. 2346. 
820 Výsledky šetření (agrární anketa), s. 465. 
821 Tak v roce 1898 Výsledky šetření (agrární anketa), s. 466. 
822 Ve smlouvě o koupi domu čp. 49 z 15.5.1783 se novému majiteli po vzoru jiných chalupníků přikazovalo chovat 

maximálně I krávu (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, tol. l82r-182v). Kupujícímu obecního 
pozemku pro výstavbu domku čp. 103 se 5.5.1785 dokonce přímo zakazovalo chovat dobytek, měl pouze" od svého 
řemesla živ hejti" (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, tol. I 88r). 

823 Hodnoty zaokrouhluji vždy směrem dolů. 
824 A. MÍKA, Nástin, s. 175-178. 
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hektarů orné půdy připadalo 19 kusů. Chov však stál na počátku vzestupu, v roce 1846 tentýž 
poměr činil již 38 kusů, celkově se v Janovicích chovalo 190 kusů825 . Kozy zachycuje marginálně 
pouze revizitace z roku 1675, až do poloviny 19. století potom nevystupují mezi poddanským 
dobytkem vůbec. Dramatický nárůst zaznamenaly až ve druhé polovině 19. století826

• Z drůbeže 
museli poddaní do poloviny 17. století chovat slepice na zapravení rekogniční feudální renty, 
samozřejmou součástí hospodářství však byly spolu s husami a kachnami stále. O krůtách se 
prameny u poddaných nezmiňují. 

S chovem dobytka byl bezpodmínečně spjat rozsah poddanských luk. Problému stanovení 
jejich velikosti podle sklizených vozů sena jsem se dotkl již u vrchnostenské zemědělské výroby, 
zde navíc opět vstupuje do hry ten fakt, že louky mohly být prodávány i hospodářům mimo 
katastrxn

. S vyjádřením rustikálních luk podle této jednotky přichází již revizitace berní ruly v roce 
1675, uvádí 105,5 vozu bez odlišení, zda se jedná o součet sena a otavy. Poddanská fase z léta 1714 
udává luk pod 91 vozů sena a 61 vozů otavy, její o osm let mladší vizitace 124 vozů sena a 76,5 
vozů otavy. S první skutečnou reálnou výměrou přišel teprve josefský katastr, jenž zjistil v rámci 
janovického katastru 106 jiter 942 čtverečních sáhů (61,34 hektaru). Podobně jako u rolí rozdělil 
luční pozemky do tří tříd - dobré, prostřední a špatné, jejich výnosnost však nelze pro absenci 
soupisu sklizní vyčíslit. Nejpodrobněji louky charakterizoval stabilní katastr. Rozlohu stanovil 
na 275 jiter 80 sáhů (158,28 hektarut28 a podobně jako u polí ji rozdělil do čtyř tříd829 • Nemá cenu 
se blíže zabývat jejich charakteristikou, stačí uvést mezní hodnoty výnosnosti: 8,96-12,32 q/ha sena 
a 4,48-7,84 q/ha otavy. I zde jde o velmi nízká čísla, spodní hranici hodnot, jaké uváděla agrární 
anketa pro zdejší oblast. Nedostatek píce byl ožehavým problémem nejen v Janovicích, ale vůbec 
u všech níže položených oblastí, kde se rozloha luk omezovala ve prospěch orné půdy. Sousedé jej 
mohli částečně řešit zprvu nakupováním obecního sena a později pronajímáním obecních luk, 
sušením sena a otavy na zahradách, pomohlo také spásání letněných rybníků a emfyteutizace 
dominikálu. Jen o Granátkovský rybník se podělilo 61 janovických sousedů z řad sedláků 

i domkářů. Výrazně vylepšilo situaci pěstování jetele a dalších pícnin, které společně s bramborami 
zmenšovaly úhor. S jejich pronikáním do poddanského hospodaření lze počítat od konce 18. století, 
kdy jsou doloženy na zdejším poplužním dvoře. K roku 1787 se jeteloviny na celém bystřickém 
dominiu pěstovaly na 35,93 hektaru, velké množství (plných 12,51 hektaru) se jich pěstovalo 
u Nýrska830

• V pramenech janovické provenience se pícniny objevují dlouho, zmiňuje je až smlouva 
z léta 1833 831

• Těsně před polovinou 19. století však byly důležitou součástí osevního plánu, 
zaujímaly celkem 65,41 hektaru, tj. celých 13,36 % veškeré orné půdy. 

825 Po polovině 19. století chov opět poklesl, k 31.12.1880 činil 116 kusů. 
826 Podle sčítání k 31.12.1880 celkem 50 kusů. 
827 Takový případ znám z 20.5.1768, kdy Ignác a Šimon Salounovi prodali svou tzv. Kobylinskou louku za 44 zl. 

Martinu Koppovi a Michaelu Grosskoppovi z Hořejšího Nýrska. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton 
č.350. 

828 Rozloha původních rustikálních luk bez připočtení emfyteutizovaného dominikálu čítala 115 jiter 67 čtv. sáhů 

(66,67 ha), což je hodnota blízká josefskému katastru. 
829 1. třída: louky této třídy jsou porostlé převážně trávami sladkého druhu, mají hustý dm a sekají se 2x ročně. 

Rozkládají se na rovných a plochých polohách humózní písčité půdy na povrchu a mocné (bundig), se štěrkem 
promísené púdy v podloží. Jsou k nalezení v tratích Hůnky, Soustovská a v Místní trati. 2. třída: píce z těchto luk je 
smíšeného charakteru, sekají se obyčejně 2x ročně, po druhé žni se zde pase dobytek. Mají dílem ploché a rovné, 
dílem severně a západně skloněnou polohu na humózních, více či méně mocných (bundig) půdách na vrchu a ještě 
mocnějším (blindiger) nepropustném podloží. Tyto louky jsou na mnohých místech zbahněné či bažinaté. Nacházejí 
se v tratích Hllrka, Nad pPední lány, Záhomence dolej.!ťí, V hrůdku, U Chvalova a Za voW, dále jsou roztroušeny 
i v ostatních tratích mezi zbylými třídami. 3. třída: Louky této třídy jsou převážně sekány 2x ročně a jsou porostlé 
trávami kyselých druhů. Mají dílem rovný a plochý, dílem na severu a východě mírně skloněný terén. První mají 
mocnou (blindig) a s písčitými břidlicemi smíšenou hlínu (Ton) na povrchu, na podloží je stejná, ale ještě mocnější 
(blindiger). Druhé mají mělkou s pískem a štěrkem smíšenou půdu a se štěrkovým podložím. Na rovině položené 
louky trpí zaplavováním Úhlavou a místy jsou tak zamokřené, že se při sušení zelené píce musí tráva přenášet 
do vyšších míst. Trávník je řídký a neprovádí se tu žádná pastva. Vyskytují se v tratích Hůnky, Drhlov, Lány druhý, 
Nad pPední lány a Vjamkách. 

830 L. LOUDIL, c. d. 
831 Smlouva na usedlost čp. 73 z 16.1.1833, SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 311r-311 v. 
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Poměrné obtíže měli janovičtí poddaní s obstaráváním dřeva. Zvláště po třicetileté válce 
dřevo potřebovali na opravu poničených stavení, o otopu ani nemluvě. Pěkně situaci zhodnotila 
závěrečná charakteristika janovického statku v revizitaci berní ruly: ,,[ ... ] dříví k palivu z svých 
porostlin a chrastí po lukách na díle mají a na díle přikupovat musejí, k stavení pak žádného 
[ ... ]"832. Ani v 18. století se zásobování dřevem nezlepšilo, poddaní si na nesmírné obtíže s jeho 
obstaráváním po stěžovali v jedné ze svých suplik císařovně z března 1776, související 
s probíhajícím sporem s bystřickou vrchností. Janovičtí tvrdili, že jim vrchnost vykazovala k těžbě 
dřevo buď vysoko nad cenou nebo na tak vzdálených místech, že ho se svým "špatným tažným 
dobytkem" nemohli přivézt. Z nouze pak museli kácet ovocné stromy na svých zahradách a topit 
slámou, které se jim potom nedostávalo pro dobytek. Tomuto stavu nenapomáhal stále rostoucí 
počet obyvatel v městečku. Nákup dřeva od vrchnosti tak byl běžnou realitou až do zániku 
feudalismu, kterou jen nepatrně otupoval obecní olšový les při Jelence jižně od Janovic. V době 
nedostatku se sousedé odhodlávali i ke kradení materiálu z mostu přes Úhlavu k VeselíXJ3

• 

Ještě dlouho po roce 1848 se janovičtí obyvatelé živili převážně zemědělstvím. Několika 
problémů, se kterými se potýkali po celý feudalismus, se sice zbavili, ale další přetrvávaly. Trefně 
je vystihl autor katastrálního oceňovacího elaborátu z téže doby. Na prvním místě označil robotu, 
dále společnou pastvu dobytka, roztříštěnost pozemkového fondu usedlostí v rámci katastru, 
neustálé přestávky v zemědělské práci vinou držení církevních svátků, nízkou úroveň vzdělání 
a nedostatečný majetek834

• Navzdory těmto jistě neproduktivním rysům poddanské zemědělské 
výroby však Janovičtí nepochybně zastávali názor, který si do svých pamětí zapsal písmák Mašek 
z Vodokrt: "Hospodář může při práci vesel a dobré mysli být, když jen pováží, že nás Bůh k práci 
ustanovil, že práce nám k dobrému a k zdraví prospívá, a že Bůh prací na,~ich požehnati chcex35 

• .. 

6.4.4 Řemeslná výroba v městečku 
Obraz vývoje hospodářství v městečku by postrádal úplnost, kdybychom vynechali 

řemeslnou výrobu. Po 13. století se koncentrace řemeslníků přesunula do měst a klesala přímo 
úměrně s velikostí toho kterého sídliště. Významnou úlohu tu sehrávalo mílové právo, které 
do okruhu 7,5 kilometru zakazovalo vařit pivo, provozovat krčmy a řemeslaR36 • Požívaly ho 
nesporně také Klatovy, přestože o jeho udělení není dochována žádná listinaHJ7

• Janovice ležely 
těsně za touto hranicí a měly v procesu rozvoje řemeslné výroby volné ruce, i když z královského 
města jistě vanula nevraživost na každou činnost, která vzbuzovala konkurenci. 

Problém trhu jsem řešil již na jiném místě, zde ho shrnuji do konstatování, že po celé 
období středověku není v městečku prokázáno konání trhů výročních ani týdenních. Zlom přišel 
teprve od roku 1511, kdy Vladislav II. Jagellonský vysadil v Janovicích dva jarmarky a týdenní trh 
na každý čtvrtek. Po třinácti letech jeho syn Ladislav specifikoval zboží na tomto trhu na "masa, 

832 Opis stížnosti v NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton Č. 421 a v SOA Plzeň, K Ú Klatovy, inv. Č. 168, karton Č. 8, fol. 
5-8. 

833 20.7.1773 napsala vrchnostenská kancelář toto varování: "Magistrátu janovickému dohře povědomo hude, jak 
často již most velký k Veselí od vrchnosti, a to sice hez povinnosti (neh kde a čí grunty sou ten most a silnici 
v dobrém stavu držeti povinen jest), spravovaný a na něm záhradlí uděláno hylo. Poněvadž ale janovský 
obyvatelové se nestydějí místo co by most spravovati a na takový pozor dáti měli, sami záhradlí a mostnice proti 
svědomí ukrásti a most sami ruinirujou. A když již tak často ta svévolnost v skutek uvedenajest ajeden na dnlhého 
pozor míti a žádný o tom kdo mostnice a záhradlí krade věděti nechce, při takové věci pak jeden za v.~echny 
a v,~ichni zajednoho (obzvláště když se to v.§e ohecný lid tejče) státi musí. Tak s tímto magistrátu věděti nechávám, 
že ten most jdtě jednou od vrchnosti spravený a zábradlí nové u takového dělané hude. V.~ak porou6m tímto, ahy 
všem obyvatelům mladým a starým se poručilo a zapovědělo s tím mostem, tím méně hejhati neh něco pryc' vzíti 
nechati, jak já nemajíce jinou žádnou cestu, radního neh toho kerý hurgermistrem hude, jak se něco z mostu ztratí, 
tak dlouho do arestu strčiti nechám, pokudž na jeho vlastní outraty most do dohrého předdlého stavu postavený 
nebude, tam nechám. " SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 514, karton Č. 422. 

834 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346. 
8351. F. URBAN (ed.), c. d., s. 13-14. 
836 Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a spo/dnosti, Praha 2002, s. 327-328 

(=Česká historie, 10). 
8371. VANČURA, Klatovy J/1, s. 64. 
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chleby, suol, koření, sukna, plátna i jiné v,~eIUaké věci k lidským potřebám náležící ,,838. Místní trh 
fungoval jako autonomní substruktura trhového okruhu města Klatov, který pochopitelně nemohl 
nikdy výrazněji ohrozit. Přesto však velikost janovického tržního okruhu původně zcela jistě 
přesahovala hranice janovického panství, protože celá oblast jihozápadně od Klatov neměla v této 
době jediné lokální tržní centrum. Pokud ponecháme stranou královské město Klatovy, obdrželo 
tuto svobodu na Německé stezce ležící městečko Nýrsko až v roce 1593839

, vzdálená Nová Kdyně 
v roce 1570. Závažnější konkurence vznikla Janovicím v červnu 1524, kdy díky objevu stříbra 
získalo městečko Strážov od panovníka nejen dva jarmarky a týdenní trh každou sobotu, nýbrž také 
hrdelní pravomoc a o rok později ještě právo obehnat městečko hradbami a používat vlastní pečeť. 
Všechna privilegia byla Strážovu vinou požáru udělena ještě jednou v roce 1541 84°. Král se tak 
dopustil zcela jasného nerespektování právních zásad, jež určovaly udržovat jednotlivá trhová sídla 
minimálně ve vzdálenosti jedné míleR4I

• Zcela jinak než místní trh týdenní fungovaly jarmarky, jichž 
se zpravidla zúčastňovali kupci z větší dálky. Realizovaly se zde obchody založené na vyšším 
kapitálu. Trvaly obvykle po několik dní, v případě Strážova 14 dní. O Janovicích nejsme přesně 
zpravenI. 

Význam janovického trhu upadal paralelně se vzrůstem trhových míst v širokém okolí, 
nicméně pro obyvatele Janovic byl i nadále nesmírně důležitý. Neobyčejné nasazení janovických 
sousedů v boji o privilegia a čtvrteční dobytčí trhy mělo jistě své opodstatnění. Mnohá svědectví, 
která pro podporu svých argumentů shromáždili, dokazují, že do Janovic jezdili ještě před 

polovinou 18. století handlovat s dobytkem obyvatelé Vílova či Plánice, tedy lokalit vzdálených 
vzdušnou čarou 7,5 a 19,5 kilometru. P. Vorel přitom odhaduje ideální tržní oblast na plochu 
o maximální vzdálenosti po komunikacích na 10 km. Rovněž na samotném sklonku feudalismu 
Janovičtí udávali, že se v městečku poměrně čile obchoduje s dobytkem. Vedle bezprostředního 
okolí sem přiháněli obyvatelé z Královského hvozdu a prodávali dobytek handlířům z okolí 
Příbrami, kteří ho dodávali až do Prahy. Obilí samotní janovičtí sousedé tehdy příliš neprodávali, 
neboť ho údajně spotřebovali na vlastní výživu a osev. Pokud jim trochu přece jen zbylo, nemohli 
ho na trhu udat kvůli silné konkurenci z okolních vesnic, odkud tamní obyvatelé nosili obilí na trh 
na zádech či na trakaři. Mimo obilí se na trhu objevily samozřejmě ještě výrobky z másla, vejce 
a další zemědělské produktl42

. Do handlování ještě ani na sklonku napoleonských válek nepronikl 
dolnorakouský systém měr a vah, prodávalo se stále na český strych a český loket843

• 

Janovický trh se stal základním odbytištěm většiny řemeslných výrobků vzniklých 
v městečku. Plně tomu napovídá struktura jednotlivých řemesel. Prosadily se pouze ty obory, které 
měly naději nalézt v drobném poddanském městečku odbyt. Jinými slovy řemesla, jež se 
specializovala na výrobky, které člověk potřeboval k zajištění své existence a zemědělec ke své 
práci. Kromě toho se objevovaly ještě obory, jež vycházely vstříc zpracování surovin, 
produkovaných zemědělskou výrobou. Z hlediska výroby tak rozlišujeme řemesla potravinářská 
(mlynáři, řezníci, pekaři), textilní (tkalci, krejčí), stavební (zedníci, tesaři, truhláři) a konečně 
specializované obory (hodináři, hrnčíři, provazníci, řemenáři, ševci, mydláři apod.). 

Zprávy o řemeslnících máme až do poloviny 17. století roztříštěny v podobě náhodných 
zmínek. Z období středověku zmiňují desky dvorské v roce 1418 sladovníka844

, vedle něj nutno 
předpokládat ještě mlynáře a kováře, kteří zajišťovali činnost naprosto nezbytnou pro venkovské 
obyvatelstvo. Mladší prameny uvádějí řemeslnické obory u příjmí janovických sousedů v obou 
dílčích cedulích, ztotožnění takových osob s konkrétní činností je však diskutabilní. Prvním úplným 
přehledem v městečku působících řemeslníků je až soupis poddaných podle víry z roku 1651. Uvádí 

838 Textová příloha č. 3, s. 25. 
839 Jan PELANT, Města a městdka Západočeského kraje, Plzeň 19882

, s. 210. 
840 J. PELANT, Města, s. 266-267 a Antonín HAAS (ed.), Codex iuris municipalis regni Bohemiae IV/3. Privilegia 

nekrálovských měst českých z let 1501-1526, Praha 1961, s. 364-365, č. 918, s. 383-384, Č. 932. 
841 A. HAAS, c. d., s. 160. 
842 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 228, karton Č. 4. 
843 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426. Popis panství bystřického k roku 1815 udává tyto míry 

používané na trzích: I český strych 1 dolnorakouská měřice II 2/5 měřičky (105,29 I), 1 český loket 24 
dolnorakouských palců (63,2 cm). Čísla nesouhlasí se zjištěným objemem českého strychu v Janovicích. 

844 NA Praha, Desky dvorské, inv. Č. 61, kvatem trhový 1414-1482, pag. 205. 
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dva mlynáře a po jednom sládkovi, tkalci, zámečníkovi, kováři a jeho tovaryšovi, řezníku a jeho 
tovaryšovi, bečváři a lazebníkovi. O málo mladší berní rula není v žádném případě vyčerpávající, 
protože evidovala pouze usedlé obyvatelstvo, nikoliv podruhy, kteří mohli v Janovicích také 
pracovat jako řemeslníci845 • Pokud porovnáme její údaje se soupisem, zjišťujeme, že ve svém výčtu 
opomíjí mlynáře, lazebníka a řezníka, kteří byli v panských službách a přímo nevlastnili žádnou 
nemovitost, a zámečníka, jenž byl zřejmě na podruží. Navíc uvádí pouze jednoho zedníka. Údaje si 
s vědomím neúplnosti můžeme upřesnit revizi tací z roku 1675: bečvář zaměstnávaný vrchností, 
pekař, krejčí, čtyři tkalci a švec. Přítomnost čtyř tkalců je tu poněkud překvapivá, protože 
v pozdějším vývoji nemá obdoby. Tři z nich příslušeli do kategorie sedláků, ostatní řemeslníci se 
rekrutovali z kategorie chalupníků a zahradníků. Máme tak před očima typický jev venkovské 
společnosti: hospodáři, které uživí vlastněná půda, nevyvíjejí žádnou vedlejší formu výdělku, 

zatímco pro drobné zemědělce je existenční nezbytností. Pokud proniknutí řemeslníků mezi 
hospodařící sedláky skutečně nastalo, došlo k tomu většinou vlivem momentální situace. Např. 
kolář Kryštof Vlček, který zakoupil v roce 1688 celo lánový grunt čp. 56, přišel do Janovic z vísky 
Předvojovic, kde žil na podruží. Podobně tkadlec Šimon Záveský, uváděný berní rulou mezi 
zahradníky, získal před rokem 1675 polovinu z celolánového gruntu čp. 74. Porovnáním berní ruly 
s její revizi tací se také přesvědčujeme, že někteří řemeslníci byli naopak zamlčenix46 • Lépe na tom 
není ani konečný elaborát stabilního katastru z roku 1757, jenž uvádí po dvou tesařích, krejčích 
a ševcích a po jednom tkalci, kováři, hodináři, provazníkovi a řemenáři847 . Tento obraz však nelze 
považovat za zcela úplný, protože se omezuje pouze na mistry platící živnostenskou daň a ignoruje 
tovaryše a učedníky. 

S vzrůstajícím řemeslným živlem můžeme počítat po překonání agrární krize koncem 17. 
století. Oproti královským městům měla městečka poddanská tu výhodu, že měla od vrchnosti 
zajištěno odbytiště z prostoru svého panství, takže poválečnou depresi mohla snáze překonávat 
a dokonce narůstala do té míry, že se počátkem 18. století rozhodla organizovat se do vlastních 
cechů, tj. institucí, které koordinovaly zájmy řemeslníků týchž oborů a zajišťovaly monopolní 
postavení na místním trhu848

• Základem cechu byl soubor ustanovení (statuta) a cechovní jmění. 
Jako první vznikl cech mlynářský, kterému udělil statuta 3. dubna 1720 Jan Josef Krakowský 
z Kolowrat. Jeho fungování podrobně vymezovaly cechovní artikule, které podle platidel, 
uváděných v jednotlivých punktech, nepochybně vycházely ze staršího vzoru a byly pouze 
aktualizovány pro novější potřebu849 • Bezprostřední podnět k jejich vydání dali zřejmě janovičtí 
mlynáři, kterým týnecká vrchnostenská kancelář vydala 27. června 1721 ověřený opis těchto statut. 
Ve dvaceti sedmi bodech zde byla rozepsána základní pravidla života cechu, jehož oficiálními 
představiteli byli dva nebo čtyři přísežní mistři. Každý, kdo se chtěl vyučit mlynářskému řemeslu, 
musel být manželského původu a katolického vyznání. I po vyučení měli mlynáři samozřejmě 
holdovat víře v míře nejvyšší, statuta předepisovala jak učedníkům, tak tovaryšům a mistrům 
povinnou každoroční účast na velikonoční zpovědi. Uchazeč o vyučení se představoval přísežnému 
mistrovi nebo cechovnímu shromáždění a poté se tři roky učil u některého z mistrů. Zvýhodněni 
byli zájemci z místního panství, cizí museli po vyučení předložit křestní list a složit do cechovní 
pokladny 2 zl. a nejbližšímu kostelu libru vosku a 15 grošů. Absolvent, nyní již bez ohledu na místo 
původu, musel poté cechovnímu shromáždění vystrojit pohoštění v podobě pečeně a dvou věder 
piva. Byl zapsán do výuční knihy a pokud projevil zájem, vystavil mu cech za poplatek 30 bílých 
grošů výuční list. Následující dvě léta potom již jako tovaryš vandroval. Tovaryš, jenž chtěl být 
přijat za mistra, musel prokázat své znalosti sestavením mlýnského hřebenového kola beze všech 

845 Potvrzuje to poddanská fase z roku 1714, která konstatuje dva v podruží pracující řemeslníky: tkalce Jiřího Lišku 
(u mlynáře čp. 95), a ševce Adama Terče (v chalupě Šimona Severy). 

846 V berní rule uváděný Jan Zinterhof (,,synterlauf') je po dvaceti letech krejčí. 
847 NA Praha, TK, inv. č. 72, katastr z roku 1757, kraj Klatovský, fol. I-S. Celkový odhad na výdělkovém ťícticiu tak 

činil 28 zl. 52 kr. 
848 K cechovnímu zřízení Vladimír 1. SEDLÁK, O ceiiích a jejich archivech. In: Miloslav Volf-Antonín Haas (red.), 

Archivní příručka. Sborník přednášek o archivní praxi, Praha 1948, s. 197-223. 
849 SOkA Klatovy, Cechy Janovice n. Úhl., neinventarizováno. 
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závad a správně vybrat a usadit mlýnské kameny. Pokud byl úspěšný850, skládal do pokladny cechu 
3 kopy míšeňských grošů a vystrojil ostatním mistrům a jejich manželkám oběd. Stejným 
martyriem musel projít mlynář, který se přistěhoval na panství, bez ohledu na to, že již mistrovství 
dosáhl jinde. Ve zbývajících bodech statuta upravovala vztah mistrů k přísežným mistrům 
a předepisovala pokuty za nejrůznější cechovní prohře šky (špatné rozměry běhounu a ležáku apod.). 
Někdy v průběhu 18. století byli do mlynářského cechu inkorporováni pekaři, dělení podle pečení 
chleba na černé a bílého pečiva na bílé pekaře. Šťastnou náhodou se dochovalo z přelomu 20. a 30. 
let 19. století několik účtů a dlužních úpisů spojeného mlynářského a pekařského cechu, jež 
umožňují nahlédnout blíže do jeho každodenního fungování. Překvapí nejprve široký prostor, 
z kterého pocházeli cechovní mistři. Vedle mlynářů a pekařů z Janovic nalézám mistry z Petrovic, 
Veselí, Spůle, Dlažova, Bukové, Datelova, Tešetin, Mochtína či Divišovic. Kromě staršího 
cechmistra platili všichni pravidelný roční příspěvek 30 kro W. W. Cechovní počty vedl městský 
písař a revidoval úředník z vrchnostenské kanceláře. Pokladna cechu nebyla k dispozici jen pro jeho 
příslušníky, finanční výpomoc v ní nalezli i jiní851 . Příslušné dlužní úpisy se zaznamenávaly téměř 
výlučně do vrchnostenské gruntovní knihy852. 

Brzy po mlynářích či spíše ještě před nimi vznikl cech kovářský. Cechovní statuta se sice 
nedochovala, ale matriky již v roce 1721 uvádějí" cechmistra kovářského" Lukáše Tintěru. Stejnou 
měrou to platí pro cech ševcovský a cech krejčovský, které se poprvé připomínají v souvislosti 
s "cechmistrem krejčovského lože" Josefem Erlem v roce 1724853 a "spolucechmistrem 
ševcovským" Václavem Boubalem v roce 1725854. Nedlouho poté, 19. srpna 1730, obdrželi 
od cechmistrů horního města Příbrami jejich statuta janovičtí zedníci, kameníci a tesaři855 • 
Z městské rady si měli při jejím obnovení volit dva inspektory a své dva cechmistry. Podobně jako 
u mlynářů musel zájemce o mistrovský titul doložit svůj manželský původ i vyučení v příslušném 
oboru. Cechmistři mu poté zadali vyhotovit mistrovský kus, který se samozřejmě lišil v závislosti 
na tom, jakého ze tří řemesel se týka1856. Uchazeč o mistrovský titul na něm pracoval po 14 dní 
a poté ho předložil cechovnímu shromážděnÍ. Pokud v něm bylo nalezeno více než 12 chyb, musel 
uchazeč vyhotovit zcela jiný. V případě neúspěchu měl ještě dva náhradní pokusy. Každá chyba se 
trestala 1 zl. Zájemce o vyučení se představoval cechovnímu shromáždění prostřednictvím svého 
mistra, u něhož se posléze učil zednickému řemeslu tři a kamenickému pět let. Již vyučený zaplatil 
cechu 6 nebo 10 zl. a pokračoval jako tovaryš při některém jinem mistrovi, kde vypomáhal tak 
dlouho, dokud sám o udělení mistrovského titulu nezažádal. Mistr měl dohlížet jak plnění 
samotného svého stavebního návrhu, tak organizaci vlastní stavby a při ní zaměstnané pracovníky. 
Měli přicházet před východem slunce se západem končili. Během pracovní doby měly dvě 
hodinové přestávky na oběd. Jejich odměna se odvíjela od délky dne; v části roku od sv. Jiří do sv. 
Václava obdrželi 30 kr., od sv. Václava do sv. Martina 27 kro 

Rovněž tkalci měli svůj cech, ale z rozhodnutí státu byl před rokem 1788 zrušen 
a tkalcovství prohlášeno za svobodné řemeslo, které nemělo být limitováno žádným cechovním 
dohledem857

. Ostatní řemesla v Janovicích nebyla organizována, jen provazníci podle soupisu 

850 Srv. žádost Adama Brauna z 23.7.1791 na vrchnostenském úřadu v Bystřici o udělení mistrovského titulu 
po vykonaném atestu u janovického mlynářského cechu. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 376, karton Č. 229. 

851 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 35l. 
852 Namátkově SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 14v-15r, zápis z 27.12.1791 (Václav 

Sedláček Fiala si vypůjčil z kasy "pořádku zednického a tesařského 20 zl. s 4 % úrokem). Srv. tamtéž fol. 24v-25v, 
33r-33vaj. 

853 Tak zapsán při křtu Josefa Polcara 12.3.1724. 
8548.10.1725 pochován Michael Antonín Boubal, Václavův syn. 
855 Cechy Janovice n. Úhl., listina vydaná mistry spojeného cechu zednického, kamenického a tesařského horního 

města Příbrami z 19.8.1730, sign. lI/107. 
856 "f. . .j na papíru vyrejsovati a v.še podle modulu a proporcí zhotoviti, k nim počet a calculum, co by takové stavení 

stálo a jak mnoho materiálzJv by potřeba bylo, učiniti, a to zednický mistr kostel neb zámek nebo klášter, kamenický 
pak portál neb wasserkunst i s kašnou neb ,§nek, kameny vše dle víry vyrejsovati ". 

857 Srv. k tomu seznam movitého jmění zrušených tkalcovských cechů na bystřickém panství z roku 1788 (SOA Plzeň, 
VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 405, karton Č. 336). 
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řemeslné výroby z let 1852-1853 příslušeli do cechu v Klatovech. Cechovní příslušnost se mi 
nepodařilo prokázat u hodinářů, spjatých s rodinou Lišků v domku čp. 31 a doložených v městečku 
již v roce 1706858

, a řemenářů (sedlářů), vynořujících se krátce poté859. 
Veškerou partikularitu cechovních artikulů sjednotil generální řemeslnický řád z roku 1731 

a především o osm let později generální cechovní artikule, které měly být předčítány každoročně 
na shromážděních cechů (tzv. jahrtag). V Janovicích se konaly pravidelně v Hořejší hospodě čp. 55 
a záhy na ně začali docházet také řemeslníci z Dešenic a snad i odjinud, takže byli do zdejších 
cechů volně inkorporováni a vytvořili své tzv. postranní cechy ("Seitsztinfte"). Záhy jim však tato 
závislost začala vadit, 1. listopadu 1795 se v Janovicích sešli se zástupci zdejších cechů 

a za prostředkování bystřické vrchnostenské kanceláře jednali o svém plném osamostatnění 

do cechů řádných ("Reiheztinfte"). Janovičtí se vyjádřili, že se Dešeničtí nezúčastňovali 

pravidelných výročních shromáždění a že ani neplatili příslušné platy do cechovní pokladny. 
Emancipaci dešenických řemeslnických mistrů proto podmiňovali uhrazeních těchto restů. Protokol 
je pro nás zajímavý především tím, že vyjmenovává všechny tehdy v Janovicích existující cechy: 
cech zedníků a tesařů - starším cechmistrem Šimon Fiala, cech krejčích - starší cechmistr Emanuel 
Benda, cech kolářů, kovářů, truhlářů, zámečníků, sklenářů aj., cech ševců - starší mistr Karel Fiala, 
cech mlynářů a pekařů - starší mistr Šimon Pavlík860. 

Jistý precedens v rámci cechů měli synové mistrů, jež mohli získat odborné vzdělání 
snadno u vlastního otce. Výsledkem tohoto procesu, typického právě pro venkovské řemeslníky, 
bylo vytváření rodinné řemeslné tradice86I . Z městečka znám např. Jana Zinterhofa, který založil 
dynastii krejčích, či provaznického mistra Jana Jiřího Mullera, jenž přišel do městečka z Klatov 
před rokem 1687 a ještě jeho potomci počátkem 19. století vyráběli lana a provazy. Další výhodou 
těchto synků bylo, že nemuseli chodit na vandr, povinný v Čechách od 16. století. Teprve generální 
cechovní artikule předepsaly vandr i jim. Přesto se např. ještě krejčovský mistr Emanuel Benda 
v roce obracel na vrchnostenskou kancelář s prosbou, aby jeho synu Janovi byl vandr odpuštěn, 
protože jako starý, churavý muž se špatným zrakem potřeboval syna na posluhu862

• 

Samotnou hmotnou existenci cechů zajišťovaly kromě poplatků spojených s vyučením, 
povýšením do mistrovského titulu a vystavením některých dokumentů ještě pravidelné platy. Čím 
byl cech početnější, tím více se mu scházelo v jeho kase. Z nashromážděného kapitálu se hradily 
pohřební výlohy a léky pro cechovní příslušníky, kteří se právě vynacházeli ve finanční tísni. 
Cechovní organizace tak fungovala jako určitá humanitární organizace. Podíváme-li se na soupis 
všech cechů v Janovicích z let 1852-1853863, byli nejmajetnější krejčí, v jejichž pokladně se 
nacházelo plných 167 zl. 25 kro C. M. Byli také nejpočetnější, v městečku působilo celkem pět 
mistrů - tři pánští a dva dámští, u nichž se učili další čtyři učni. V těsném závěsu za nimi následoval 
se 153 zl. 12 kro C. M. cech sdružující po jednom mistru mydlářském, koželužském a bečvářském, 
dvou mistrech zámečnických, řeznických, kovářských, kolářských, sklenářských - u každého 
řemesla byl jeden učeň - a třech mistrů truhlářských, celkem tedy 16 mistrů a 5 učňů. Dalším 
v pořadí byli mlynáři a pekaři s 93 zl. 17,5 kro C. M. jmění. Mlynářští mistři byli tři, působili u nich 
dva učni a jeden tovaryš. pekařští dva. Do jednoho cechu byli stále spojeni tesaři a zedníci, kteří 
měli v pokladně rovných 90 zl. Tesaři vykazovali nejvyšší počet tovaryšů, rovných šest a jednoho 
učně. Naproti tomu zednický mistr u sebe neměl nikoho. Nejchudší cech tvořili čtyři ševcovští 
mistři s šesti učni, v pokladně měli jen 63 zl. 4,5 kro Čísla zjištěná pro Janovice lze komparovat se 
stavem panujícím na celém bystřickém dominiu. Často citovaný popis z roku 1815 konstatoval jako 
řemeslo vyživující nejvíce rodin tkalcovství (128 rodin), následované zednickým a tesařským 
řemeslem (112 rodin). Téměř na stejné úrovni potom stáli krejčí (96 rodin), ševci (92 rodin) a 
kováři, zámečníci, koláři a truhláři (87 rodin). Nejméně vyživovalo řemeslo mlynářské a pekařské 
(74 rodin). 

858 14.9.1706 byl svědkem při křtu Jiřího Kašpara Melichara Kašpar Ki1ian, hodinář. 
859 19.2.1708 křtěn Jan Josef, syn uzdáře Jiřího Břečky. 
860 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton č. 231. 
861 J. PETRÁŇ, Poddaný lid, S. 215. 
862 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton Č. 229. 
863 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 256, karton č. 8. 
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Soupis z let 1852-1853 zachytil řemeslnou výrobu v Janovicích ve chvíli, kdy se pomalu 
loučila s několikasetletým cechovním zřízením. 20. prosince 1859 byly cechy nadobro zrušeny 
a nahrazeny řemeslnickými společenstvy, redukovanými postupně v jedinou hromadnou korporaci, 
nazývanou v místních poměrech rajcech neboli šolata864

• Řemeslná výroba v Janovicích 
nad Úhlavou ani v době svého největšího rozkvětu nemohla ovlivnit stěžejní zdroj obživy místních 
obyvatel, zemědělství. Nejilustrativněji tuto skutečnost vyjádřil katastrální oceňovací elaborát 
z roku 1847, jenž spočetl, že v předchozím roce 1846 se z přítomných 279 rodin pouhých 12 živilo 
výlučně řemeslnou výrobou. Plných 214 rodin nacházelo živobytí pouze v zemědělství 
a zbývajících 53 oba zdroje obživy kombinoval0865

. Převažující agrární orientace byla ovšem jevem 
typickým pro celé bystřické panství: v roce 1815 tu z celkových 2483 rodin zakládalo svou 
existenci na řemesle 589 rodin (23 %). Je škoda, že popis panství neprovedl stejnou klasifikaci jako 
janovický katastrální oceňovací elaborát, abychom zjistili, kolik rodin se živilo výlučně řemeslem 
bez výpomoci zemědělství. Pokud však v Janovicích vyčíslíme všechny rodiny, u nichž řemeslo 
tvořilo nějaký podíl na živobytí, dostaneme identické procentuální zastoupení. Srovnání může 
relativizovat bariéra třiceti let, která se vlivem rostoucího počtu obyvatel promítla i do zvýšení 
počtu na řemeslu závislých rodin. Vyšší mohla být především v těch oblastech dominia, které vinou 
nepříhodných podmínek a malé rozlohy selských statků nemohly vyživit obyvatelstvo pouze 
zemědělskou výrobou. 

6.5 Z poddanské každodennosti 

6.5.1 "Na statku a v chaloupce" 

O každodenním životě janovických obyvatel písemné prameny většinou mlčí. Není to jen 
tím, že jejich autory byly osoby stojící zcela mimo stín poddanských chalup a dvorů, ale také samou 
podstatou toho, čemu říkáme všednost, stereotyp a obyčejnost. Doboví relátoři se omezovali pouze 
na konstatování událostí, které se jevily mimořádné a atraktivní. Výše jejich ambice obvykle 
nesahaly. Následující výklad je proto nutně mezerovitý a omezuje se pouze na ty okolnosti, které 
v pramenech vyplavaly na povrch a lze je spojit do určitého, ač velmi nesourodého celku. 

Život řadového janovického obyvatele ubíhal v neměnném rytmu, určovaném odpradávna 
pouze harmonogramem zahájení a ukončení zemědělských prací. Netýkal se jen sedláků, kteří jej 
zakládali, ale rovněž podruhů a čeledi, kteří zajišťovali jeho realizaci. V neustálém koloběhu 
polních prací se žilo a umíralo, radovalo i truchlilo. Nezbytnost zachování těchto principů 

respektoval i církevní rok, který venkovany zavazoval k svěcení nedělí a svátků, držení půstu, 
adventu i dodržování dalších událostí duchovního života. Zpětně také zemědělci usnadňoval spojit 
podle zkušeností konkrétní datum s konkrétní povětrnostní situací. Tato praxe se vtělila zejména 
do pranostik, které ještě dnes signalizují, jakou teplotu a vláhu naši předkové očekávali866 . 

Pro zemědělce začínal rok formálně sice Vánocemi, ale prakticky teprve se zahájením jarní 
orby. Podle toho, jak se vyvinulo březnové počasí, vyjížděl sedlák na pole s potahem, zoral třetinu 
polí pro zasázení jaře - jak víme, nejčastěji dvakrát - a vsadil ječmen a oves. Samotná setba byla 
prodchnuta řadou pověr, v okolí Strážova se např. nikdy nevysévalo ve středu, neboť byl tento den 
považován za něšťastný867. Od dubna se začala zelenat tráva, nastal čas, kdy bylo možné začít 
s vyháněním dobytka, který zvláště na konci zimy strádal nedostatkem píce. Nejprve méně náročné 
ovce, později skot a vepře. Rovněž v květnu se hospodář více věnoval dobytku. V červnu přišla 

864 K vysvětlení obou pojmů a dalším osudům řemeslnické výroby po roce 1859 Emanuel Pavlík v obecní kronice. 
Paměti města Janovic nad Úhlavou [1893-1937], s. 92-94. 

865 NA Praha, SK-dupl., inv. č. 5266, karton Č. 2346. 
866 Obecně k průběhu zemědělskému roku ve středověku Zdeněk SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi. Archeologie 

oby(~ejného života, Praha 2004, s. 124-133 (=Česká historie, 13), v širším kontextu Josef PETRÁŇ ~ Lýdia 
PETRÁŇOV Á, Rolník v evropské tradiční kultuře, Praha 2000, s. 128-146. V regionálním kontextu zevrubně 
Vlastimil VONDRUŠKA, Tradiční .~umavské zemědělství. ln: Vlastimil Vondruška, Zemědělské nářadí. Průvodce 
po sbírkovém fondu Muzea Šumavy, Sušice 1987, s. 3-27. 

867 T. JÍLEK (red.), c. d., s. 57-76. 
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doba sušení sena, které se většinou spěchalo sklidit před začátkem července, který býval deštivý. 
Poté, co se provedla první stříž ovcí, mohlo se pomalu uvažovat o zahájení sklizňových prací, podle 
momentálních povětrnostních podmínek v polovině nebo v závěru července. Ženci a žnečky až 
do poloviny 19. století žali obilí vkleče srpem, kosy na obilí (hrabice a bachlíce) se prosazovaly 
od sklonku feudalismu, i když již v zápiscích Jeníška slyšíme o sekání ovsa, tedy použití hrabiční 
kosy. Nejprve se sklízelo žito, potom přišly na řadu ječmen, pšenice a oves. Zatímco ječmen a oves 
se na dosušení ponechávaly ležet volně na poli, vázala se pšenice s žitem povřísly do snopů, 15 
snopů dávalo mandel. Dosušené obilí se podávkami nakládalo na žebřinové vozy a odváželo domů 
a ukládalo v patře stodoly, kde odpočívalo až do okamžiku kdy se dočerpaly zásoby z loňského 
roku. V případě potřeby hospodář rozložil na humno (mlat) ve stodole několik snopů a mlatci mu 
jej cepy vymlátili. Bohatší hospodář si najal některého domkáře nebo podruha, chudší si tuto práci 
zastal sám s pomocí rodiny. Tradičním způsobem úhrady mezd mlatcům byl podíl z vymláceného 
obilí, v Janovicích jsou zprávy o jedné dvanáctině. Vymlácené zrno se prosévalo ouhraběčnicí, čímž 
se oddělila zadina, plev se zbavovalo prohazováním obilní lopatou proti větru. Tento proces 
probíhal celou zimu. Náročnou práci spojenou se získáním zrna usnadňovaly od počátku 19. století 
čistící mlýnky a teprve se začátkem minulého věku mlátičky. Vymlácené a vyčištěné chlebové obilí 
se odnášelo na semletí mlynáři, který z něj profitoval jistým podílem (tzv. výmelné). Podle propočtů 
dospělý člověk spotřeboval za rok asi 5,6 strychu chlebového obilí. Pokud se jednalo pouze o žito, 
mohl z něj hospodář ročně upéci asi 340 kilogramů chleba, vcházel mu tedy necelý kilogram 
na den868

. Pšenice se v domácnosti používala sporadicky pro přípravu svátečnějších pokrmů -
vdolků, buchet nebo koláčů, ječmen pro výrobu krup869. Vymlácené obilí navíc neputovalo pouze 
na sýpku, ale část se ho oddělila na vysetí pro ozimy a příští rok. Další velkou část musel prodávat 
pro získání peněz na úhradu kontribuce, feudální renty, mezd čeládce870 později ještě reluované 
roboty a dalších dávek. Významným odběratelem byla vrchnost, pro absenci účtů se však zatím 
nedá zjistit, jak moc poddanské obilí kupovala. Jestliže k tomu však došlo, bylo to zřejmě dost 
nízko pod cenou, neboť vrchnostenská administrativa ráda využila svého privilegovaného 
postavení. Problém nastával v okamžiku, kdy zásoba obilí došla. Bylo-li to těsně před žněmi, mohl 
hospodář natrhat něco z ještě nepožatých klasů stojících na polí. Pokud postrádal chlebové obilí již 
v průběhu jara, musel ho kupovat. Jeho cena byla velmi pohyblivá a lišila se pochopitelně podle 
jednotlivých druhů871 • Stravou samozřejmě nebyl závislý jen na obilí, velmi oblíbenou potravinou 
bylo zelí, které se různě upravovalo, dále mléčné výrobky, uplatňované především v letních 
měsících, a luštěniny, především hrách. Z nápojů se kromě mléka hodně pilo pivo a pochopitelně 
voda. Maso bylo zastoupeno spíše vepřovým a skopovým, hovězí se na stole objevilo výjimečně. 
Jeho spotřeba byla tehdy mnohem nižší než dnes, nejpravděpodobněji se omezila jen na neděle, 
důležité svátky a rodinné události, kterými byl křest nebo svatba. Celkově shrnuje katastrální 
oceňovací elaborát z poloviny 19. století skladbu stravy janovických obyvatel takto: "mouka, mléko 

868 Josef PETRÁŇ, Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice, Praha 2001, s. 141 (=Knižnice Dějin a současnosti, 
14). 

869 V. VONDRUŠKA, Tradiční zemědělství, s. 7. 
870 V pozůstalosti Bernarda Lišky z roku 1784 se uvádí roční mzda děvečce 5 zl. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. 

č. 563, karton Č. 464. 
871 Ceny obilí jsem sestavil do časové řady pouze pro ilustraci, nikoliv za účelem sledování celkového cenového 

vývoje: 1683 strych pšenice I zl., ječmene 48 kr., ovsa 27 kro (NA Praha, APA 1., inv. Č. 1731, sign. B 41/6, Liber 
proventuum parochialium de anno 1683, fol. 98); 1729 1 strych pšenice 2 zl. 4 kr., žita I zl. 30 kr., ječmene 1 zl. 24 
kr., ovsa 51 kro (ocenění panství Dešenice); 1785 1 měřice pšenice 1 zl. 42,5 kr., žita 1 zl. 7,5 kr., ječmene 46 kr., 
ovsa 29 kr., za 1 centnýř sena 30 kr., za 1 centnýř otavy 20 kro (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 178, sign. K 
178); 1790 1 vrchovatý český strych žita 2 zl., ovsa 45 kro (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 509, karton Č. 
419, školní fase z roku 1790); 1812 1 měřice pšenice 7 zl., žita 5 zl. 30 kr., ječmene 4 zl., hrachu 4 zl. 30 kr., ovsa 
1 zl. 30 kr., 1 centnýř sena 2 zl. 36 kr.; 1814 1 měřice pšenice 8 zl., žita 5 zl. 45 kr., ječmene 5 zl., hrachu 5 zl. 30 kr., 
ovsa 2 zl. 15, 1 centnýř sena 4 zl.; 1831 dolnorak. strych pšenice 10 zl. W. W., I strych žita 7 zl., 1 strych ječmene 
6 zl. 30 kr., 1 strych ovsa 3 zl., 1 strych brambor 30 kr., I sáh dřeva 5 zl. (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 
542, karton č. 455); 1847 ceny se lišily v jednotlivých čtvrtletích: 1 strych pšenice ve třetím čtvrtletí 10 zl. 29 kr., 
ve druhém 16 zl. 5 kr., 1 strych žita ve třetím čvtvrtletí 8 zl. 12 kr., ve druhém 13 zl. 3 kr., ječmen ve třetím 6 zl. 43 
kr., ve druhém 10 zl. 21 kr., oves ve třetím 2 zl. 42 kr., ve druhém 4 zl. 33 kro (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. 
č. 540, karton č. 434, ceny obilí za léta 1842-1847). 
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ve všech .formách, erteple, zelí, čas od času také maso a pivo, které se společně s kořalkou častěji 
pije o hudebních zábavách. Všechny tyto artikly jsou většinou vlastními výrobky"872. 

Sotva skončil zemědělec žně a obveselil se při dožínkové slavnosti, bylo na čase ještě 
jednou posekat trávu a usušit otavy. S koncem léta bylo spojeno rovněž sklízení a zpracovávání lnu. 
Dozrálý len se vytrhával a nechal dosušit na polích, potom se zbavil hlaviček se semeny a po 
několik týdnů máčel. Mokrý se rozvěšoval v pazderně a lámáním zbavoval pazdeří. Vochlováním se 
vlákno oddělilo od zbytku nečistot a mohlo sepříst. Hotovou nit potom sousedky odnášely místním 
tkalcům, kteří z něj zhotovovali plátno. 

Když v září hospodář vybral brambory, ujal se znovu pluhu a připravil půdu na výsev 
ozimů. Oproti jarní orbě si počínal pečlivěji, pole zoral celkem čtyřikrát a pokud měl hnůj, použil 
ho právě na ozimy. Do připravené půdy potom zasázel pšenici a žito, dvě nejdůležitější obiloviny, 
s kterými spojoval svoji další existenci. Vzhledem k blížící se zimě se také snažil zbavit 
přebytečného dobytka, bud' prodejemR73 nebo porážkou. První mrazíky ho nutily ještě zásobit 
na zimu dřevem. Listopadem se zemědělský rok uzavíral, hospodář mohl odpočívat a bilancovat 
nad končícím rokem. Vrásky na čele mu mohl přidělávat pouze nedostatek suché píce pro ustájený 
dobytek, která většinou byla spotřebována předtím, než se mohlo vyhánět na pastvu. Rovněž 
řezanka, připravovaná z nařezané a spařené slámy, nevydržela dlouho. V předjaří hospodář 

častokrát již podestýlal lesní hrabanku nebo písek874. Říjen a listopad, bohaté na úrodu i maso, byly 
ideálními měsíci pro konání svateb ještě předtím, než nastal advent, v němž nebylo na svatební 
veselí místa. Je opravdu škoda, že se nedochovalo žádné svědectví, které by nám přibližovalo 
vlastní průběh dvou základních událostí lidského života, totiž křtu a pohřbu. Pouze obyčeje spojené 
se svatbou přibližují významné chvíle života našich předků875 • Neliší se v zásadě se zvyky známými 
odjinud - zasazování rozmarýnové větvičky jako symbolu, který naznačí průběh uzavíraného 
manželství, nevěstino šlapání ženichovi na nohu jako pokus odhadnout, kdo bude v domácnosti 
poroučet, a konečně i tradiční vykupování nevěsty876. 

Prvními obydlími janovických obyvatel byly nepochybně polozemnice, až od 13. století se 
začal prosazovat trojdílný roubený dům, který sdružoval obytné i hospodářské funkce pod jednu 
střechu a v nezměněné podobě přetrval až do konce 19. století. Stal se základem jak obytných domů 
nejvýstavnějších usedlostí, tak chalupnických či domkářských stavení. V jeho vyprofilované 
podobě jej tvořila světnice, síň a komora. Typickým jevem jihozápadočeských venkovských domů, 
který pronikl nepochybně i do Janovic, byla konstrukce krovu s hřebenovou vaznicí, nazývaná 
obecně "na kobylu". Pokud jde o vlastní dům, zůstávalo základním stavebním materiálem pro jeho 
realizaci dlouho jen dřevo, lámaný lomový kámen se uplatňoval zpočátku maximálně 

na podezdívky. Stavby roubeného typu dominovaly v městečku až do počátku 19. století. Postupnou 
proměnu dřevěné zástavby ve zděnou nám pěkně přibližuje srovnání komentáře prvního vojenského 
mapování s indikační skicou z roku 1837. Ještě počátkem 60. let 18. století byly jedinými zděnými 
stavbami pouze kostel, Dolejší mlýn čp. 4, předhradí čp. 38, poplužní dvůr čp. 40 a osamocená 
hospoda Granátka čp. 96 při klatovské silnici877

• Kromě nich již musely být zděné také tzv. Dolejší 
hospoda čp. 55, Ledvinkovský dům čp. 3, částečně fara čp. 5878 a snad několik málo dalších 
obj ektů. V roce 1837, tj. bezmála po sedmdesáti letech, činil počet zděných budov téměř polovinu 
všech janovických domů, kompaktní celek vytvářely zejména na náměstí, zatímco roubené domy 
převažovaly v Podsedkách a okrajových částech města, kde bydleli hlavně chalupníci a domkáři. 

872 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton Č. 2346. Obecně ke stravě venkovanů v západních Čechách T. JÍLEK 
(red.), c. d., s. 76-91. 

873 O cenách dobytka jsem nalezl velice málo zpráv. Z února 1775 se dochovala informace, že se tažný vůl prodával 
za 30 zl. Kompletní soubor cen dobytka znám až pro léta 1812-1814, dochovaly se v souhmé zprávě o bystřickém 
dominiu z roku 1815. Vykrmený kůň se prodával za 400-450 zl. W. w., vykrmený vůl za 100-140 zl. W. w., kráva za 
40-70 zl. W. w., tele za 7-10 zl. W. W. 

874 Takovou praxi zachytila agrární anketa z let 1898-1900 na Plánicku. 
875 Josef URBAN, Staré zvyky a tradice - zamy.~lení nad kronikou, Janovické noviny 14, 1993, únor, s. 7-8. 
876V regionálním kontextu nabízí poučení o úloze křtů, svateb a pohřbů v životě obyvatel Šumavy kniha Vlastimila 

VONDRUŠKY, Život staré Šumavy, Plzeň 1989, s. 214-222. 
877 NA Praha, Josefské vojenské mapování, komentář k sekci č. 205, pag. 103, 105. 
878 Srv. informace o domu v kapitole o dějinách jednotlivých budov. 
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Tato změna byla částečně také výsledkem úsilí státu, jenž zakazoval výstavbu budov ze spalného 
materiálu. Požáry byly zhoubou většiny dřevěných sídlišť, Janovic nevyjímaje. Právě vinou jich 
městečko přišlo o cenné pozůstatky lidové architektury, jež se omezily na naprosté minimum. 
V časovém průřezu evidujeme do roku 1848 celkem pět velkých požárů, což samozřejmě nebude 
zdaleka konečné číslo. Dobrým pramenem pro zjištění návštěv červeného kohouta je především 
berní rula a její revizitace. První velkou katastrofu zaznamenává k 5. dubnu 1655, kdy oheň strávil 
deset domů v Podsedkách. Horší důsledek měl požár z roku 1673, kterému podlehlo již 19 budov 
včetně fary a Dolejšího mlýna879. V rychlém sledu následovaly požáry z let 1684 (7 domů) a 1748 
(11 domů). Zvlášť tragické následky měl konečně oheň z 12. dubna 1838,jenž vypukl v chalupě čp. 
30 a odsud díky ostrému západnímu větru přeskočil na střechu stodoly čp. 60, aby potom strávil 
několik stodol, střech a do základů dvanáct usedlostí v celé severovýchodní části městečka880 • 

Způsob bydlení janovických obyvatel se lišil podle jednotlivých sociálních kategorií. 
Celolánové usedlosti představovaly v Janovicích klasickou ukázku typického rolnického statku 
zastavěného ze tří stran88

'. Demonstrovat si to můžeme na usedlosti čp. 85, jejiž vzhled z roku 1889 
nám šťastnou náhodou uchoval malíř J. Prousek díky dvěma svým malbám, deponovaným dnes 
ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše. První stranu statku tvořil štítem do ulice obrácený 
roubený obytný dům, k němuž se připojoval chlév pro hovězí dobytek. Protější stranu dvora tvořil 
patrový, rovněž roubený špýchar, v jehož dolní komoře se nejspíše uskladňovalo zemědělské nářadí 
a brambory, zatímco horní byla vlastní sýpkou na obilí. Vedle něj mohly eventuálně stát další 
hospodářské budovy, např. kůlny či chlévy pro brav. V rovnoběžné poloze s ulicí na konci příčné 
osy usedlosti stála stodola, kde se mlátilo obilí, uskladňovalo seno a uschovával žebřinový vůz. 
Dvůr uzavírala velká vjezdní brána s vraty, jeho kolorit dokreslovalo uprostřed umístěné hnojiště882 

a záchod. Obytná stavba měla kamennou podezdívku, nejspíše z vápence, který se těžil přímo 

u městečka v trati V lomu již minimálně v 16. století883
• Kámen a později pálené i nepálené cihly 

(vepřovice) pronikly masově do výstavby janovických obytných budov až na prahu 19. století. 
Některé z nich nacházíme ve slohovém ovlivnění jihočeským zděným domem selského baroka, 
který se v povodí Úhlavy objevil prostřednictvím Horažďovicka884 . Na nejstarších pohlednicích 
a fotografiích městečka poznáváme zdobené štíty např. u Dolního mlýna čp. 4 či usedlosti čp. 56 
na náměstí. Šlo však spíše o výjimky, většina zděných domů měla prostý trojúhelný štít. 

Chalupnická a domkářská stavení zachovávala podobu místní lidové architektury nejdéle, 
poslední jejich relikty mizely až v průběhu 20. století. Řešením interiéru se nelišily od selských 
statků, byly však pochopitelně skromnější co do počtu hospodářských budov. Špýchar zde 
nahrazoval podstřešní prostor nad obytným stavením. Z obou majetkových kategorií se více 
dokladů dochovalo o staveních domkářských. Z dodnes stojících objektů je to především 

památkově chráněný přízemní domek čp. 27 (E 10)885 Z první poloviny 19. století s dvouosým 
průčelím vrcholícím lomenicí. Roubená je jen část obytných prostor, k níž z jižní strany přiléhá 
zděná stodola. Majetkovými poměry se mu blížila o málo starší stavení čp. 58, zbudované na konci 
18. století a dokumentované třemi fotografiemi z roku 1948, a domeček čp. 113 v Podsedkách, 
demolovaný již v létě 1930. Poslední z domů, čp. 21 rovněž v Podsedkách, byl také památkově 
chráněn886, kunsthistorikové jej klasifikovali jako památku III. kategorie a příklad chudšího 
roubeného domu podhorské oblasti. Stál až do roku 1989. 

879 NA Praha, Nová manipulace, sign. J 211. 
880 Liber memorabilium Janovicensis, pag. 13-14. Požár možná kdosi založil úmyslně, neboť se nedlouho po tragédii 

objevil v Janovicích paličský list s výhrůžkou vypálení celého městečka. 8. května 1838 poté vyhořel židovský dům 
čp. VIII a zadní trakty mlýna čp. 4. 

881 Základní charakteristiku vesnického domu v západních Čechách podává T. JÍLEK (red.), c. d.. s. 22 sq. 
882 O hnojišti uprostřed dvora se činí zmínky u čp. 64 v roce 1770 a u čp. III v roce 1790 u čp. III. 
883 O kamenném lomu se činí zmínky již v dílčí ceduli z roku 1590, vrchnostenskou vápenku poprvé uvádí poprvé 

dominikální fase tereziánského katastru z roku 1713. 
884 Václav MENCL, Lidová architektura v Československu. Praha 1980, s. 272-278. 
885 Rejstříkové číslo 22505 /4-2999, památkou od 25.3.1964. 
886 Rejstříkové číslo 53684/4-2998, památkou od 25.3.1964 do 22.9.1989. 
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Třetí, nejméně početnou skupinu domů představovaly stavby blížící se svým charakterem 
domům měšťanským. Koncentrovaly se v prostoru náměstí. Zástupcem par excellence byl zejména 
Horní hostinec čp. 55 spojený s řeznickým krámkem formou dvojdomu a datovaný do konce 17. 
století. Levý díl měl jedno okno a vjezd, zatímco pravý tři okenní osy. Dvojštít členily pilastry 
a lizény, nad středem spočíval malý lichoběžníkový štítek s čnělkou. Starší byla nepochybně pravá 
část domu, jež byla také podsklepená. Objekt byl po neúspěšných intervencích plzeňské expozitury 
úřadu památkové péče stržen v roce 1970 s plánem vystavět místo něj prodejnu s potravinami. 
Paradoxně k ní nikdy nedošlo a pusté místo hyzdilo náměstí dalších dvacet let. O domu se naštěstí 
zachovala alespoň základní dokumentace včetně plánů a fotografií887

• Druhým nesporně zajímavým 
objektem je Dolní hostinec čp. 3, nazývaný ve starších pramenech Ledvinkovský dům. Dnes již 
výrazně přestavěnou budovu nám vzhledově přibližuje fotografie pořízená před rokem 1930. Dům 
zaujímá tzv. okapovou neboli šířkovou orientaci se středním průjezdem a dvojpodlažním 
komorovým blokem na pravé straně domu888

• Z dalších zděných objektů je významný především 
mlýn čp. 39 (E ll), který si na rozdíl od Dolního mlýna čp. 4 zachoval původní architektonickou 
podobu, jež ho dovoluje datovat minimálně na přelom 18. a 19. století. Památkově chráněn je teprve 
od roku 1992889

• Dochovala se ovšem i původní podoba Dolního mlýna čp. 4 tak, jak vypadal ještě 
na počátku 20. století. 

O vybavení interiéru janovických domů nesdělují prameny nic. Jediným vzácným 
svědectvím je soupis pozůstalosti po někdejším janovickém primasovi Bernardu Liškovi z 16. srpna 
1784. Liškovo společenské postavení bylo sice poněkud výjimečné, nicméně ke konci života se 
výrazně zadlužil a pololánový statek vyměnil za chalupnické stavení. Kontribuční písař Beer v něm 
nalezl několik cínových talířů, dva svícny a slánku z téhož materiálu, dále železný hmoždířek, 
rožeň, tři nože, dubový stůl a stůl z měkkého dřeva, zelený mísník, hnědou almaru na šaty 
se zámkem, almaru na potraviny, truhličku se zámkem, zelenou postel, starou truhlu na mouku, 
rozbitou almaru na šaty, chlebník ("Brod-Khiibl"), vědro na vodu, dva džbery, formu na pečivo 
("Wandl"), vanu na praní, dva kolovrátky, zrcadlo, krucifix, osm nástěnných obrázků, drátěný 
svícen, struhadlo, konvici a talíř z majoliky, čtyři lžíce a dva staré zámky. Z oblečení se našly dvě 
plátěné sukně, punčochy, boty, šátek, klobouk a další maličkosti890 . 

Zemědělské nářadí, které bylo uschováno v janovických stodolách a sklípcích špýcharů, se 
dodnes povětšinou nedochovalo. Typický býval hlavně nákolesník se symetrickou radlicí 
a prohnutou hřídelí, který se využíval i po ataku vylepšených typů pluhů, jež antikvovaly starý 
a tradiční pluh záhonový, doložený v inventářích a trhových smlouvách již od počátku 17. století 
a používaný nesporně již od středověku. Zatímco běžný pluh půdu obracel, nákolesník ji jen 
rozrýval a byl tak ideálním nástrojem pro vybírání brambor. Jako časté vybavení usedlosti tedy 
nákolesník ("Ruhrhacken") v Janovicích konstatoval katastrální oceňovací elaborát891. Běžný však 
byl také třeba v sousední Dolní Lhotě nebo Lomci, které se terénní situací od Janovic výrazněji 
nelišill92

• Další nářadí se cenilo zejména podle toho, bylo-li vyrobeno ze železa. Využijme opět 
pozůstalosti po Bernardu Liškovi. Soupis uvádí kromě pluhu a bran ještě železnou lopatu, nádobu 
na palivo, kopáč na vyhrabávání hnoje ze stáje, velkou a malou pilu. Ostatní nářadí bylo dřevěné -
řezací stolice, podávky, volské jho, síto, káď, vidle a řetězy na dobytek. 

Sousedovi, který vykoukl z okna svého obydlí na ulici, se nenabízel právě malebný pohled. 
Náměstí stejně jako všechny veřejné komunikace byly zásadně nedlážděné. Za suchého počasí se 
tyto plochy vyznačovaly neobyčejnou prašností, zatímco za dešťů se měnily v bahno. Na náměstí 

887 Veškerá dokumentace uložena na Krajském územním pracovišti památkového úřadu v Plzni. 
888 K tomuto typu domu v regionu Plzeňska srv. článek Tomáše KARLA, Příspěvek k poznání nejstarší zástavby 

poddanských městdek. In: Gryspekové a předbělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města. Sborník příspěvků 
ze semináře konaného v Mariánské Týnici ve dnech 21.-23. května 1997, Kralovice 1998, s. 79-86. 

889 Rejstříkové číslo 44198 /4-4772, památkou od 23.3.1992. 
890 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 563, karton Č. 464. 
891 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346. 
892 K regionálnímu zemědělskému nářadí srv. zejména Jaroslav KRAMARIK, Hospodářské nářadí poddaných 

na panství ~ýneckém koncem osmnáctého a počátkem století devatenáctého, Československá etnografie 10, 1962, s. 
27-44 a TÝŽ, Dva typy starého zemědělského nářadí a jejich severní hranice v Pošumaví, Agrikultúra. Sborník 
pol'nohospodárskeho múzea v Nitre, Bratislava 1963, s. 47. 
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sice byly vyhloubeny tři strouhy, které vodu odváděly do mlýnského náhonu, ale v případě 
prudkých přívalových lijáků sem přitékaly záplavy ze svahu od Klenové. Takové prostředí lákalo 
drůbež, která se po náměstí volně potulovala. Každé ráno zde také před radnicí obecní pastýř 
shromažďoval dobytek, jednou do týdne sem přiháněli skot na trh obyvatelé ze širokého okolí. 

6.5.2 Daňové zatížení janovických poddaných 
Vedle feudální renty a církevních platů hmotné postavení janovických poddaných výrazně 

ovlivňovala jako třetí složka zatížení venkovského obyvatelstva daňová povinnost vůči státu, 
nazývaná později kontribuce, tedy pozemková daň placená z rustikální půdy. Dáme-li si do řady 
informace, které se k jejímu placení ze strany janovických sousedů dochovaly, pozorujeme neustálé 
obtíže, projevující se zpožděným skládáním peněz a exekucemi. 

Pomineme-li nepravidelně vypisované berně ve středověku, počítané podle rozličných 
kritérií (např. z lánu, hlavy apod.), nastal princip téměř každoročního vypisování berní pro poddané 
s nástupem Habsburků na český trůn v roce 1526893

• Nejprve z majetku a počínaje rokem 1567 
z poddanských domů, tj. jak celolánových gruntů, tak drobných chalupnických stavení. Záleželo 
však víceméně na vrchnosti, kolik domů na svém statku přizná, protože její údaje, které poskytovala 
formou přiznání, většinou nikdo nekontroloval. Přiznání se sumárně shromažďovala a zapisovala 
do berních rejstříků. Jak ještě doložím dále, uvedl počet janovických poddaných nejobjektivněji 
berní rejstřík z roku 1603. Zbylé se potácejí u velmi nízkých hodnot, jež nemají co do činění 
s jakoukoli mírou objektivity. Jde však jen o některá léta a je otázkou, jak se dělo jindy. Kromě 
domovní daně počínaje rokem 1593 přibyla ještě tzv. sbírka z poddaných. Pokud ze svého stavení 
platil dosud janovický sedlák, chalupník nebo i domkář nejčastěji 20 českých grošů (částka se 
měnila podle výše aktuálně vypsané berně), bylo to nyní se započtením nové berně 60-90 grošů 
ročně894 • Během třicetileté války tato hodnota vyšplhala až 6-7 zl. ročně (2,5-3 kopy českých grošů). 
Navýšení poněkud vyrovnával pokles kupní síly českého groše a za války snad i nadsazenost počtu 
pustých usedlostí ze strany vrchností. Klesající výnos kontribuce nakonec donutil celou daňovou 
reformu zásadně zreformovat. Ztělesnila ji berní rula, která rozvržení pozemkové daně prováděla 
na základě podrobných rozpisů jednotlivých statků a panství, vedených až na úroveň jmen 
jednotlivých hospodářů. Základem pro zdanění byl osedlý, fiktivní jednotka, lišící podle specifik 
jednotlivých českých krajů. Plzeňsku se připisovala průměrná velikost osedlého 47 strychů895 • 
Vrchnosti měly zasílat soupisy svých usedlých poddaných s rozepsáním velikosti jejich 
hospodářství. Prvotní podnět tak sice dala znovu vrchnost, ovšem po nich následovala vizitace, 
která měla přiznané údaje kontrolovat. Do Janovic dorazila čtyřčlenná komise (jejím členem byl mj. 
Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, pozdější majitel Janovic) 13. ledna 1655 a konstatovala, že 
"mnoho rolníkův chudých, kteří ani polovici rolí svých neosili, jako i někteří žádného dobytka 
nemají", takže navrhla, aby se kontribuce pro obyvatele městečka počítala z 23 118 osedlého, 
pro celý statek potom 27 Y2 896

• Počítala přitom za celého osedlého každého hospodáře s množstvím 
půdy od 15 strychů výše. Chalupníky kalkulovala za čtvrtinu osedlého a zahradníky za osminu 
osedlého. Nic neříkající číslo se při přepočtu na konkrétní částku projevilo jako naprosto neúnosné. 
Hned první berně z roku 1655 připsala na jednoho osedlého částku 8 zl. 32 kr., což v praxi 
znamenalo, že ji platil jak celolánový sedlák s 33 strychy rolí, tak pololáník s 15-18 strychy. 
V letech 1660-1672 se tato suma navýšila průměrně na 10 zl. až 15 zl. 30 kro H97, což již bylo 
nad rámec možností poddaných, zápolících s doléhající agrární depresí. Částky to navíc nebyly 
finální, navyšovaly je přirážky, jež podle Pekařových údajů na Kostecku tvořily dalších minimálně 
10 kr., někdy však i 2 zl. Na tlak vrchností se tedy rozhodlo zjištěnou osedlost přehlédnout 
a revidovat. První úprava se provedla ještě koncem 60. let, ale hned vzápětí byla anulována. Revize 
měly být napříště prováděny pouze na osobní žádost vrchnosti. Majitel Janovic, pražský arcibiskup 

893 A. MÍKA, Poddaný lid, S. 270-27l. 
894 K. KROFTA, C. d., S. 135-136. 
895 Rozpis divisorů u 1. PETRÁNĚ, Poddaný lid, S. 38. 
896 Iva ČADKOVÁ - Magda ZAHRADNÍKOV Á (eds.), Berní rula 25. Kraj Plzeňský, díl III., Praha 2003, s. 809-812. 
897 J. PEKAŘ, c. d., s. 34. Srv. tabulku Č. XIV tamtéž. 
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a bývalý vizitační komisař Sobek z Bílenberka, tak učinil, bylo mu však vyhověno až 29. října 
1675, kdy již nebyl mezi živýmiR9R

• Poddaní v tento okamžik nezvládali placení kontribuce a musela 
ji za ně hradit vrchnost. Výsledek revizitace stál jistě za to, revizitační komise původní výši 
osedlosti městečka navrhovala snížit na mnohem snesitelnější hodnotu 9 15/16 osedlého (celý statek 
16 3/16). Výrazně nižší číslo způsobil zcela jiný systém kalkulace, který nepřiznal velikost jednoho 
osedlého žádné poddanské nemovitosti, i největší celolánové statky o 33 stryších se počítaly 
maximálně za 0,5 osedlého, zahradníci namísto osminy tvořily až jednu šestnáctinu téže jednotky. 
Jsem však na pochybách, jestli byla nová berní osedlost zohledněna při příštím rozvrhování 
kontribuce. Maximálně se omezila na dobu pěti lee99

, poněvadž počátkem 80. let obnášela již znovu 
26 15/16 osedlého. To se však již zaváděl nový systém výpočtu osedlosti, známý jako tzv. Kinského 
katastr. Janovickému statku ulehčil o 5 13/16 osedlého, nová osedlost nyní činila 21 2/16 
osedlého 900. 

Kinského katastr vstoupil v platnost počínaje 1. listopadem 1684 a vydržel v nezměněné 
podobě až do 31. října 1748. I po jeho spravedlivějším stanovení berní osedlosti však poddaní měli 
s placením kontribuce problémy a nedoplatky byly stálou součástí kontribučních účtů. Způsobovala 
to také stále rostoucí hodnota částky připadající na jednoho osedlého. V roce 1684, tedy 
bezprostředně po Kinského úpravě, činila bez přirážek 20 zl. 25 kr., v roce 1708 již 43 zl. 6 kro 
Potom na čas poklesla a těsně před skončením platnosti berní ruly udávala hodnotu téměř 54 zl. 
Takový růst se zhoubně projevil na hospodaření poddaných na celém týneckém dominiu. Rolníci 
nebyli schopni vyplácet ji vcelku, takže postupně rostly nedoplatky. Aby se odvrátily exekuce 
a další vynucovací prostředky, které by situaci poddaných ještě více ztížily, rozhodla se vrchnost 
v roce 1700 uhradit kontribuční dluhy ze svého důchodu. Peníze samozřejmě poddaným 
neodpustila, nýbrž zapsala jako dluh váznoucí na jejich gruntech. Přesnou výši vrchností zaplacené 
částky bohužel neznám, po třech letech činila pro obyvatele městečka 304 zl. Splácení šlo velmi 
pozvolna, v roce 1724 činilo stále 176 zl. 24 kr. 901 Navíc se ukázalo, že nešlo o spolehlivé řešení, 
protože janovičtí sousedé v průběhu prvních let 18. století upadli znovu do kontribučních dluhů, 
které právě v roce 1724 vykazovaly závratných 2581 zl. 4 kr., což odpovídalo výši kontribuce 
za více než čtyři roklo2

. V tuto chvíli se již nevyhnuli vojenské exekuci, která jim odváděla další 
peníze90l

. V roce 1722 se janovičtí představitelé obrátili na hrabě Kolowrata s prosbou, aby jim byla 
povolena samostatná kontribuční správa nezávislá na panství. Slibovali si od toho především 
vylepšení kontribučních plateb, které vázly a často byly důvodem k vojenské exekuci. Městská 
správa chtěla kontribuci vybírat a vést o tom zvláštní kontribuční knížky po vzoru dešenických 
poddaných904. Hrabě povolení vydal již v roce 1723, ale separace byla zavedena až od 1. listopadu 
1724. Primátorovi tak přibyla ve spolupráci s purkmistrem povinnost rozvrhovat kontribuci 
na jednotlivé sousedy (tzv. subrepartice), pečovat o kontribuční kasu a vypracovávat její účty905. 
Samotný výběr peněz od poplatníků měli zajistit dva sousedé. Vrchnostenské správě zbyla pouze 
každoroční revize účtů a případné asistence vůči neplatičům906 . Krátce po separování Janovic 
(ve vojenském roce 1730) činila celková osedlost rovných 14 osedlých, došlo tedy k výraznému 
snížení oproti Kinského katastru. I navzdory novým opatřením však poddaní neodváděli kontribuci 

898 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, tol. 187r-191 V. 

899 J. PEKAŘ, c. d., S. 35-37. 
900 Údaj mám z NA Praha, Sbírka rukopisů B, inv. č. 71, sign. B 67, "Kniha stížností některých pánův obyvatelův 

království Českého v nový zpllsob contrihuendi v Linci zhotovená ". 
901 Rozpis na jednotlivé grunty v NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton č. 420. 
902 Za rok 1721 určila vrchnost janovickým obyvatelům zaplatit kontribuci ve výši 469 zl. 21 kr., v roce 1722 již 566 

zl. 14 kr., v roce 1723 525 zl. 49 kr. a v roce 1724525 zl. 46 kr. NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton č. 420. 
903 O průběhu exekuce srv. exekuční řády z let 1744 a 1747, které editoval Josef KALOUSEK (ed.), AČ 29, Praha 

1913, S. 432-442. 
904 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. 1722/XIIIdlI3. 
905 Srv. subrepartici za vojenský rok 1757, opatřenou městským sekretem a dochovanou v SOA Plzeň, VS Bystřice n. 

Úhl., in. č. 411, karton č. 350. 
906 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. I 724/1/d/16. 
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bezproblémově, za vojenský rok 1729 vykazovali dluh 138 zl. 25 kro 1,5 denáru907
. Od roku 1748, 

kdy vyšel nový kontribuční řád, převzali povinnost revize kontribučních účtů úředníci krajského 
úřadu, kam janovičtí reprezentanti vybranou daň zároveň odváděli. 

Po více než padesáti letech platnosti berní ruly se rozhodl stát sestavit zcela nový katastr. 
Přípravné práce oficiálně odstartoval patent z 2. března 1713. Stejně jako u berní ruly, i zde se 
základem stala vrchnostenskými úředníky sestavená přiznání, tzv. fase. Pro týnecké panství, jehož 
součástí Janovice stále byly, fasi vypracoval správce Jan Riger a odatoval ji 13. zářím 1714. Jak 
jsem již uvedl výše, ne právě s nejspolehlivějšími údaji. V rozporu s údaji berní ruly přiznal 

nemovitý majetek janovických sousedů pouze v rozsahu 666 strychů 3,75 věrtele polí, 1 strych 
zahrad, 34 strychů 1 věrtel lad, 1 strych 2 věrtele porostlin, luk pod 91 vozů sena a 61 vozů otavy. 
Výhodou oproti staršímu katastru však bylo mnohem zevrubnější přezkoumání jejích údajů, které 
falešná čísla odhalilo v plné nahotě. I tentokrát jej provedli čtyři komisaři. Svou práci začínali 
na vrchnostenské kanceláři, kde údaje ve fasi korigovali s údaji v gruntovních knihách a urbářích, 
a končili přímo v terénu. Výsledkem jejich činnosti byl obsáhlý elaborát ("Befund"), datovaný 
v Radnicích 14. listopadu 1722908

• Rozebral všechny nedostatky, které na týneckém panství 
zaznamenal. Dosti prostoru věnoval duchovním záležitostem a sestavování zádušních účtů, 

s velkým gustem se obul do vrchnosti za sehnaný rustikál, ze kterého nebyla po léta odváděna 
žádná kontribuce. Za největší problém však označil zcela neobjektivní udání rozlohy rustikálu. 
Podle fase z roku 1714 mělo mít panství Dešenice, které berní rula vyčíslila na 1346 strychů rolí, 
pouhých 1247 strychů 3 věrtele polí. Vizitující komisaři však zjistili, že rolníci obhospodařují 
celkem 2936 strychů 0,75 věrtele. Za zdaňovací základ se tak vzalo zjištění z roku 1722. 
Janovickým rustikalistům určilo 964 strychů 3 věrtele polí, 24 strychů 1,5 věrtele lad a 42 strychů 
2 věrtele porostlin, luk pod 124 vozů sena 76,5 vozu otavy. Jednání o celkovou rozlohu zdaněné 
půdy však ještě zdaleka nekončilo, vleklo se až do počátku 30. let. 

Teprve od 1. listopadu 1748 se podle třicet let shromažďovaných údajů začala rozvrhovat 
kontribuce. Ke zdanění se nakonec pro Janovice počítalo s 984 strychy 3,25 věrtelem rolí a zahrad, 
24 strychy 1,5 věrtelem lad ("Trisch") a 92 strychy 2 věrtely porostlin, lukami pod 200,5 for sena 
a otavy. Obec vlastnila 9 strychů 3 věrtele polí, 129 strychů pastvin a 65 strychů porostlin, tato půda 
však nebyla zdaněna. Oproti roku 1722 vychází v rolích přírůstek 20 strychů, jenž nedokážu 
vysvětlit, nejspíše vzešel z dalších upřesnění, která si vyžádala rektifikační kancelář. Celková 
osedlost pro městečko byla stanovena na II 39/64909

• Toto číslo však jako základ pro výpočet berně 
platilo pouze devět let. Hned počátkem 50. let se proti zásadám berní kalkulace objevily námitky, 
jež iniciovaly opětovnou vizitaci všech dominií. Výsledek, který byl nakonec zanesen do druhého 
tereziánského katastru s platností od l. listopadu 1756, stanovoval vyšší hodnoty než jeho 
předchůdce. Pokud jde o půdu, shledal druhý katastr tereziánský z roku 1757 984 strychů 3,25 
věrtele orných polí a zahrad, 66 strychů 3,5 věrtele pastvin, luk pod 124 vozů sena či 76,5 vozu 
otavy, což jsou čísla identická s rokem 1747. Katastr však zavedl několik novinek - předně 

rezignoval na odvěké odlišování země na "hory" a "kraj" a stanovil celkem osm bonitních tříd orné 
půdy. Janovice byly zařazeny do 4. třídy, zrnovost žita byla stanovena na 4,5, cena jednoho strychu 
v okolí byla 1 zl. 18 kro Další novinkou se stala adminikula, vyjadřující hospodářské přednosti té 
které lokality. Janovicím bylo jedno přiznáno za chov dobytka, jedno za přízi a jedno za obchodní 
výživnost ("Kommerzialnahrung"). Pro stanovení výnosu polí a zahrad byla stanovena cena 1 zl. 38 
kro 1 denár, pro pastviny 23 7/9 kr., pro sena s otavou 1 zl. Ficticium domovní za domy, kde se 
provozovala živnost, zjištěno ve čtyřech případech (celkem 4 zl. 48 kr.), ficticium výdělkové 
stanoveno na 28 zl. 52 kro Celkový odhad městečka Janovic tak činil 2039 zl. 2 kr., z kteréžto částky 
se prostým vydělením divizorem 142 získala celková osedlost 14 22/64 (pro majitele domů 

907 Podle hlavní kvitance městečka Janovic ("Haupt-Quittung") pro vojenský rok 1730. Na obyvatele městečka bylo 
uvaleno ordinarium ve výši 514 zl. 34 kr. 1,5 denáru. Z minulého roku však ještě měli nedoplatek 138 zl. 25 kr. 
1,5 denáru, který se jim připočetl. Za období 1.11.1729-31.10.1730 tak měli zaplatit státu 652 zl. 59 kro 3 denáry. 
Vlastivědné muzeum JUDr. Karla Hostaše Klatovy, archiv, karton "Archiv janovský". 

908 NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton č. 420. 
909 NA Praha, TK, inv. č. 28, katastr z roku 1748, kraj Plzeňský, fol. 69-71. 
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s živnostmi stanovena 2/64, z živností osobních 13/64). Oproti katastru z roku 1748 je tu rozdíl 
v osedlosti o 2 47/64, způsobený odlišným divizorem a nárůstem o osobní ficticium910

• Uvedená 
hodnota osedlosti se stala základem výpočtu berně až do 19. století. 

Po určité úlevě se tedy znovu daňový šroub janovickým poddaným utáhl. Výši placené 
daně již můžeme díky dochované subrepartici za vojenský rok 1757 sledovat detailně911 • Celkem 
bylo na městečko uvaleno ordinarium ve výši 846 zl. 32 kr., ovšem po započtení přirážek primas 
Gerl rozvrhoval z částky 900 zl. 29 kro Individuálně řešil ještě výdělkové a domovní ficticium (1 zl. 
59 kro a 12 zl. 57 kr.). Podle vydaného kontribučního řádu se od roku 1748 vybírala daň jednou 
měsíčně, po součtu tak na pololáníky vycházela roční kontribuce 13-16 zl., celoláníci platili 21-24 
zl. Taková čísla však patrně byla nad rámec možností kontribuentů. Již 20. listopadu 1761 si 
janovičtí sousedé půjčovali od vrchnosti 400 zl. na zapravení kontribučního nedoplatku912

• Příštího 
roku si vyžádali povolení prodat stavovské obligace k úhradě dlužené kontribuce, avšak po dvou 
letech nebyli znovu s to ji splácee13

. Když ani po napomenutí a exekuci nebylo možné zjednat 
nápravu, rozjel se ll. října 1765 do městečka klatovský krajský hejtman, aby vyšetřil příčiny tohoto 
stavu. Na místě zjistil, že zemřelý primas Gerl nevedl řádně kontribuční účty, takže nebyly 
k dispozici žádné subrepartice za období 1756-1758914

• Nový kontribuční účetní proto dostal 
nařízeno pravidelně předkládat účty k revizi krajskému úřadu. Na dotaz, proč sousedé přestali platit 
kontribuci, uvedli několik důvodů. Stěžovali si jednak na rekvizice, dodávky a odvody během 
sedmileté války, a dále na živelné pohromy - utrpěli požárem před několika lety a zejména dvěma 
vlnami dobytčího moru, které v městečku skosily všechen hovězí dobytek. Svá pole označili jako 
neúrodná a vzdálená až hodinu cesty od usedlosti, což znemožňovalo jejich obdělávání, takže je 
bud' nechali ležet ladem nebo je alespoň pro dosažení minimálního zisku pronajímali sedlákům 
ze sousedních vsí. Za příčinu svého stavu konečně uvedli také příliš nadsazená čísla osed10sti. 
Hejtman sice neuznal hořekování na válečné pohromy, ale v plné míře uznal důsledek utržených 
živelných škod a nadsazené berní osedlosti, ba neostýchal se označit janovické sousedy 
za nejchudší lidi široko daleko. Na další dohled nad kontribucí jmenoval krajského adjunkta 
Wiederspergera z Wiederspergu sekvestrátorem a guberniu zaslal dobrozdání, jímž se přimlouval 
za úpravu osedlosti. Rektifikační komise však byla neústupná a připomněla, že na vyšší ka1kulus si 
stěžoval hned po zavedení katastru hejtman Schmidt, ale jeho žádosti nebylo vyhověno. 

Situace se nelepšila ani po zřízení sekvestrace. Janovičtí poddaní neplatili ani běžící, ani 
dluženou kontribuci. K pojištění nezaplaceného kapitálu nakonec krajský úřad přikročil k zabavení 
veškeré úrody obilí, z níž se zavázal vydat sousedům jen zrno potřebné k satbě. Komisaři, kteří měli 
toto rozhodnutí na místě vykonat však konstatovali, že úroda byla vinou vymrznutí tak nízká, že 
nestačila ani na setbu, ani na potřebnou stravu. Z jednoho strychu nejlepší půdy se sklidily 3 až 4 
mandele žita a 2 až 3 ječmene a ovsa, přičemž z jednoho mandele se při zkoušce vymlátilo 
průměrně jen 1,5 věrtele obilí9l5

. Krajský hejtman proto znovu připomněl, že hlavní vinou 
pauperizace janovických poddaných je především nadsazený kalkulus. Gubernium bylo ovšem 
jiného názoru a jako řešení navrhovalo úhradu prostřednictvím stavovských obligací. Trvalo ještě 
další tři roky, než bylo v květnu 1770 guberniem vydáno závěrečné povolení dlužní úpisy českých 
stavů skutečně použít. Kontribuční nedoplatky se mezitím za léta 1767-1769 rozmnožily minimálně 
o dalších 54 zl. 47 kr.916

, v lednu 1770 navíc sousedé dlužili za léta 1763-1764 ještě plných 416 zl. 

910 Srv. k tomu J. PEKAŘ, c. d., s. 224-225. 
911 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
912 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
913 Následující údaje čerpám z NA Praha, ČG - Contributionale, inv. Č. 244, sign. B 9/62, karton Č. 223. 
914 V suplice janovických představitelů z 20.2.1770 nemohli kontribuční účty předložit proto, že jejich bývalí vedoucí 

Gerl a Michael Kilian jim žádné za svého života nedali. - Z uvedené doby se mi nepodařilo nalézt jediný, znám jen 
zmíněnou subrepartici za vojenský rok 1757, uloženou v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 

915 Konsignace sklizeného obilí u jednotlivých sousedů z 15.9.1765 uvádí, že z 1 mandelu se při omlatní zkoušce 
získaly 1-2 věrtele pšenice (s převahou kolem I věrtele), totéž žita, 3 věrtele ječmene a I strych ovsa. Porovnáme-li 
vypočtené množství obilí s čísly, známými z duplikátu stabilního katastru, vychází tyto hodnoty: pšenice 1765 23,4-
46,8 I, 1850 53,8 I, žito 1765 23,39-46,79 I, 185061,48 I, ječmen 1765 70,19 I, 1850 76,85 I, oves 1765 93,5 I, 1850 
122,97 I. NA Praha, ČG-Contributionale, inv. č. 244, sign. B 9/62, karton č. 223. 

916 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351, konsignace za vojenská léta 1767-1769. 
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18 kro 2,75 denáru9l7
• Vedle kontribuce vázlo i placení feudální renty. Vrchnosti došla trpělivost 19. 

prosince 1768, kdy vidouc, že vojenská exekuce situaci poddaných pouze zhoršuje, vyslala 
mušketýra Jonáše, aby zatkl primasa, dva radní, jednoho obecního staršího a mladšího rychtáře, 
a deportoval je do bystřického vězení. Měli tam pobýt tak dlouho, dokud by nebyly zaplaceny dluhy 
275 zl. 53 kr., které sousedé vůči vrchnosti měli918 . Bohužel se nedostává zpráv, jak kauza dopadla, 
jisté však je, že ani později se finanční situace poddaných nezlepšovala. Již v roce 1771 vrchnosti 
dlužili znovu vysokých 1824 zl. 31 kro Z nich tvořila 1500 zl. půjčka na úhradu starých 
kontribučních restů919 , kterou neuhradili ještě do konce roku 1773, kdy ji stále přiznávali920 • Splatili 
ji nepochybně do 5. března 1775, kdy opět byly do Janovic vloženy dvě osoby za účelem exekuce 
(za jednu museli sousedé denně platit 3 kr.). Tentokrát byla účinná, protože z dlužených 248 zl. 21,5 
kro zaplatili Janovičtí již 12. března 80 zl. 3 kr. 921 Pokus zalepit kontribuční dluhy stavovskými 
obligacemi Janovičtí zkoušeli společně s dalšími poddanými z bystřického panství znovu v roce 
1770, kdy si kvůli vymrznutí obilí půjčovali od vrchnosti922

• 

Po uvedených událostech bylo jasné, že další samostatná správa kontribuční agendy 
ze strany městečka je neudržitelná. 15. ledna 1770 provedl dosavadní kontribuční účetní Bernard 
Liška likvidaci kasy a předal ji profesionálnímu kontribučnímu výběrčímu923 . Jeho jméno bohužel 
neznám, teprve od 1. října 1771 v předhradí čp. 38 defiluje kontribuční výběrčí (písař) Jan Jakub 
Poschl s rodinou, povýšený od 12. ledna 1773 na bystřického poklasnéh0924

. Podle systemálního 
patentu z roku 1748 pobíral z každého osedlého 30 kro mzdy, což mu vynášelo od janovických 
sousedů společně s výdaji za papír a posla ročně 14 zl. 10 kro 1,5 denáru. Připočítával si však ještě 
dobrovolný příspěvek 40 zl. ročně, takže si za rok přišel na více než 50 zl. V době hladomoru z let 
1771 a zejména 1772 však neměl mnoho práce, poddaní nebyli kvůli bídě schopni kontribuci platit. 
Protože se tehdy jednalo o masový jev, upustily úřady od vojenské exekuce. Počátkem roku 1773 
Poschla vystřídal nám již dobře známý Filip Jakub Kitzberger, velmi záhy však k němu úřady 
pojaly nedůvěru. Podezření se potvrdila po zahájení pří o privilegia, jež poddané stály nemálo 
prostředků a nutily shánět peníze všude, kde to bylo jen trochu možné. Kitzberger podnítil sousedy 
k tomu, aby po bývalém kontribučním Poschlovi žádali polovinu jeho platu, kterou si prý 
nezasloužil, neboť neměl v letech 1771 a 1772 téměř co na práci. Vrchnostenská kancelář však byla 
shovívavá a vytušila, že za stížností stojí Kitzberger925

• Poté, co se úřadům podařilo Kitzbergera 
zajistit, vykonával funkci kontribučního písaře Jan Kašpar Miller, pocházející z chalupy čp. 27. Ani 
s ním však nepanovala spokojenost, v polovině roku 1778 dostal od vedení městečka výpověď a již 
ll. července 1778 se o místo písaře v Janovicích u inspektora Krause ucházel vysloužilý vojenský 

917 Likvidace s rozepsáním dluhů jednotlivých kontribuentů za léta 1763-1764 a 1768-1770 v SOA Plzeň, VS Bystřice 
n. Úhl., inv. č. 449, karton Č. 393. 

918 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 351. 
919 Podrobná konsignace v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 
920 Dlužní úpis z 31.12.1773 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 86 B-86 C. 
921 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 351. 
922 Suplika purkmistra, rady a obce městečka Janovic z 9.5.1770. ,,[ ... ] nyní toho roku anno 1770 uhohé kontrihujenty 

dojaké zkázy a chudoby nyní nepřichází, to sice dohře povědomojest, jak zimní osení se kor .~patné vynachází, která 
my na,~e obec obilí zimního zavorat musíme na 200 strychlJ, kdež jeden klas od druhého jest a místem kor nic se 
nevynachází. Strany jarního osívání, mezi společným sousedstvem ještě dosavade ležatých polích, který ositý nejsou, 
schází rozličný semena přes 120 strychů, kusa pak chleba tím méně u sousedil kor nic nejni. Dohytka již nám 
hovězího krepírovalo aneb dobit sme museli 72 kusy a nyní dosavade dále e.vté nyní na tom zavrženo. Dohytka 
ovčího co se dotýče, vždy bejvalo při takovém městečku 350 kUSIJ, nyníjest vypadal až na 50 neh 60 kus/I." SOA 
Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 410, karton Č. 349. 

923 Likvidace s rozepsáním dluhů jednotlivých kontribuentů za léta 1763-1764 a 1768-1770 v SOA Plzeň, VS Bystřice 
n. Úhl., inv. Č. 449, karton Č. 393. 

924 V roce 1771 křtil v Janovicích své dítě. Přesnou dobu jeho působení vymezuje stížný spis janovických sousedů 
z 23.4.1777, jímž ho obvinili z machinací při výběru kontribuce. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton 
č.351. 

925 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 351. 
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písař Jan Alexandr Kolbitz926
. Miller si stěžoval na vrchnostenské kanceláři a dosáhl svého, protože 

ho nalézám signovaného s titulem janovického písaře ještě v roce 1780927
• Novým písařem tak 

nejspíše byl až z téhož roku známý František Neukirch928
, vystřídaný Janem Josefem Beerem929

• 

Vysoká úroveň daňového zatížení byla snížena zavedením katastru josefskéh0930
. Pracovat 

na něm se začalo po vydání císařského patentu z 20. dubna 1785, tentokráte měly být všechny 
pozemky vyjádřeny v plošných, nikoliv výsevkových jednotkách. Znamenalo to každý z nich 
přeměřit. Měření mělo probíhat ve zvlášť ustanovených celcích, katastrálních obcích, čítajících 

minimálně 50 domů. Pokud mělo sídlo méně domů, inkorporovalo se do jedné katastrální obce se 
sousedním - to byl příklad Rohozna, spojeného s Veselím. Janovice měly již podle konskripce 
z roku 1770 domů 97 a mohly tedy bez problémů vytvořit vytvořit samostatnou katastrální obec. 
Do akce vyměření pozemkového fondu se poprvé zapojili přímo poddaní. Ze sousedů, kteří se 
vyměřování zúčastnili, poznávám Josefa Bendu z čp. 22, primasa Emanuela Bendu z čp. 28, 
Václava Erla z čp. 16, Václava Fialu z čp. 57, Vojtěcha Hirtla z čp. 56, Martina Korandu z čp. 6, 
Jakuba Koblera z čp. 55, Josefa Mastíka z čp. 86, mladšího rychtáře Matěje Podstatného z čp. 68 
a Karla Zinterhofa z čp. 84, tedy vesměs pololáníky. Přítomen byl také kontribuční Jan Josef Beer. 
Postupovalo se z intravilánu do okrajových částí extravilánu po jednotlivých tratích. Topografické 
číslo 1 mělo náměstí ("plac místa"), poslední 1925 zahrádka papírny čp. 94 v trati Na veselskej 
straně. Sousedé neměřili pouze plochu rybníků; ty dodatečně přeměřil školený inženýr. Výsledkem 
veškeré práce byla tzv. fasovní kniha, kam se zapsaly všechny pozemky v obci, opatřené 

topografickými čísly. Skončila tak nejdůležitější část přípravy nového katastru. Po shromáždění 
dalších nezbytných dat (zejména místních cen zemědělských produktů pro stanovení hrubého 
výnosu) se poté stanovila kontribuční povinnost. Musela přitom respektovat zásadu, že bude 
odpovídat maximálně 12 2/9 % hrubého výnosu poddanského hospodářství. Přibližná čísla nám 
přibližuje kniha, dochovaná v bystřickém patrimoniálním archivu, ztotožnitelná s opisem 
konečného elaborátu katastru, který se jinak nezachoval931

. Pozemky jsou zde již přiřazeny vždy 
pod jednoho konkrétního majitele, následuje výpočet berní a urbariální povinnosti. Pro ilustraci 
uvádím několik čísel: celoláník Jakub Mrvík z čp. 73 měl platit roční kontribuci 15 zl. 12,5 kr., 
u pololáníků kolísala kontribuce zhruba mezi 8-10 z1.932

, podobně u chalupníků mezi 2-7 zl. 
Kontribuce domkářů vzhledem k absenci půdního fondu byla vskutku symbolická a pohybovala se 
v řádu krejcarů. Srovnáme-Ii tato čísla s údaji známými z roku 1757, vidíme, že se kontribuentům 
výrazně ulehčilo. 

Paralelně s reformou daňového výpočtu se také změnila kontribuční správa. Dosavadního 
vrchnostenského kontribučního písaře nahradil v rozvrhování, výběru a odvodům kontribuce obecní 
rychtář ("Gemeinderichter"), volený kontribuenty z katastrální obce933

. V Janovicích se jím 
nepochybně stal stávající rychtář Jakub Kobler, prameny ho ve funkci uvádějí v únoru 1790934

• 

V souvislosti s josefskou berní reformou je také nutno zmínit kontribuční sýpku, jejíž povinné 
zřízení nařídil císařský patent z 9. června 1788935

• Z jiných končin Čech byly její výhody známy již 
z předchozích let, v Janovicích ale šlo o úplnou novinku. Byla postavena na křižovatce dnešních 
ulic Klenovské a Nýrské a měla sloužit jako zásobárna obilí pro případ neúrody nebo živelné 
katastrofy. Každý soused odváděl tři léta po sobě tolik obilí, kolik potřeboval na osetí třetiny svých 
rolí. Po třech letech tak v sýpce měl k dispozici množství obilí nezbytné pro osetí všech svých rolí. 

926 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
927 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 16v. 
928 Uváděn v protokolu o volbě primasa z 15.3.1781. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
929 Jmenován jako "Steuereinnehmer" již 16.8.1784. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 563, karton Č. 464. 
930 Nejpodrobněji popsal vznik a přípravné práce na josefském katastru František ROUBÍK, Ke vzniku josefského 

katastru v Čechách, SH 2, 1954, s. 140-185. 
931 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 178, sign. K 178. 
932 Pro ilustraci: pololáník Vojtěch Hirtl z čp. 56 8 zl. 9,25 kr. a Jan Zinterhof z čp. 679 zl. 38 kro 
933 B. RIEGER, C. d., S. 545-551 a TÝŽ, O správě obcí katastrálních za císaře Josefa 11. In: Drobné spisy Bohuše 

svob. pána Riegra. Uspořádal Karel Kadlec. Svazek l.,Praha 1914, S. 279-289. 
934 SOA Plzeň, VS Bystřice n. (Jhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 46r-47r. 
935 K. KROFTA, C. d., S. 352-353. 
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Pokud se nevyužila pro účely, pro něž byla určena, mohli si s přebytkem sousedé obchodovat nebo 
je využívat na vojenské potřeby. Veškerý výnos z těchto aktivit plynul do kontribuční pokladny. 
Z dochovaných kontribučních účtů zjišťuji účetní přebytky hned od roku 1790936

. 

Jak známo, josefský katastr ve své původní podobě fungoval pouze do konce dubna 1790. 
Od 1. května se obnovil princip výpočtu kontribuce podle tereziánského katastru a s ním zanikly 
všechny výdobytky josefské berní a urbariální reformy. Stát však uznával relativní přesnost nově 
zjištěné výměry půdy, a proto se jí využilo ke snížení berní osedlosti. Tento princip podrobně 
rozpracoval berniční patent z 30. června 1792, který vágní pojem osedlosti nadobro opustil a nařídil 
vypočítávat výši kontribuce podle hrubého výnosu z josefského katastru. Tímto opatřením se 
podařilo daňové břemeno poněkud snížit, ale stavy si prosadily dobrovolnou daň, která se rovnala 
částce, o kterou byla kontribuce snížena. Poddaní ji odváděli plných 12 let. V době napoleonských 
válek bylo ordinarium obtíženo ještě několika dalšími krátkodobými daněmi, které kontribuci 
navyšovaly. Šlo především o válečnou půjčku, třídní daň a další937

• Kromě toho si válečná situace 
vynucovala odvody naturální, především seno, oves a chlebové obilí. 

Od roku 1817 se začalo pracovat na katastru stabilním, ale v platnost vstoupil až po roce 
1848938

. Jeho principy se ovšem aplikovaly na výměru pozemků zjištěnou josefským katastrem. 
Od 1. listopadu 1820 takto poupravené zásady vstoupily v platnost jako tzv. provizorium 
pozemkové daně. Při zdanění se již nevycházelo z hrubého, nýbrž čistého výnosu, a nově se začalo 
s placením také z budov. Tímto způsobem se poté vyměřovaly daně až do 50. let 19. století. 
Porovnáme-li kontribuční účet městečka Janovic za vojenský rok 1820 s vojenským rokem 1821, 
kdy začalo provizorium platit, pozorujeme zvýšení berního břemene právě o domovní daň. 

Za vojenský rok 1820 platili janovičtí poddaní 2752 zl. 40 kro W. W. ordinaria, 13 zl. 7,5 kro třídní 
daně a 618 zl. 51,25 kro W. W. za osobní daň a vojenský příplatek s úrokem, což dohromady činilo 
3384 zl. 38,75 kro W. W. O rok později se na poddané rozvrhovala rustikální daň 2786 zl. 27,5 kro W. 
W., dalších 331 zl. 40 kro W. W. tvořila domovní daň a osobní daň s vojenským příplatkem a úrokem 
613 zl. 51,25 kro W. W. Celkem tedy městský rychtář rozvrhoval na poddané plných 3731 zl. 58,75 
kro W. W. Poměrně velká suma však v posledních předbřeznových letech opět poklesla, za rok 1846 
vydali janovičtí poddaní na daních jen 2540 zl. 51,5 kro W. W. (2238 zl. 5 kro W. W. rustikální daň, 
205 zl. W. W. domovní daň a příspěvek do domestikálního fondu s mimořádným vydáním 97 zl. 
46,5 kro W. W.). 

6.5.3 vývoj janovické populace a její sociální diferenciace 

Výklad o hospodářském a sociálním vývoji konkrétního územního celku by byl vzdálen 
realitě, pokud by se neosvětlily alespoň základní chrakteristiky populačního vývoje. Početní stav 
obyvatelstva totiž zásadně ovlivňoval ekonomické, sociální i kulturní aspekty v místní i obecné 
rovině. Vzájemná propojenost těchto oblastí je přímo ukázkově patrná ve vývoji za třicetileté války 
a období po ní následujícím. Pokud se během války snížil vinou epidemií, hladomorů a násilných 
akcí počet obyvatel o třetinu až čtvrtinu vůči předválečnému stavu, znamenalo to pokles reálné 
kupní síly a zvýšení berního zatížení, jež zpětně vyvolávalo sníženou poptávku po obilí a pokles 
jeho ceny. Naproti tomu se nedostatkem obyvatelstva zvyšoval zájem po pracovních silách, což 
znamenalo zvyšování jejich mezd. Vrchnost na tento stav reagovala hledáním nových cest výdělku 
za co možná nejnižších provozních nákladů. Zaváděla roboty, bránila svobodnému pohybu 
poddaných a nutila je odebírat své výrobky939. 

Základním demografickým ukazatelem, ze kterého se odvíjejí jakékoliv další analýzy, je 
počet obyvatelstva konkrétní lokality. Nabízí možnost komparace se známými daty a umožňuje 
nahlížet na danou lokalitu mnohem plastičtěji. Stanovit ho v období před zahájením statistických 
zjišťování je však krajně obtížné, neboť se nedostává pramenů, které by uváděly skutečně exaktní 

936 NA Praha, Kontribučenské fondy, inv. Č. 580, karton Č. 1079. 
937 K. KROFTA, C. d., S. 396-402. 
938 Ke stabilnímu katastru nejpodrobněji František MAŠEK, Pozemkový katastr. Soupis, popis a geometrické 

zobrazení pozemků ČSR, Praha 1948, S. 14-24. 
939 Eduard MAUR - Pavla HORSKÁ, Zemědělské obyvatelstvo českých zemí v 17. - 19. sto/ctí, HO 10, 1986, S. 177-

189. 
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data. Situace se vylepšuje postupem do přítomnosti, v 19. století jsou již k dispozici spolehlivá 
čísla. Raně novověké prameny vznikaly za zcela jiným účelem než zjištění počtu obyvatel, což 
jejich výpovědní hodnotu výrazně ovlivňuje. První data ke zjištění velikosti městečka nabízejí 
předbělohorské prameny počtem domů, potažmo usedlostí. K samotnému pojmu "dům" však 
musíme přistupovat s opatrností940, protože nepředstavuje až do zavedení domovních čísel 
jednoznačně definovatelnou jednotku. Za velmi nespolehlivé lze k určení počtu domů označit berní 
rejstříky, tj. soupisy poplatníků berně s udáním jejich majetku. Protože vznikaly na základě přiznání 
samotných vrchností, jejichž zájem na pravdivém zdanění jistě nebyl valný941. Nejstarší kompletně 
dochovaný rejstřík z roku 1557 zachytil jako majitele Janovic Markétu z Kokolína a Jindřicha 
Janovského z Janovic. Součtem jimi tvořených položek čítá statek Janovice 1750 kop 
dominikálního a 345 kop českých grošů poddanského majetku, což by podle odhadu O. Plachta 
odpovídalo zhruba 13 poddaným, respektive poddanským usedlostem. To je přirozeně žalostně 
málo. Rejstřík uvádí jako majitele Janovic také Oldřicha Janovského z Janovic, jde však o zjevnou 
záměnu za sousední Petrovice. Naopak se zdá pravděpodobné, že třetí část Janovic v této době byla 
stále v dědictví po zemřelém Jiřím Janovském z Janovic, které přiznávalo 1500 kop dominikálního 
a 250 kop poddanského majetku. V této částce by ovšem byl zastoupen ještě celý statek Veselí se 
stejnojmennou vesnicí, což údaj relativizuje. I pokud bychom počítali částku 250 kop jako přiznání 
majetku pouze janovických poddaných, dosáhli bychom jen počtu 10! Můžeme tedy rejstřík 

považovat za pramen velmi nízké výpovědní hodnoty, jehož lze s větším prospěchem užít snad jen 
k sledování trendů na územních jednotkách větší velikosti942 . Mnohem lépe je na tom rejstřík z roku 
1603. Statek Janovice zachytil rozdělený mezi bratry Jana mladšího a Jiřího Janovské z Janovic 
a udal součtem obou celkem 65 poddanských usedlostí, šest komínů, jednoho ovčáckého mistra, 
jednoho jeho pacholka a pět mlýnských ko1943 . Do počtu domů nezahrnul ovčín, faru a mlýny, 
vyčíslil je zvlášť. Konečně poslední ze série rejstříků (z roku 1615) zachytil Janovice stále 
v majetku Jiřího Janovského, který přiznával 30 lidí, jednu faru, jednoho ovčáckého mistra 
s pacholkem, pět mlýnských kol a z příjmů za prodej ryb a dobytka 1 kopu 36 grošů míšeňských944 . 
Oproti roku 1603 pozorujeme velkou disproporci co do počtu poddanských hospodářství, je zcela 
jistě výrazně podhodnocený. Berní rejstříky tedy za relevantní pramen považovat nemůžeme, 
i pokud by udávaly čísla přesnější, vždy by zahrnuly sumu za celý statek bez odlišení městečka 
od okolních vesnic. 

Nedůvěryhodná čísla získaná z rejstříků lze korigovat s údaji dílčích cedulí z let 1539 
a 1590. Starší z nich jmenují v Janovicích 28 celolánových usedlostí, 24 hospodářství podsedků a tři 
mlýny, mladší dílčí cedule evidují 25 celolánových sedláků, 25 chalupníků a domkářů a dva 
poddanské mlýny. Počet budeme muset v obou případech ještě rozhojnit minimálně o faru, 
pastoušku a ovčín, které byly také trvale obydlené. Bez obyvatel zřejmě nebyla ani radnice, panská 
lázeň či masné krámy, nebudeme je však započítávat. Vychází tedy v roce 153958 a v roce 159056 
domů. I pokud bychom tím dosáhli relativně spolehlivé hodnoty, neřekne nám to mnoho o počtu 
obyvatelstva, protože neznáme počet lidí obývajících jeden dům. Řešením není ani aplikace čísel 
z mladších let, neboť počet obyvatel v jednom domě byl v jednotlivých obdobích velmi kolísavý. 

940 Eduard MAUR, Základy historické demografie, Praha 1983, s. 85-86. 
941 František X. HALAS, Příspčvek ke kritice berních rejstříkú, HD 5, 1971, s. 38-46. Kromě níže uvedených rejstříků 

vyšly ještě neúplné rejstříky z let 1544 a 1620, pro Janovice však nepřinášejí žádné údaje. Václav PEŠÁK, Berní 
rejstříky z roku 1544 a 1620, Praha 1953. 

942 Otto PLACHT, Odhad majetku stavú království Českého z r. 1557, Praha 1949 (=Věstník Královské české 
společnosti nauk, třída filosoficko-historicko- filologická, ročník 1947, Č. 4), s. 68-74, Č. 37, 111, 136 a 137. 

943 František MARAT (ed.), Soupis poplatnictva 14 krajúv království Českého z r. 1603, Věstník Královské české 
společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, ročník 1898, č. 1, s. 57,60. - V dílčích cedulích z roku 
1590 jsem napočetl na celém janovickém statku 64,5 poddanských hospodářství (v Janovicích 25 celolánových 
sedlákú, 25 chalupníkú a domkářů a dva poddanské mlýny, v Rohozně sedm celo lánových sedláků, V Ondřejovi cích 
pět, polovinu selského statku ve Starém Lázu, jednu ve Spůli). 

944 August SEDLÁČEK (ed.), Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky 
uónčné, Praha 1869, s. 51, Č. 46. 
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Obrat ve sdílnosti pramenů vzrůstá výrazně až po třicetileté válce. Bezprostředně po ní 
vznikl jedinečný pramen evropského významu, známý jako soupis poddaných podle víry. 
Pro Janovice nese datum 28. března 1651 945

• Jak již název napovídá, sepisoval na území statku 
všechno obyvatelstvo s uvedením jména, sociálního postavení, rodinného stavu, věku a především 
náboženské charakteristiky. Nalezneme zde jak majitele statku Jiřího Gottharda a Oldřicha Viléma 
Janovské z Janovic, tak jejich osobní i dvorskou čeled'o Přesnost soupisu bohužel relativizuje 
absence dětí v předzpovědním věku do 12 let, jejichž počet tvořil podle odhadů 3 I % všech 
obyvatel946

. V janovických poměrech by se tak jednalo zhruba o 65 nezaevidovaných dětí. K nim je 
ještě nutno připočítat osobu faráře, který vzhledem ke svému poslání nemusel být do soupisu pojat. 
Vychází tedy v roce 1651 pravděpodobný počet obyvatel v Janovicích 274 osob. 

Absence dětí předzpovědního věku zatěžuje i další skupinu pramenů, vzniklou tentokráte 
z činnosti duchovní zprávy. Je to především farářská relace z roku 1677 od faráře M. F. Severy, 
která uvádí počty obyvatel rozepsané pro jednotlivá přifařená sídla947

. Nedůvěru vzbuzuje již špatný 
součet farníků janovické kolatury, udávající místo správných 584 jen 564 duší. Podle relace měly 
Janovice jen 225 obyvatel. Snadnou kontrolou čísel umožňuje další z důležitých pramenů, zpovědní 
seznamy vedené každoročně od roku 1671 948

. U jejich zrodu stál znovu janovický farář, jenž vždy 
o Velikonocích zpovídal všechny farníky své kolatury a pro dosažení úplnosti vypracovával jejich 
seznam. Sumární čísla poté s vyznačením nedostavivších se osob a heretiků zasílal do Prahy 
konzistoři. K létu 1677 uvádějí zpovědní seznamy cifru 1116 osob, čímž se s relací rozcházejí o 53 
osob. V delším chronologické řadě navíc počty zpovídaných podivně kolísají: v roce 1672 
konstatují 1311, v následujících třech letech nejvýše 1114 a v roce 1676 znovu 1259 osob. Hodnota 
čísel zpovědních seznamů je pro stanovení počtu obyvatel Janovic víceméně bezcenná, protože až 
do roku 1705 uvádí janovickou kolaturu společně s týneckou, později s vesnicemi samotného 
janovického farního obvodu. Teprve duchovenská fase tereziánského katastru z roku 1713 uvádí 
opět počty duší odděleně podle jednotlivých vesnic. Janovicím přisuzuje 295 duší, zbývajícím vsím 
v osadě (farním obvodu) 408 duŠí949

• Pohled do zpovědních seznamů potěší, neboť se v počtu 
janovických osadníků liší o jedinou osobu. Zvýšením uvedené hodnoty o předpokládané množství 
dětí předzpovědního věku 30 % tak dostáváme pro rok 1713 počet obyvatel v Janovicích 384. 
Připomínám, že pokud jsme v roce 1651 mohli opomenout Židy, je jejich existence v městečku 
v roce 1713 již průkazná a pro vyjádření skutečně objektivního počtu obyvatel by bylo nutné je 
přičíst. První počty Židů v Janovicích však máme k dispozici až z léta 1722. 

Pro následující období do roku 1726 můžeme jen sledovat počty zpovídaných, jež 
maximálně naznačí postupující růst počtu obyvatel. Nedochovaly se žádné sumáře z vojenských 
konskripcí, vedených každoročně od roku 1762. Zpočátku evidovaly pouze mužské obyvatelstvo, 
počínaje rokem 1780 se konskribovalo společně s ženským od stáří jednoho roku a s rokem 1805 
bylo zahájeno zaznamenávání všech obyvatel od narození950

. Tyto souvislosti musíme mít 
na paměti, bereme-li do ruky elaborát s počty obyvatel všech vesnic bystřického dominia za rok 
1797, chovaný v patrimoniálním archivu téhož panství a vycházející zcela jistě z konskripcí951

. Je 
zajímavý především tím, že vedle sebe paralelně uvádí počet křesťanů a Židů a dovoluje tak dobrat 

945 Magda ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko-Klatovsko /. Praha 2003, s. 
127-13 I. 

946 E. MAUR, Populační vývoj, S. 30. 
9471677 fara Janovice: Janovice n. Úhl. 225, Soustov 57, Rohozno 50, Petrovice n. Úhl. 79, Veselí 38, Dolní Lhota 66, 

Spůle 39, Ondřejovi ce 30; fara Týnec: Týnec 100, Vrhaveč 131, Neznašovy 73, Radinovy 61, Vacovy 38, Javor 29, 
Horní Lhota 25, Loučany 22. Responsa z roku 1700 uvedla pouze odhadem 1655 duší v obou farních obvodech. 

948 Josef Vítězslav ŠIMÁK (ed.), Zpovědní seznamy arcidiecese pražské z r. /67/-1725 lX., x., P/zensko a Loketsko, 
Praha 1935, s. 46-47, 166-175 (číselné přehledy). 

949 NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton Č. 420. 
950 E. MAUR, Základy, s. 49. 
951 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 372, karton Č. 226, .. Chronologisches Verzeiichnuss aher die aul 

obgedachten Herrschaften und Guth [Bystritz, Deschenitz, Oppalcka] hefindliche Stiidchen, D()rf~chafien, 

Gemeinden, einzelne D6rfer, Pfarreyen, Lokalien, Hauser, Christ- und jadische Familien und Anzah/ der 
Geistlichkeit, christlichen Unterthanen und jadischen Seelen im .Jahre 1797". Seznam obsahuje i šest rychet 
Královského hvozdu. 
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se reálného počtu všech obyvatel. Soupis v městečku zjišťuje 777 (714 křesťanských a 63 
židovských) obyvatel žijících ve 132 domech. Ponecháme-li stranou osm židovských stavení, 
získáváme po odečtu 124 křesťanských obytných budov, což plně odpovídá zjištěním, získaným 
rozborem jednotlivých janovických domů952 . 

Pro 19. století je k dispozici již řada spolehlivých údajů, uváděných roztroušeně 

v pramenech nejrůznější provenience. Tak v roce 1815 mělo Janovice obývat podle údajů faráře 
856, o čtyři roky později 901 duší. Vzhledem k původu čísel však nejsou započteni Židé953. 
U původu dalších údajů stojí celostátní dotazníková akce: pro potřeby vznikající topografie Čech 
udávali v listopadu 1825 janovičtí obecní reprezentanti v městečku podle aktuální konskripce 1047 
obyvatel v 155 domech (95 bylo židovského vyznání)954. Opět z provenience farního úřadu máme 
pro farní obvod počet obyvatel z roku 1831 - farář Sagl v městečku napočítal 1187 duší 955 • Řadu 
konskripcí zjištěných dat můžeme uzavřít čísly za rok 1843, která uvádějí v Janovicích 174 domů 
a 1240 obyvatel956, a za rok 1846, kdy v Janovicích ve stejném počtu domů bydlelo 1288 obyvatel 
(645 mužů, 643 žen)957. Právě na přelomu 40. a 50. let dosáhl počet obyvatel svého historického 
maxima: jestliže konskripce z roku 1850 zachytila městečko s 1443 obyvateli958, bylo to o sedm let 
později již jen 1209 a první moderní sčítání, provedené k 31. prosinci 1869, zjistilo dokonce pouze 
1136 přítomných osob, žijících ve 184 domech959. 

Lepší představu o janovické populaci v minulosti než suchopárná čísla o počtu 

obyvatelstva nabízí studium přirozené měny obyvatelstva, tedy sledování počtu narozených, 
oddaných a zemřelých za delší časové období. Nedostižným pramenem, který umožňuje zkoumat 
tyto jevy, jsou matriky, a to pochopitelně židovské i římskokatolické. Svou pozornost zaměřím 
na posledně jmenované, dochované již od roku 1683 ve všech třech oddílech (narození, oddaní, 
zemřelí). Jejich kvalita stojí a padá na pečlivosti matrikáře. Zápisy z prvních let jsou na první 
pohled torzovité, spolehlivější jsou až od konce 90. let. Jazykově jsou povětšinou české, v 2. 
polovině 18. století se prosazuje pouze latina, kterou v době josefských reforem plynule střídala 
němčina. Česky jsou jen zápisy faráře Jana Kořínka za léta 1795-1817. Až do roku 1716 jsou 
uváděna pouze data křtu, který se konal ve stejný nebo nejpozději druhý den po narození. Se křtem 
se neotálelo a býval obligatorní i za situace, kdy dítě umíralo bezprostředně po porodu. V udělení 
svátosti v těchto případech faráře musela nahradit porodní bába. Datum úmrtí až do roku 1740 
nahrazovalo datum pohřbu, které se lišilo vždy o dva dny. Čekáním do třetího dne od úmrtí se 
především předcházelo potencionální možnosti pohřbení zaživa. 

Základním trendem porodnosti (natality) v Janovicích nad Úhlavou byl její stabilní růst, 
charakteristický také pro sňatečnost a úmrtnost. Za první rok vedení matrik (1683) se v městečku 
narodilo 13 dětí, hranice 30 dětí ročně byla prolomena v roce 1754, 50 v roce 1805 a 60 v roce 
1836, což bylo maximum, které do poloviny 19. století nebylo překročeno. Velmi důležitým 

ukazatelem historické demografie je index maskulinity, vyjadřující množství chlapců na 1000 

952 Pozemek pro stavbu domu čp. 125 prodán teprve 28.5.1797. 
953 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426. 1815: Janovice 856 duší, Rohozno 126, Veselí 94, 

Dubová Lhota 104, Petrovice 243, Hvízdalka 63, Ondřejovice 86, Spůle 201, Úborsko 42, Harant 23, Dolní Lhota 
132. 1819: Janovice 901 duší, Rohozno 111, Veselí 114, Dubová Lhota 109, Petrovice 245, Hvízdalka 73, 
Ondřejovice 101, Spúle 193, Úborsko 66, Harant 42, Dolní Lhota 140 

954 ANM Praha, Sbírka G (Eichlerova sbírka): sign. Klat. G 31. 
955 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 395, karton Č. 275, soupis farního majetku z roku 1831: Janovice 1187, 

Veselí 112, Rohozno 99, Dubová Lhota 134, Úborsko 77, Hvízdalka 90, Ondřejovice 134 duší. 
956 František PALACKÝ, Popis králowstwí Českého, Praha 1848, s. 372. 
957 NA Praha, SK ~ dupl., inv. Č. 5266, karton Č. 2346, katastrální oceňovací elaborát. 
958 Zevmhný popis rozdělení země království Českého, Praha 1855, s. 298. 
959 Retrospektivní lexikon ohcí Československé socialistické repuhliky 1850-1970, Praha 1978. Pokles obvatel klesal 

poté až do poloviny konce 19. století - 31.12.1880 zjištěno 1192 obyvatel, 31.12.18901001 obyvatel-, teprve 
31.12.1900 zaznamenán nárúst na 1027 obyvatel. Trend pokračoval až do 20. let 20. století: 3l.l2.191O 1080 
obyvatel, 15.2.1921 1113 obyvatel. Sčítání z 1.12.1930 již opět zjistilo pokles obyvatelstva, 1032 osob. Svého 
minima Janovice dosáhly 1.3.1950, kdy bylo konstatováno pouze 906 obyvatel. Se zřízením vojenské posádky počet 
obyvatel rapidně narostl, 1.3.1961 činil 1387 osob. Zbývající sčítání zjistila následující počet obyvatel: 1.12.1970 
1370,1.11.19801313,3.3.19911416,1.3.20011442. 
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dívek. Za ideální poměr se považuje 1060: 1000 s možností nepatrné odchylky. Za čtvrtstoletí 1701-
1725, z něhož budu odvozovat některé další rysy janovické populace, vychází poměr 1145:1000, 
což svědčí o mírné podregistraci dívek, nicméně ještě nebránící údajů matrik využít. 

Za kvartál 1701-1725 se narodilo celkem 397 dětí, z toho 212 chlapců a 185 dívek, 
devětkrát byla porozena dvojčata. Manželského původu byla drtivá většina dětí, matrikář zapsal jen 
18 (4,5 %) novorozeňat "z levého boku". Počet nemanželských dětí narůstal zejména na konci 18. 
av 19. století, za léta 1751-1775 však činil jen 3,9 %. Stejně jako v jiných částech Čech, také 
v Janovicích vykazovaly mimo manželství zplozené děti vysokou úmrtnost, plných 44,4 % se 
nedožilo jednoho roku a dalších 16,6 % čtyř let. Děti se rodily především v první polovině roku, 
k početím docházelo tudíž častěji v letních měsících. 

Pro postižení sňatečnosti (nupciality) se evidují většinou sňatky, kdy ze zkoumané lokality 
pocházeli oba snoubenci nebo nevěsta. Takový přístup však lze použít zejména pro obyvatelstvo 
větších měst, kde téměř neprobíhaly sňatky mezi měšťany a venkovankami. Způsobovala to 
společenská bariéra, pociťovaná ze strany města vůči venkovu960

• Jinak tomu bylo v Janovicích, 
které se nelišily od větší vesnice. Sousedé se zde běžně ženili s ženami z okolních vesnic. 
Z celkových 202 sňatků realizovaných v janovickém kostele v letech 1701-1725 jich 45 uzavřeli 
snoubenci pocházející oba z Janovic, v 28 případech byl ženich a v 16 nevěsta odjinud než 
z Janovic. Procentuálně vyjádřeno, vybírali si janovičtí muži nevěsty ze zdejší kolatury mimo 
městečko celkem v 17,97 %, což není právě zanedbatelné číslo. Přičítám tedy do celkového počtu 
sňatků týkajících se Janovic i je. Budiž však upozorněno, že ještě nejde o skutečně aktuální číslo 
sňatků z Janovic, protože si muži přirozeně vybírali nevěsty i z jiné osady. Jen v sousední farnosti 
týnecké se jedná o dalších 12 sňatků, z nichž jeden zde dokonce uzavřeli snoubenci pocházející oba 
z Janovic. 

Počet sňatků s rostoucím počtem obyvatel v Janovicích samozřejmě přímo úměrně rostl. 
Platilo přitom, že se oddavky koncentrovaly v některých částech roku, především takových, které 
nebyly svázány se zemědělskými pracemi a církevními událostmi. Přidržím-li se uvedeného 
kvartálu a vzorku (87 sňatků z Janovic za uvedené období), spatřuji za suverénně nejoblíbenější 
měsíc říjen - za 25 let se během něj konalo 33 svateb. Druhým nejoblíbenějším byl listopad s 26 
sňatky, daleko za nimi pokulhávaly další měsíce (září a únor po osmi, leden šest, květen, červenec 
a srpen po dvou a duben s červnem po jednom). Bez jediné sňatkové události zůstaly březen 
a prosinec, nepochybně kvůli půstu a adventu. Slabé zastoupení letních měsící souvisí s polními 
pracemi, jimž musely radovánky ustoupit. O to více se svatební veselí z janovických domů ozývalo 
na podzim, kdy se mohlo využít čerstvě sklizené úrody a kdy se po prodejích nemuselo vyživovat 
tolik dobytka. 

Dozvědět se více o sňatkovém věku snoubenců je vzhledem k absenci těchto údajů 

ve starších matrikách těžké, jedinou cestou je identifikace se zápisem o křtu. Pokusil jsem se o to 
za léta 1716-1725 a shledal jsem průměrný věk při prvním sňatku u mužů 30,2 let a u žen 26,4. 
I přes to, že nejde o reprezentativní vzorek, naznačují čísla jasnou tendenci vyššího věku mužů než 
žen. Muži v raném novověku nejčastěji vstupovali do manželství teprve tehdy, byli-Ii schopni 
zaopatřit rodinu. Dívky se vdávaly mladší, většinou ve věku nad 20 let, mladší sňatkový věk byl 
méně četný. V případě ovdovění se častěji znovu ženili již jen muži, za kvartál 1701-1725 jsem z 87 
sňatků napočetl 13 do manželství vstupujících vdovců a pouze čtyři vdovy. Vysvětlení tohoto 
vývoje se většinou spatřuje ve snaze zajistit pro výchovu dětí po smrti matky a chod domácnosti. 

Úmrtnost (mortalita) v Janovicích jen málokdy převýšila porodnost. Docházelo k tomu 
zejména ve válečných letech 1740-1748 a 1756-1763, kdy se české země staly dějištěm válečných 
operací. Válečné rekvizice, přípřeže a dodávky ztenčovaly zásoby janovických sousedů a objevil se 
hlad, který podlamoval jejich zdraví a činil ho náchylnějším vůči nemocím. Znamenalo to přímo 
ideální substrát pro šíření epidemií. Úmrtnost navyšova1i také ubytovaní vojáci; krátkodobý pobyt 
francouzského regimentu v Janovicích od dubna do konce května 1742 katapultoval tento rok jako 

960 Srv. k tomu Jiří MIKULEC, Města a vesničtí poddaní v pobělohorské době. ln: Jaroslav Pánek (red.), (:eská města 
v 16.- 18. století. Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990, Praha 1991, s. 139 (=Práce 
Historického ústavu ČAV, řada C, Miscellanea, 5). 
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druhý nejvyšší co do počtu úmrtí během války o rakouské dědictví. Největší ztráty na obyvatelstvu 
však měly na svědomí demografické krize, při nichž počet zemřelých na více než tři měsíce 

dvojnásobně převýšil počet narozených. Janovické matriky zaznamenaly takové stavy ve dvou 
případech. K prvnímu došlo v letech 1771-1772, kdy v důsledku několika po sobě následujících 
neúrod vypukl katastrofální hladomor. Zápisky klatovské rodiny Šebestovy hovoří o tomto období 
jasnou řečí: "Roku 1769 tak hrozné deště byly, že jich od čtyřset let nebylo. A protože cokoliv 
zaseto, to do jara vyhynulo, takže do žni ani semena na polích nevostaly. Pšenice stála 12 zl., 
ječmen 8 zl., hrách se prodával za 16 zl., voves za 4 zl. Však přece toho všeho nedostatek byl, tři 
žejdliky bi/ý mouky za II kr., prostředni ječná mouka za 7 kr. tři žejdlíky, hrachu žejdlík za 5 kr. 
V předdlým roce ačkoliv drobet p,~enice bylo, v,~ecko se do Bavor vyvezlo, neb v Bavořich a Říši 
předtim jdtě mnohem větší škody byly než v Čechách. Z toho takový hlad roku 1770 nastal, že 
mnozí skoro celý rok žádného chleba nejedli a kdyby zemských jablek do Velikonoc nezůstalo, 
s kterýma se před hladem na ten čas hájili, byli by museli pomřít. Milost císařská si stanovila taxu 
na 4 zl. pod hrdelnim trestem, av,~ak boháči a ti, kteří obili ještě měli, je skovali a zkazit nechali než 
aby na taxu pausirova/i. A přišel rok 1771. Ve žních nepřestali lidi hlady umírat, neb se žita zase 
ztratila. Strych za 7 zl. byl, ječmen za 5 zl., pšenice za 6 zl., hrách dokonce vůbec žádný nebyl, 
a proto za 8 zl. po žních strych byl. Z tý neúrody hrozný strach pošel všemožným lidem, neb neměli 
tu zimu čim zasit. Císař všemožně prostředky dělal s dovážením obilí z Uher do Čech, však tu 
drahotu zamezit nemohl. .. 961 Ještě rok 1770 byl v Janovicích počtem úmrtí podprůměrný, 
v Janovicích zemřelo jen 10 lidí. V následujícím roce 1771 již úmrtnost stoupla na 29, aby se 
naprosto katastrofálně projevila v roce 1772, kdy se na hřbitově jen z městečka pochovalo 64 osob. 
Úmrtnost v tomto roce kulminovala na konci zimy a počátkem jara a zasáhla všechny věkové 
skupiny obyvatelstva962

• Poněkud jiný charakter měla druhá demografická krize ze začátku 30. let 
19. století, spojená s epidemií cholery. Nemoc se v Janovicích podle farní kroniky ohlásila prvým 
úmrtím 19. června 1832963

, podle matriky až 12. července 1832, kdy zemřel domkář Kašpar Muller. 
Řádila především po zbytek léta až do závěru října. Se závěrem roku činil celkový počet mrtvých 
81 lidí, což bylo o plných 50 více než v předchozím roce 1831 964

• 

Další velké epidemie se Klatovsku vyhýbaly. Oblast unikla především morové nákaze z let 
1679 až 1680, která v nedaleké Sušici zavinila smrt desítek lidí965

. Několik mrtvých hlásily pouze 
samotné Klatovy, nedaleké Kydliny a Týnec, kam mor zavlekl syn bývalého týneckého hejtmana 
Jana Hájka, jenž byl předtím na návštěvě u své babičky v Sušici. S povolením hraběte Kolowrata 
byl pohřben na týneckém hřbitově, aby se nevzbuzovala panika. Nákaza se ovšem v Hájkově domu 
udržela a postupně skosila všech sedm jeho obyvatel. Jako poslední moru podlehl 22. ledna 1681 
sám padesátiletý Hájek. Další podezření na mor měl janovický farář Petrozelin v rodině Jiřího 
Branžovského, kde zemřely tři děti. Pro větší bezpečnost poskytl všem umírajícím rozhřešení 
oknem a mrtvoly nechal pohřbít v lese. Další hlášení o úmrtí v inkriminované době se již moru 
netýkaly. Celkem tak mor zahubil v celé janovické kolatuře pouze 13 osob966

• 

Pokud neřádila epidemie a v městečku fungoval běžný režim úmrtnosti, setkáváme se 
v matrikách s nejrůznějšími podivnými příčinami smrti, které dnes většinou nelze přesvědčivě 
ztotožnit s konkrétní chorobou967

. Nejstarší zápisy je neobsahují vůbec, od roku 1713 jsou uváděny 
mezerovitě. Vůdčí pozici má psotník, který sloužil jako univerzální diagnóza pro dětská úmrtí. 
Podobně jednoduše se matrikáři vypořádávali s příčinou smrti u starších lidí, nejčastěji ji 
vysvětlovali jako sdlost věkem. J. K. Stříteský předpokládá, že se s největší pravděpodobností 

961 Karel HOSTAŠ, Pamětní zápi,IY klatovské rodiny Šehestovy, Šumavan 28, 1895, č. 25, s. 272-273; č. 26, s. 281-283; 
č. 32, s. 348. Zbývá dodat, že v předchozích letech se prodával strych pšenice za 3-4 zl. a strych ječmene za 2 zl. 

962 V roce 1773 zemřelo již jen 15 lidí. 
963 Liber memorabilium parochiae Janovicensis, pag. 13. 
964 V roce 1831 zemřelo v Janovicích 31 lidí, v roce 1833 35. 
965 Podrobně Eliška Č~ÁŇOVÁ, Mor v Čechách v roce 1680, SAP 31, 1981, s. 265-339, o klatovském vikariátu 

zejména s. 286-287. 
966 NA Praha, APA 1., inv. č. 3753, sign. C 142/6a, karton Č. 2229. 
967 Otázkou se zabýval před lety Jan K. STRÍTESKÝ, Zdravotní a populační vývoj československého ohyvatelstva, 

Praha 1971, s. 42-60. 
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jednalo o nádorovitá onemocnění nebo chronická stadia tuberkulózy96R. Právě tuberkulóza 
(souchotiny, úbytě) kosila v minulosti nejvíce dospělé populace. Nejrůznější příčiny mohla mít 
příčina smrti označovaná jako vodnatelnost, snad doprovodný příznak kardiovaskulárních 
onemocnění. Infekční nemoci reprezentovaly především hlavnička (hlavní nebo horká nemoc, 
tyfus), neštovice a spála. Epidemie těchto nemocí se v Janovicích objevovaly průběžně, výraznější 
sezónní výkyv způsobily neštovice v roce 1746 a 1800, v drobnějším rozsahu o nich však matriky 
informují neustále. Spíše méně často pozorujeme výskyt náhlých mozkových příhod neboli Uaku. 
Stranou ponechávám úmrtí nešťastnou náhodou, kterých jsem zaznamenal pouze několik. Matriky 
také odhalují drsnou realitu porodů, které často nepřežily nejen novorozeňata, ale také rodičky. 

Průměrný věk zemřelých ovlivňovala v raném novověku především kojenecká úmrtnost, 
takže kolísal mezi 20 až 35 lety života969

• V období 1701-1725 zemřelo v Janovicích do dovršení 
jednoho roku života 117 kojenců z celkových 397 úmrtí, což odpovídá 295,2 promile. Více se 
na tomto čísle podíleli chlapci (62 úmrtí, tj. 156,17 promile). Vysokou úroveň kojenecké úmrtnosti 
způsobovala především neznalost příčin dětských nemocí, výraznou roli sehrála také nevalná 
úroveň hygienických podmínek a zdravotní péče. Tyto všudypřítomné jevy na českém venkově 
raného novověku potvrzuje skoro stoprocentní úmrtnost dvojčat. Z 18 takto narozených dětí přežily 
jen dvě. Tato čísla neudiví, spojíme-li si je s neutěšenými poměry dětí v celém Klatovském kraji, 
které vylíčila zpráva dvorské válečné rady z července 1771. Klatovský kraj charakterizovala jako 
oblast, kde měli obyvatelé všeobecně sklon k nečistotě. "Staří spí na rozestlané slámě, děti lehávají 
nahé na nebo za pecí. Hmyz a zápach v jejich světnicích a oblečení způsobuje, žejimjiž tak hubená 
strava nemůže prospívat. Když se mezi nimi vyskytnou nemoci, rychle se mezi sebou nakazí. [ ... J 
Chudý lid v tom nemá kromě duchovní žádné světské pomoci, protože nejsou k dispozici ani 
vrchnostenští, ani krajský chirurg, přestože je za to placen. [ ... J Zvlá/itě trpi zdravi a růst děti, 
protože museji od útlého dětství chodit na robotu a z míst, kam se nedostane s vozy, nosit na zádech 
dřevo pro vrchnost. Zvláště poddaní hraběti Palmo vi patřícího panství Bystřice si často stěžuji 
na přísné roboty; v zimě musejí každý týden tři dny robotovat s dobytkem a nadtojdtějit se dvěma 
osobami na pěší robotu. Na školy se myslí málo a nesnaži se shánět učitele. Docela malé děti jsou 
vinou rodičovské nepozornosti zanedbané a podléhaji častým zraněním. Rodiče se s tím zdají být 
spokojeni, když mohou verbujícím vojákům ukázat chromého nebo zmrzačeného potomka. Mnohem 
citlivější jsou, když je postižen jejich dobytek [ ... J. 970" Na obhajobu tehdejších poměrů jde snad 
uvést pouze to, že relace vznikla ve velmi extrémní situaci hladomoru, který se na životosprávu 
poddaných jistě zásadním způsobem podepsal. 

* * * 

Vraťme se ještě k výsledkům soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Vedle stanovení 
prostého počtu obyvatel totiž umožňuje velmi dobře nahlédnout do struktury tehdejšího 
obyvatelstva. Pokud vím, je pro období raného novověku v tomto ohledu jediným pramenem, který 
takový vhled nabízí. Další je dochován jako výsledek konskripce až pro rok 1830971

• Strukturu 
janovického obyvatelstva zachycuje následující věková pyramida. Z grafu je patrná snaha 
zaokrouhlovat věk sepisovaných osob, v naprosté většině k desítkám. 

9681. K. STŘÍTESKÝ, c. d., s. 70. 
969 Lumír DOKOUPIL - Ludmila FIALOVÁ - Eduard MAUR - Ludmila NESLÁDKOV Á, Přirozená měna 

obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, Praha 1999, s. 60-61. 
9701. KALOUSEK (ed.), AČ 29, s. 496-498. 
971 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 188, karton Č. I (čp. 1-43, 110-140) a inv. Č. 23\, karton Č. 4 (čp. 44-

109). 
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Graf Č. 1: Věkové složení obyvatelstva v Janovicích nad Úhlavou v roce 1651 
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Soupis eviduje celkem 208 osob, ale jak víme, bez dětí v předzpovědním věku. Neznalost 
jejich počtu brání v objektivním zhodnocení celkové věkové struktury obyvatelstva. Pokud bychom 
se o to přesto pokusili a počítali podle výše odhadovaných 274 obyvatel, zjistili bychom 29,2 % dětí 
v předreprodukčním věku, 59,5 % osob v reprodukčním věku a zbývajících 11,3 % by zaplnili 
jedinci v poreprodukčním věku. Velmi nízký počet osob starších 50 let může jít částečně na vrub 
nedokonalosti evidence soupisu, ale i tak je výmluvný. Dokazuje především, že populace žijící 
v Janovicích v roce 1651 byla mladá - pokud se dnes stává aktuální otázka výživy osob 
v důchodovém věku, potom před 350 lety řešili problém přesně opačný. Zkoumáme-li soupis podle 
zastoupení pohlaví, mají v souboru lehkou převahu ženy - na 100 mužů jich vychází 103,9. 
V reprodukčním věku jsou obě pohlaví téměř v rovnováze (na 100 mužů a 102,5 žen), zato 
po překročení 50 let již ženy převažují naprosto přesvědčivě (na 100 mužů a 138,5 žen). 
Nejmarkantěji se však feminita projevuje ve věku 25-34 let, kde na 100 mužů vychází dokonce 150 
žen. Vysvětlení této skutečnosti bývá obvykle připisováno menší odolností mužského organismu 
vůči extrémním podmínkám války a nemocí a jejich verbování do armády. Počet odvedených 
po skončení třicetileté války narůstal a koncem 17. století dosahoval vysokých počtů972 . Sledovat 
tento trend v celé jeho šíři nejde, o odvedencích nás zpravují maximálně gruntovní knihy, které jim 
připisují příslušné dědické podi1y. Konkrétní číslo mám k dispozici až pro napoleonské války. 
Z bystřického panství bez započtení Královského hvozdu bylo pro potřeby píseckého verbovacího 
okresu odvedeno za léta 1808-1814 celkem 1025 mladých mužů. Konskripce za rok 1815 tak 
zjistila na území bystřického dominia celkem 5832 žen oproti 5124 mužům. Přepočteno na index 
maskulinity, připadalo na 100 mužů 113 žen973

• Převaha žen způsobovala, že mnohé z nich 
zůstávaly zcela vyřazeny z procesu reprodukce a zůstávaly neprovdány. Šance na uzavření sňatku se 
stávala ještě iluzornější se zvyšujícím se věkem. 

Ve stavu manželském bylo v Janovicích podle soupisu 110 osob, tj. 55 manželských párů. 
Nejvíce ženatých mužů bylo mezi 30-49 lety věku (38, tj. 69,1 %), zatímco ženy byly nejvíce vdány 
ve věku 20-34 let (35, tj. 63,6 %). Vypovídá to o věkovém rozdílu mezi manžely. Nejvíce sňatků 
tvořili muži starší o 1- 1 O let než ženy (34, tj. 61,8 %), plných 10 ženatých mužů (18,2 %) bylo 
dokonce starší o 11 a více let. Naproti tomu ženy byly vůči manželům starší o 1-10 let pouze 

972 E. MAUR, Populační vývoj. s. 48. 
973 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426. 
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ve čtyřech případech (7,3 %), o 11 a více již jen ve dvou (3,6 %). V pěti případech byli podle 
soupisu manželé stejného věku. Největší věková propast panovala mezi šedesátiletým hospodářem 
a jeho sedmadvacetiletou manželkou. V opačném případě měla čtyřicetiletá žena třiadvacetiletého 
manžela. Skutečný věk starších manželů však mohl být ve skutečnosti o něco nižší vinou 
zaokrouhlování. Překvapivě málo nalezl soupis ovdovělých osob. Jediný vdovec ve věku 35 let měl 
ještě dobrou šanci na sňatek, zatímco nejmladší vdova ve věku 47 již menší. Kromě ní je 
zaznamenáno ještě dalších pět vdov, všechny byly starší 50 let. 

Zjištěné věkové rozdíly manželů se přičítají již uváděné snaze zajistit prostředky 

pro obživu budoucí rodiny. Nejmladší synové tak čekali na převedení hospodářství, starší 
sourozenci na dědické podíly. Většina z nich končila na podruží, kde si mohli sňatek dovolit hned 
poté, co zahájili námezdní pracovní aktivitu. Mezi podruhy se však rekrutovala mnohem širší 
skupina lidí974

• V době vzniku soupisu poddaných podle víry ještě nebyli obtíženi feudální rentou 
v úkonech, ale vzhledem k její nepatrné výši si mohli s břemenem roboty i poté dovolit 
dlouhodobější odchody za prací. Podle sdělení zprávy válečné rady z roku 1771 odcházeli domkáři 
a podruzi z příhraničních partií Klatovského kraje v době žní na čtyři až pět týdnů do kraje či 

do Bavor, své děti většinou zanechali u příbuzných975 • Na podružskou práci spoléhala i vrchnost. 
Soupis poddaných podle víry zjistil v Janovicích 25 podruhů, tedy 9,12 % z celkového 
odhadovaného počtu obyvatel. Neodchyluje se to od zastoupení i v jiných městečkách pobělohorské 
dobl76

• Věkově se většina koncentrovala v reprodukčním věku (72 %), což se projevilo i v počtu 
sezdaných. Soupis zaznamenává celkem sedm manželských párů, tzn. že v manželství žilo 56 % 
podruhů. Pouze u jediného páru byl přítomen syn. Naznačuje to brzký odchod podružských dětí 
do čelední služby. Více bylo podruhyň (17, tj. 68 %). 

Zajímavostí zdejší podružské vrstvy je, že podle soupisu téměř polovina byla cizopanského 
původu, což zpětně neguje potenciální možnost pokrevního příbuzenství s držiteli janovických 
usedlostí. Pozdější prameny o počtu podruhů mlčí. Jistou jen velmi nepřímou informaci nabízí 
srovnání počtu rodin s počtem domů. V roce 1797 žilo v Janovicích ve 124 domech 158 rodin, tedy 
v každém čtvrtém domě rodiny dvě. Počet by výrazně rozhojnili Židé, kterých žilo 14 rodin v osmi 
domech977

• Konskripce provedená dva roky před skončením feudalismu potom zjistila ve 174 
domech 279 rodin, tedy dvě spolubydlící rodiny ve více než každém druhém domě97R • 

Další početnou skupinu neusedlého obyvatelstva v Janovicích, kterou evidoval soupis 
poddaných podle víry, tvořila čeleď. Vedle čeledi dvorové a zámecké, tj. vrchnostenské, to byla 
především čeleď poddanská, rozložená na celolánových usedlostech. Delegovala se sem 
prostřednictvím vrchností a jejího pravidelného stavění sirotků. Celkový počet čeledi, vynechám-li 
šafáře se šafářkou, písaře, sládka, trubače a kuchařku, činil 31 osob, což představuje 11,3 % 
z předpokládaného počtu obyvatelstva. Pokud odečteme dvorskou čeleď, sníží se procentuální 
zastoupení na 7,3 % (20 osob), tedy velmi nízké číslo i ve srovnání s jinými poddanskými městečky 
v témže období979

• Zarážející je také původ čeledi. Plných devět osob pocházelo odjinud, soupis 
uvádí šest osob z Německa, jednu z Moravy a další čtyři cizopanské. Německého původu byl 

974 E. MAUR, Populační vývoj, s. 41-42 definuje podruhy jako osoby nepodílející se na držbě nemovitostí a uzavírající 
pouze krátkodobý prcovní poměr. 

975 Josef KALOUSEK (ed.),AČ 29, Praha 1913, s. 497-498. 
976 Podobná čísla jsou známa z blízké Kdyně a městeček třeboňských panství. Srv. Miloš SLÁDEK, Demografická 

a sociální struktura třeboňských panství, 1986. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
s. 172-178. 

977 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 372, karton č. 226, "Chronologisches Verzeiichnuss iiber die aul 
obgedachten Herrschaften und Guth [Bystritz, Deschenitz, Oppalcka] befindliehe Stiidchen, Dorl~chaften, 

Gemeinden, einzelne Dorfer, Pfárreyen, Lokalien, Hauser, Christ- und jiidische Familien und Anzahl der 
Geistlichkeit, christlichen Unterthanen undjiidischen Seelen im Jahre 1797". 

978 NA Praha, SK - dupl., inv. č. 5266, karton č. 2346, katastrální oceňovací elaborát. 
979 M. SLÁDEK, c. d., s. 185 uvádí pro poddanská městečka třeboňských panství 13-15 'X" s odvoláním na studii 

Františka ROUBÍKA, První sčítání lidu ve Kdyni r. /651, Kdyňská stráž 2, 1929, Č, 5, s. 1 konstatuje pro Kdyni 
zastoupení dokonce přes 20 %. Porovnáním původu čeledi v tomto městečku zjišťujeme téměř výlučně domácí 
panství, pouze ve čtyřech případech pocházeli odjinud. 
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rovněž obecní pastýř. Co nutilo janovické sousedy najímat cizí čeládku je obtížné říci, 
nejpravděpodobnější je logicky vysvětlení, že statek neměl lidské zdroje, z kterých mohl čeládku 
rekrutovat. 

Rozdělení čeledi podle pohlaví vyznívá zcela ve prospěch dívek. Z 20 osob bylo pouze pět 
mužského pohlaví. Obecně se soudí, že převažující počet děveček byl typickým jevem zejména 
pro města, zatímco na venkově přavažovali pacholci, kteří mohli zastat náročnější práci spojenou 
s prací v hospodářství. Převaha dívek může ovšem souviset také s nedostatkem mužské populace. 
Jisté ovšem je, že děvečky převyšovaly pacholky i v pozdější době. Popis bystřického dominia 
z roku 1815 konstatoval na celém území panství celkem 320 působících pacholků a 410 děveček980 • 
Společným rysem čeládky bylo její věkové zastoupení. Nejmladšímu čeledínovi (vlastně 

pohůnkovi) bylo 13 let, stejně tak děvečce. Vzhledem k absenci dětí předzpovědního věku nemusí 
ještě jít o dolní hranici. Pokud by v městečku pracovali nějací pacholci a děvečky mladší 13 let, což 
není vzhledem k charakteru a původu najímané čeledi vyloučeno, bylo by vysvětleno její nízké 
zastoupení v janovické populaci. Nemůžeme se bohužel opřít o jiné prameny. Zjišťovat početní 
zastoupení čeledi je složitým problémem, neboť vzhledem ke svému věku a sociálnímu statutu 
unikají matriční evidenci (nalézt lze maximálně záznam o úmrtí) a zachycují je pouze soupisy 
obyvatel sestavených ke konkrétnímu datu. Za spíše vzdalující se realitě musíme považovat také 
svědectví katastrálního oceňovacího elaborátu, který definoval celolánového sedláka jako 
hospodáře zaměstnávajícího průměrně jednoho čeledína a jednu až dvě děvečky, chovajícího dva 
koně, dva voly, pět krav, čtyři jalovice, deset ovcí, jedno až dvě selata a dva až šest vepřů981 • 

Tovaryše v Janovicích roku 1651 zastupují pouze tři jména, přiřazená k domácnosti 
hořejšího mlynáře, řezníka a kováře. S výraznějším nárůstem tovaryšského a učňovského živlu 
můžeme počítat především po zkonstituování místních cechů, ale ani poté nemohli tvořit vyšší 
procento z celkové janovické populace, vezmeme-li v potaz celkový agrární charakter Janovic. 
Ostatně dobře to potvrdil soupis řemeslné výroby za léta 1852-1853, jenž zjistil sedm tovaryšů a 18 
učňů. 

Obtíže při detekování podruhů a čeledi nejsou jedinými překážkami při studiu sociální 
skladby městečka v minulosti. Jestliže jsme je mohli odhalit v rámci soupisu poddaných podle víry 
a unikají nám v dalších pramenech, potom u vlastního usedlého obyvatelstva je tomu právě naopak. 
Ze soupisu nemohu přesně rozpoznat, kdo byl sedlákem a kdo chalupníkem nebo domkářem. 
V několika případech sice lze sedláka identifikovat, ale pokusit o nějaké celkové číselné vyjádření 
selhává a bylo by možné pouze v případě, pokud by soupis evidované osoby rozdělil 

do jednotlivých sociálních kategorií, což se však dělo zřídka. I pokud by se tak však stalo, není 
klasifikace jednotlivých sociální skupin venkovského obyvatelstva jednoznačná982 • Nejběžnější 
předbělohorskou klasifikací bylo dělení podle lánu na celo-, půl- a čtvrtláníky, ovšem tato polní 
míra vykazovala natolik velké odlišnosti, že se pro účely klasifikace poddanského obyvatelstva 
ukázala naprosto bezcenná98

.1. V běžném hospodářsko-provozním styku se totiž neužívalo 
oficiálního zemského lánu o velikosti 64 výsevkových strychů (18,2 hektaru), nýbrž jednotlivých 
měr místních. Jak jsem již dokázal výše, obnášel janovický lán zhruba 10,5 hektaru, což je 
ve srovnání se zemským lánem o více než 40 % menší výměra. Mimo lánovou soustavu stáli 
v předbělohorských pramenech podsedkové, kteří v sobě zahrnuli pozdější chalupníky a domkáře. 
S problémem různorodosti lánů zápasila berní rula, jež hledala ideální jednotku pro zdanění 

venkovského obyvatelstva. Za sedláka nakonec označila každého hospodáře, který oséval přes 
polovinu svých rolí a robotoval s potahem984

. Zbylé dvě skupiny, totiž chalupníky a zahradníky 
(Gartner, Tripthausler) odvodila podle rovnice jeden sedlák (v Janovicích obhospodařoval 15-33 
strychů) = čtyři chalupníci (8-10 strychů) = osm zahradníků (0-3 strychy). Podruzi nebyli do ruly 

980 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 530, karton Č. 426. 
98\ N A Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346. 
982 Nejnověji se k tématu vyjádřili Markus CERMAN - Eduard MAUR, Proměny vesnických sociálních struktur 

v (;echách 1650-1750, ČČH 98, 2000, s. 737-774. 
983 Josef PEKAŘ, České katastry /654-1789. Se zvlá.~tním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním, Praha 1915, 

s. \3 a Josef PETRÁŇ, Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964, s. 14. 
984 J. PEKAŘ, c. d., s. 9. 
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pojati. V gruntovních knihách se ovšem klasifikace vzniklá pro berní účely nikdy nepoužívala 
a základem pro přiřazení do příslušné sociální vrstvy bylo držení lánového dvora a jeho dílů. 

Celoláník neboli celodvorník ("GanzhOfer") tak držel v ideálním případě 33 výsevkových strychů 
orné půdy, pololáník či polodvorník ("HalbhOfer") 16 strychů 2 věrtele a čtvrtláník neboli 
čtvrtdvorník ("ViertlhOfer") 8 strychů 1 věrtel. Přes zmíněné nedostatky se však uvedená klasifikace 
v místních poměrech ukázala jako nejživotaschopnější, povědomost o ní existovala mezi samotnými 
janovickými obyvateli ještě ve 20. století985

. Přizpůsobovali se jí i noví hospodáři chalupnického 
a domkářského charakteru vzniklí na obecní či dominikální půdě. Pokud jde o stabilní katastr, 
rozeznával celoláníky s více než 30 jitry, pololáníky s více než 12-15 jitry, čtvrtláníky s více než 5-8 
jitry, chalupníky s více než 1-2 jitry a domkáře s celkovou výměrou pozemků do jednoho jitra. 
Podle tohoto systému konstatoval v Janovicích jednoho celoláníka, 44 pololáníků, 16 čtvrtláníků, II 
chalupníků a 34 domkářů986 . Nastolil tak další způsob sociálního dělení janovického obyvatelstva, 
který se však neujal a pouze zavedl zmatek do starší klasifikace. 

Posuny v příslušnosti do jednotlivých sociálních skupin jsou patrné zejména u chalupníků 
a domkářů987 . Snad z důvodu kdysi jednotného označení podsedkové se v případě děleni usedlého 
obyvatelstva na chalupníky a domkáře nikdy nevymezily mezi oběma pojmy přesné hranice988

• 

V taxe z roku 1649 a v nejstarší pozemkové knize založené v roce 1721 se označovali souhrně jako 
chalupníci, s termínem domkář se setkávám teprve po polovině 18. století, kdy jsou také poprvé 
oficiálně sepsáni. Ocenění panství Dešenice z roku 1729 zase v případě domkářů hovoří 

o podruzích ("lnleuthe") a také další prameny vrchnostenské provenience signalizují stejný postup. 
Platí to především o již vzpomínaném urbáři z roku 1777 i mladších elaborátech souvisejících se 
stanovením robotních povinností. V písemnostech patrimoniální správy se vůbec neujala klasifikace 
berní ruly, nadále platil předpoklad, že pokud hospodářství, byť rozlohou zařaditelné mezi 
chalupníky či domkáře, povstalo vydělením části pozemků z celolánové či pololánové usedlosti, 
zůstalo nadále mezi selskými989

• Tento fakt způsoboval problémy, zejména při již zmiňovaném 
rozvrhování roboty. 

Problémy s aplikací obou systémů pro hodnotící účely se řeší rozdělením poddanských 
usedlostí podle celkového výsevku na skupiny na základě množství vysévaného obilí. Vyjádřeno 
procenty, nalézáme v Janovicích v letech 1655-1722 následující rozložení poddanské půdl90 : 

Tabulka č. 6: Rozdělení poddanských usedlostí v Janovicích dle celkového výsevku v zemských 
katastrech v % 

Rok O strychů 0,1 až 5,0 5,1 až 15 15,1 až 30 30,1 až 60 60,1 a více 
1655 26 10 8 8 46 O 
1675 27,3 9,1 7,3 23,6 32,7 O 
1722 4,8 31,7 12,7 30,7 19 1,6 

Připomínám, že podle místní klasifikace by patřili celolánoví sedláci do kategorie 30,1 
a více strychů a pololáníci do skupiny o stupeň níže. Čtvrtláníky lze úplně ignorovat, protože 
i na konci 18. století byli zastoupeni pouze dvěma případy. Pro nás je v jejich případě rozhodující ta 

985 V souvislosti se naturální mzdou obecnímu pastýři na ni upozorňuje Emanuel PAVLÍK, Pam čti mčsta ./anovic nad 
Úhlavou (J 893-1937), s. 88. 

986 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton č. 2346. 
987 Srv. k tomu poznámku č. 303 na s. 135 a poznámku Č. 321 na s. 138. 
988 Klasifikace janovických usedlostí je vepsána na dvou úvodních foliích pozemkové knihy vedené od roku 1782 

(SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69) a vychází nepochybně z robotního seznamu z roku 1777. 
Seznam jsem se pokoušel porovnat s rozlohou usedlostí v časově blízkém josefském katastru, dospěl jsem ale 
k nejednoznačnému výsledku. Mezi domkáři nalezneme sice majitele domů zcela bez půdy (čp. 28,49, 80, 81, 89, 
91, 98, 102), ale zároveň domy s více než 5 jitry orné půdy (čp. 8: 5 jiter 885 čtv. sáhů, čp. 31: 7 jiter 816 čtv. sáhů, 
čp. 106: 5 jiter 179 čtv. sáhů). Naproti tomu chalupníky reprezentují hospodáři s nepatrnou rozlohou rolí (čp. 15: 
651 čtv. sáhů, čp. 17: 855 čtv. sáhů, čp. 20: 327 čtv. sáhů, čp. 30: 1288 čtv. sáhů). 

989 Pozorovat to můžeme u hospodářství čp. 79. V josefském katastru udávalo pouze 826 čtv. sáhů rolí, ale tyto 
pozemky získalo vydělením z celolánové usedlosti čp. 64 v roce 1740. 

990 Do tabulky nebyly započteny mlýny a papírna, které poprvé uvádí až tereziánský katastr. 
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skutečnost, že jejich půdní fond již nedostačoval na výživu rodiny a jsou tedy zařaditelní mezi 
chalupníky a domkáře. Vzhledem k malé rozloze lánu by se téměř na hranici vyživovací 
soběstačnosti pohybovali také pololánoví sedláci, ale absence řemesel u jejich jmen signalizuje, že 
jim rozloha rolí v letech průměrné úrodnosti dostačovala. Poměrně významný pokles bezzemků 
v roce 1722 oproti berní rule a její revizitaci je vysvětlitelný nepravdivými údaji, které uchovala 
ještě poddanská fase z roku 1714. Vizitace u většiny bezzemků zjistila držbu alespoň několika 
strychů půdy. Pravdivost této teorie potvrzují údaje z gruntovních knih991

• 

Z tabulky Č. 6 však vyplývá daleko zajímavější zjištění: počet velkých sedláků se za 70 let 
významně snížil ve prospěch sedláků středních, tedy pololáníků. Dostáváme se tak k otázce dělení 
gruntů. Jak jsem již uvedl výše, dosahoval počet celolánových usedlostí v Janovicích podle dílčích 
cedulí z roku 1539 celkem 28, plných 12 z nich bylo konstatováno jako pustých, což jde dát 
do souvislosti s rušným počátkem 16. století a obléháním zdejšího hradu v roce 1520. Tehdejší 
situace městečka tak byla žalostná. Většina z lánových usedlostí byla obnovena, dílčí cedule jich 
však uvádějí k roku 1590 jen 25. Úbytek tří lánových usedlostí by však znamenal, že u jiných 
gruntů půda naopak přibyla. Soudím, že dva lány daly vzniknout panskému domu čp. 3 na náměstí, 
zatímco lán třetí se nakonec vrátil mezi poddané a vznikla na něm nová usedlost. Muselo k tomu 
však dojít až po roce 1623, protože taxa janovického statku z tohoto roku počítá rovněž s 25 
celoláníky. Teprve její mladší protějšek z roku 1649 zjišťuje 26 usedlostí, z nichž však pouze II 
běžně hospodařilo. Ke zbylým 15 se taxa vyjadřuje takto: "ačkoliv svrchu psaných 15 gruntův 
!>'pálených se vynachází, vc~ak hospodářové a nápadnici při všech se vynachází, rolí na díle osívají 
a nemohouce v týchž domich bydleti, v podružstvi u jinšich sousedův zůstávají." Jsme tu tedy 
svědky relativity pojmu poustka, na kterou upozorňuje řada badatelů992 . 

Těžko soudit, zda byly spálené grunty výsledkem řádění nepřátelských vojsk nebo 
nějakého zhoubného požáru. Pro nás je důležitý fakt, že o šest let později již stálo obnoveno plných 
sedm usedlostí a osmá z poloviny. Zbylých sedm bylo "pohořalých" nebo stále pustých. 
Na fungujících gruntech bylo momentálně oseto 47,9 % rolí, což není po připočtení úhoru 
dokladem žalostného stavu, ale spíše výsledkem úspěšného vypořádávání se s krizÍ. Situace se však 
rapidně změnila do vyhotovení dalšího soupisu poddanské půdy, revizitace berní ruly z roku 1675. 
V městečku v tu chvíli sice byly pusté pouze dvě celolánové a jedna pololánová usedlost, ale 
osévali pouze 45,1 % všech rolí, což je vzhledem k nárůstu obhospodařovaných usedlostí 
významný pokles. Rovněž mezi dobytkem byla téměř polovina nájemního, 65 kusů proti 74 kusům 
vlastním. Pauperizaci nakonec nejlépe vystihli sami sestavovatelé revizitace, kteří napsali jako 
celkové zdání statku tento rezultát: "Při tomto statku jsou lidé všichni samospasitelného katolického 
náboženstvi, farářem a službami Božimi dobře zaopatřeni. Kterak se pak nyni v svém esse 
vynachází, vše do předroze psaných collumen uvedeno jest. Roli jsou takové, jakž classis ukazuje, 
kteréžto pro nedostatek svých semen na zimu s jinými z polovice a zapůjčeným od vrchnosti obilím 
osili. Lada, která se tu vynacházeji, pro nemožnost jich osívati nemohou, luka mají mírné, na nichž 
Janovice a Rohozno začasté od vody škodu snášejí, stavení (mimo toho, které nyní vrchnost 
při městys Janovicich vyzdvihati dá) c~patné, při vesnicich pak mírné. Dříví k palivu z svých 
porostlin a chrastni po lukách na díle mají a na dile přikupovat musejí, k stavení pak žádného, který 
co stavěl neb dalejí býti mohl a ne co staviti dáti chtěl, takové od vrchnosti dosahoval a posavad 
dosahnouti může. Vrchnost jejich, chce-lije zdržeti, za ně cameralia odvozuje, neméně i obilím jim 
napomáhá. Živnost jejich pocházi z toho roli a majicího dobytka, kterého namnoze nájemního se 
nachází, jakž tato přiležej ici spec!fikaci vysvětluje. ,,993 

Lze se jen odhadovat, co mohlo tak převratně změnit situaci. Na prvním místě je nutno 
počítat s požáry, berní rula a revizitace uvádějí hned dva za sebou v letech 1673 a 1674. Druhým 
důvodem mohla být kontribuce a třetím zvyšování robotního zatížení, jež znemožňovalo věnovat se 
plně polní práci. Do toho se přidala ještě poválečná agrární krize doprovázená nárůstem cen 
námezdní práce a poklesem cen obilí, které bylo poddaným jedním ze základních zdrojů peněžních 

991 Např. Linhart Vlček z chalupy čp. 12, uváděný v berní rule i její revizitaci jako zahradník bez půdy, držel podle 
zápisu z roku 16R6 louku a zahradu. 

992 E. MAUR, Populační v.Vvoj, s. 27. 
993 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
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příjmů. Celolánové statky se tak ocitly na zcestí. Pokud mohly v době předbělohorské produkovat 
obilí pro trh a ze zisku platit čelední síly a odvádět všechny platební a naturální povinnosti vůči 
státu, vrchnosti a církvi, potom po válce při snížených cenách obilí byla situace výrazně těžší. 
Sedláci se pro úsporu pokoušeli odbourat námezdní pracovní síly, ale sami nebyli s to 
obhospodařovat grunt v celé jeho rozloze. Připočteme-li k finančním potížím ještě zvýšení robot, 
které sedlákův potah odvádělo právě v době špičkových sezónních prací, dostáváme chmurný obraz 
v plné nahotě. Východiskem z nouze bylo pro sousedy rozdělení celo lánového gruntu. Tento proces 
byl nastartován již ve 2. polovině 17. století. Jestliže v roce 1655 nalézám v městečku jedinou 
rozdělenou usedlost, potom po 20 letech v roce 1675 je zde již plných pět usedlostí rozdělených 
na polovici. Důsledné zachovávání původní rozlohy gruntů, respektované po staletí, se za méně než 
150 let zásadně transformovalo. Poddanská fase tereziánského katastru z roku 1714 již uvádí 11, 
ocenění dešenického panství z roku 1729 18, urbář z roku 1777 dokonce 24 rozdělených 

celolánových statků. Poslední dva z nich, čp. 6 a čp. 73, podlehly dělení v letech 1778 a 1795. 
U většiny statků se tak stalo dávno předtím, než vyšel dvorský dekret z 17. února 1753, který dělení 
doporučoval poddaným, chtějícím založit rodinu994

• Vzniklé díly neodpovídaly ani v roce 1786 
předepsanému minimu 40 měřic, tj. 7,62 hektaru. Nelze zatím zjistit, do jaké míry šlo o místní 
specifikum. Historikové nejčastěji konstatují snahu vrchností bránit dělení selských statků a z toho 
plynoucí stabilní počet selského obyvatelstva, což podle nich znamenalo, že nositeli populačního 
růstu byli především neusedlí podruzi995

• V našem případě je nesporné, že vzrůst počtu obyvatelstva 
podporovali také sedláci. 

Dělení gruntů znamenalo revoluci v počtu domů v městečku, i když ne v pravém slova 
smyslu. Rozdělení půdního fondu celolánové usedlosti ještě neznamenalo okamžitý pokyn 
pro výstavbu stavení na dvoře mateřského gruntu. Nelze vyloučit, že ještě dlouhá léta mohli 
sourozenci bydlet se svými rodinami pod jednou střechou. Výstavbě samostatné bytové jednotky 
mohly bránit např. ekonomické důvody. Ať už tomu bylo jakkoliv, nemůžeme tento proces sledovat, 
protože o konkrétní výstavbě domů se dochovalo nepatrně zpráv z 19. století, o století 
předcházejícím již ani nemluvě. Nelze také prostě vynásobit počet lánových statků dvěma a docílit 
tak po sečtení s chalupníky a podruhy celkového počtu obytných domů, protože často docházelo 
k připojování "půl dvorů" k již existujícím stavením, třeba i chalupnického původu. Takové přesuny 
se logicky neprojevily v počtu domů a zásadním způsobem ani v počtu obyvatel. Za "dům" můžeme 
považovat obytnou budovu. Tak to také pochopila konskripční komise, která na základě patentu 
zlO. března 1770 obcházela 1. října téhož roku jednotlivá obytná stavení, opatřovala je popisnými 
(konskripčními) čísly a sčítala mužské obyvatele a tažný dobytek. Protože zjistila zmatek 
v příjmeních v důsledku neustálého pojmenovávání osob "po chalupě", byl ještě 29. prosince 
publikován patent, nařizující používat pouze takové příjmení, které bylo zapsáno po křtu 

do matriky996. Používání jmen "po chalupě" v Janovicích tím bylo omezeno, ale některá přesto 
ukázala velkou životnost a s odstupem času není možné zjistit, jak se dotyčná osoba jmenovala 
ve skutečnosti997 • Samotný výsledek činnosti konskripční komise v Janovicích lze shrnout 
do konstatování, že popisným číslem označila celkem 97 obytných stavení. Poněkud nelogicky 
začala s označováním domů na severní straně náměstí, dům čp. I v této době neměl žádnou 
specifickou úlohu, jak se jinde na budovu označenou čp. 1 slušelo. 

Dělení selských usedlostí způsobilo, že nebyl dlouhou dobu vyvíjen žádný tlak 
na osazování obecní a dominikální půdy v městečku. Sledování usedlých obyvatel pod 15 strychů 
není jednoduché kvůli jejich kolísání mezi jednotlivými kategoriemi. Např. Hořejší hospoda čp. 55 
je v berní rule uvedena jako chalupnické hospodářství, stabilní katastr ji prohlašuje za celolánové 
hospodářství. Hostinští disponující pozemkovým fondem na úrovni chalupníka totiž zakupovali 
pozemky a propracovali se do vyšších společenských vrstev. Jinou potíž způsobuje Ledvinkovský 

994 K. KROFTA, c. d., s. 380-381. 
995 E. MAUR, Populační vývoj, s. 74; L. DOKOUPIL - L. FIALOVÁ - E. MAUR· . L. NESLÁDKOV Á, c. d., s. 94. 
996 Dosud nejpodrobněji svým příspěvkem Pavla BURDOVÁ, Nařízení o užívání příjmení v 18. století, Demografie 

29, 1987, s. 348-349. 
997 Nejasnosti mám zejména u majitele domů čp. 50, 51 a 57, uváděného pravidelně příjmením Sedláček, které je 

doloženo jako první užívaná podoba ještě v 17. století, ovšem koncem 18. změněná na Fiala. 
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dům čp. 3, který vzhledem k jeho dominikálnímu charakteru ignorovala berní rula, ovšem 
poddanská fase z roku 1714 jej již zaznamenala. To vše navíc ještě komplikuje neustálenost terminů 
chalupník-domkář-podruh. Detailní zmapování chalupnických a domkářských hospodářství by tedy 
vyžadovalo náročné komparativní studium, pro které zde bohužel není místo. Mohu se pouze 
omezit na prameny hromadné povahy, vyjadřující absolutní čísla bez postižení dynamiky 
studovaného jevu. Sledujeme-li počet hospodářství pod 15 strychů výsevku za jednotlivá léta, 
nepozorujeme zpočátku zásadní změny. V roce 1539 se v Janovicích nacházelo 24 usedlých 
podsedků, z nichž bylo sedm pustých. Dílčí cedule z roku 1590 jich konstatovaly 27, taxa z roku 
1649 také 27, ale z nich sedm pustých. Berní rula zaznamenává pokles chalupníků a zahradníků 
na 21 (4 chalupníci a 18 zahradníků), neuvádí však žádnou poustku. Revizitace zná totožné číslo, tři 
považuje za pusté a jednu domkářskou chalupu za nově osazenou. Výraznější, nikoliv však zásadní 
nástup pozorujeme ve světle ocenění dešenického panství z roku 1729, které napočetlo 19 domkářů 
("lnleuthe") a osm chalupníků, tedy opět 27 hospodářů s rozlohou rolí pod 15 strychů. 

S atakem na obecní a dominikální půdu přišla až 80. léta 18. století, kdy městečko zažívalo 
rychlý vzestup počtu obyvatelstva. V roce 1770 měly Janovice celkem 97 konskripčních čísel, první 
obytné stavení nad tuto hodnotu vzniklo na dominikální půdě formálně až v roce 1781, neformálně 
zřejmě o několik let dříve. Potom se frekvence staveb nových domů zvýšila, v roce 1798 stálo již 
čp. 125. Po roce 1800 procesu vzniku nových domů výrazně napomohlo rozparcelování poplužního 
dvora. Postupným dělením dvorových budov vzniklo celkem 13 domků, další se stavěly 

na dominikální půdě. Protokol stavebních parcel tak zjistil již 164 obytných budov. Jako poslední 
dům před rokem 1848 vzniklo roku 1846 čp. 171, výstavba čp. 172 se datuje až rokem 1852. Nutno 
je samozřejmě od roku 1770 stále započítávat také osm židovských domů. 

O dominikálních nezakoupených chalupách se v pramenech nedovídáme. Ocenění z let 
1729 a 1755 uvádějí dva a tři nájemníky, kteří měli platit roční činži za obývání dominikálního 
domu. Porovnáním s údaji gruntovních knih však zjistíme, že s domy běžně disponovali a prodávali 
je, takže se jednalo o dominikální zakoupené nemovitosti998

• Zcela prokazatelný zákup je doložen 
také u tří domků vzniklých podél mlýnského náhonu na jihozápadní straně náměstí (čp. VI, 36, 98). 
Vedle nich na tomto místě vyrostly ještě další obytné budovy, jejich majitelé však od vrchnosti 
zakupovali pouze stavební parcelu, protože vlastní pozemkový fond získávali štěpením 

celolánových usedlostí (čp. 37). Podezření na nezakoupenou nemovitost mám ve starší době 
v případě chalupy čp. 1, snad bývalé vinopalny, v čase vzniku obou ocenění již plně v soukromých 
rukou a tedy zakoupené. Výlučnost rustikálu a zakoupeného dominikálu nebyl jev typický jen 
pro Janovice, nýbrž pro celé bystřické i týnecké panství. Podle výzkumu J. Tlapáka se 
s nezakoupenými chalupami setkáváme nejblíže na statcích Dlažov či Kunkovice999

• 

Zachycením usedlého a neusedlého obyvatelstva v Janovicích však ještě nevyčerpáváme 
všechny obyvatele, kteří v Janovicích pobývali. Je totiž nutno připomenout, že mezi ně patřili také 
šlechtici. Přítomnost osob rytířského stavu odlišuje Janovice od běžného venkovského sídla 
a přibližuje je řadám poddanských měst. Není jich pravda mnoho, jedná se, pomineme-li samotné 
Janovské z Janovic, o tři rodiny. V městečku se objevily počátkem 18. století, tedy po zániku 
rezidenční funkce lokality. Matriky v prvé řadě zmiňují v letech 1703-1712 Františku Juditu Rosinu 
Wiederspergarovou z Wiederspergu, nejspíše dceru zemřelého Ctibora Karla ze Spůle 1ooo • 
V městečku pravděpodobně nevlastnila žádnou nemovitost. Podobně se lze vyjádřit o Stoczích 
ze Simmerlingu, jejichž předek František vlastnil v časech berní ruly statek Skočice v Plzeňském 
kraji a v roce 1666 byl povýšen do šlechtického stavu 1001

• V Janovicích působil jako fišmistr 

99g 1729: krejčí Václav Zinterhof (čp. 2g) 2 zl. 30 kr. ročně, provazník Jan Josef MUller (čp. 27) 2 zl. ročně, sedlář 
a řemenář 12 zl. ročně. 1755: Jan Josef MUller (čp. 27) 2 zl., šafář Jakub Babka (čp. 28) 2 zl. 30 kro 

9991. TLAPÁK, c.d., s. 193. 
1000 Ctibor Karel Wiederspergar z Wiederspergu byl pochován 5.10.1690 v Janovicích, jeho manželka Alžběta 

3.6.1694 tamtéž. 3.10.1709 pohřbena Kateřina Wiederspergarová z Wiederspergu ve věku 48 let, 13.4.1733 
pohřbena osmdesátiletá Lidmila Salomena Wiederspergarová z Wiederspergu. - O rodu Wiederspergarů 

z Wiederspergu srv. příslušné heslo Augusta SEDLÁČKA v Ottově slovníku naučném, díl 26., Praha 1903, S. 673-
674. 

1001 Anton SCHIMON, Der Adel von Bijhmen, Mahren und Schlesien, Bohmische Leipa 1859, S. 165. Erb Stoczů je 
popisován takto: ve stříbrném poli červený pahýl se třemi zelenými lístky a jedním sukem, v klenotu zlato-černá 
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František Stocz ze Simmerlingu, zemřelý zde v roce 17291002
• Mám za to, že obýval domy čp. 1 

a 33. Pobyt třetí urozené rodiny v Janovicích, Ledvinků z Adlersfelsu, se váže k domu čp. 31003
• 

Jejich přítomnost v Janovicích je nejprůkaznější, neboť uvedenou nemovitost v roce 1742 zakoupili 
a vlastnili ji až do roku 1755. Důsledkem bylo, že se po celý zbytek 18. století domu neřeklo jinak 
než Ledvinkovský. Vlastní záměry rodiny v městečku mi jsou nejasné a pro absenci jejich jmen 
v matrikách je nutné vyslovit pochybnost, zda v Janovicích vůbec pobývali. I smlouvu o prodeji 
domu uzavřeli v Praze. 

Šlechticům se ve společenské prestiži a majetku tu více, tu méně blížili vrchnostenští 
úředníci - více již vzpomínaní fišmistři, méně kontribuční písaři nebo poklasní. Několik 

nemovitostí ve městě skoupil týnecký hejtman Bernard Rumpler, jenž také obýval dům čp. 3 1004
, 

počátkem 20. let 18. století vlastnil dům čp. 33 týnecký purkrabí Šimon Maule 1005
. Prostředníkem 

mezi vrchnostenskými úředníky a vlastními venkovskými sousedy byli nájemci hospod, kteří mohli 
přicházet i dosti zdaleka. V domě čp. 3 nějaký čas šenkovala Rosina Kateřina Laternová, jejímž 
manželem byl "kupec na Račanech" Augustin Laternal006

• V držení Hořejší hospody čp. 55 
pro změnu byli několikrát lidé pocházející z Královského hvozdu. Byli vždy osobně svobodní. 
Stejného postavení však požívali i někteří ryze řadoví janovičtí obyvatelé, kteří sem přicházeli 
ze známých i neznámých míst provozovat řemeslo. Byl to např. klatovský předměstský soused 
a provaznický mistr Jan Jiří Muller z čp. 27 či zámečnický mistr Tomáš Bachr z čp. 7. Domažlický 
tkalcovský tovaryš Petr Fingl z čp. 19 kvůli usazení v městečku naopak neváhal svůj osobně 

svobodný stav vyměnit za poddanský. Jako osobně svobodní jsou vesměs doloženi také mlynáři, 
kováři, kantoři a lazebníci. 

křídla střídavých barev. Vojtěch KRÁL z Dobré Vody, Heraldika. Souhrn pravidel, předpisúv a zvyklostí znakov.Vch 
se zvlá.§tním zřetelem ku zemím koruny České, Praha 1901, s. 353. 

1002 Manželkou a častou kmotrou janovických novorozenců byla matrikami v letech 1710-1728 doložená Marie 
Alžběta Rosina Stoczová z Simmerlingu. 

1003 Povýšeni 1706 do šlechtického stavu, 1836 do rytířského stavu. Blíže Rudolf Jan MERAVIGLlA-CRIVELLI, Der 
hOhmische Adel, Numberg 1885, s. 14 (=J. Siebmacher's grosses Wappenbuch, 30) a Milan MYSLlVE(~EK, 
Erbovník 2 aneb kniha o znacích i osudech rodú žijících v Čechách a na Moravě, Praha 1997, s. 92 (s vyobrazením 
erbu). 

1004 9.7.1734 v Janovicích pochována Rumplerova devětačtyřicetiletá manželka Alžběta. 
1005 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 7r. 
1006 Tak v zápise o křtu jejich dcery 3l.l 0.1694. 
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7 Městská topografie 

7.1.1 Způsob směny poddanských nemovitostí 
Zabývat se podrobněji otázkami spojenými se směnami janovických nemovitostí, vySl 

jejich cen a dalšími příbuznými okruhy problémů je bohužel nad rámec této diplomové práce. Mohu 
pouze upozornit na některé zásadní momenty, aniž bych prováděl podrobnější analýzu. 

Princip dědičné držby nemovitostí s sebou přineslo emfyteutické právo ve 13. století, jež se 
aplikovalo jak na vznikající, tak na již existující vesnice s tzv. právem českým, které dědičnost 
nezajišťovalo I. Samotný okruh osob, který mohl dědit nemovitost, se zprvu omezoval na nejbližší 
příbuzné, většinou pouze mužského pohlaví. Teprve s úplným odstraněním odúmrtniho práva se 
rozšiřoval na neomezené množství lidí. V Janovicích nad Úhlavou obdrželi poddaní tuto milost 
listinou Heřmana Janovského z Janovic z 1. ledna 15302

. Rytíř nechal obyvatelům městečka 
naprostou svobodu ve volbě nástupce na usedlosti a vyhrazoval si uplatnit odúmrtní právo pouze 
za předpokladu, že by hospodář zemřel bez zanechání poslední vůle a jakýchkoliv příbuzných 
v mužské nebo ženské linii. Tento čin byl ideální příležitostí pro založení městských knih, kam 
mohly veškeré freymarky (směny) zaznamenávat. S postupujícím utužováním poddanství bylo 
jejich vedení stále omezováno, až byly nahrazeny gruntovními knihami, vedenými vrchnostenskou 
kanceláří. Jak městské, tak gruntovní knihy jsou ideálním pramenem ke studiu dědické praxe. 
Při bližším prozkoumání základní rysy dědického práva janovických poddaných zásadněji 

nevybočují z obecně konstatovaných skutečnostC. 
Základním rysem dědické praxe bylo předávání nemovitosti vždy nejmladšímu synovi4

, jež 
se jako závazné pravidlo objevuje v janovických gruntovních kniháchs

. Tuto skutečnost 
v Klatovském kraji konstatovali jako obecnou rovněž konskripční komisaři v roce 1771, upozornili 
však při tom na závažný problém, totiž že takový postup nebyl vždy ve shodě se zájmy rodičů 
a vyjádřili názor, že "mnohem prospě,~n~jší by bylo a mnoho dobrého účinku by způsobilo, kdyby 
rodiče měli oprávnění určovat ke gruntu ze svých dětí toho, koho sami chtějí,,6. Pravidlo 
upřednostňování nejmladších synů pochopitelně neplatilo vždy, někdy se svého práva vzdali 
ve prospěch staršího sourozence, (připadl jim za to potom vyšší dědický podíl), jindy mohla hrát 
roli rodičovská empatie či zdravotní stav pretendenta. Pokud byl nástupce v okamžik otcova úmrtí 
příliš malý, spravovala usedlost buď vdova nebo nový manžel vdovy či starší sourozenec. Když měl 
hospodář pouze dcery, mohla dědit kvůli zajištění mužského hospodáře ta, která byla provdána. Aby 
se zabránilo uplatňování odúmrti ze strany vrchnosti, bylo vydáno 20. prosince 1770 nejvyšší 
rozhodnutí, které zákonné dědické právo na zakoupených nemovitostech rozšířilo až do desátého 
stupně příbuzenství. Šlo o první státní zásah do dědické praxe, který až dosud neupravovala žádná 
všeobecně platná norma. K zásadnímu kroku přikročil až Josef ll., který patentem z 3. dubna 1787 
určil, že pokud hospodář neurčí jinak, přechází pozůstalý statek na jeho nejstaršího syna7

• 

Popsané zásady se samozřejmě uplatňovaly rovněž u transferů nemovitostí ještě za života 
hospodářova. Šlo o nejběžnější způsob majetkového převodu mezi příbuznými. Motivace, které 
vedly majitele usedlosti k jejímu předání, souvisely především s neschopností nadále zajišťovat její 

I František GRAUS, [Njiny venkovského lidu v ('echách v době předhusitské ll., Praha 1957, s. 121,248-250. 
2 Viz textová příloha č. 3, s. 26-27. 
3 Podrobně Vladimír PROCHÁZKA, ('eská poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století, Praha 

1963, s. 453 sq. (~Právněhistorická knižnice, 6). S ohledem na nejnovější bádání otázku dědické praxe v Čechách 
shrnul Eduard MAUR, Das biiuerliche Erbrecht und die Erbschajispraxis in B6hmen im 16. - 18. Jahrhundert, HO 
20, 1996, s. 93-118. 

4 Kamil KROFTA, Déjiny selského stavu, Praha 19492
, s. 230 (=LaichtefŮv výbor nejlepších spisů poučných, 80). 

5 Zápis z 2.2.1775: ,,[ ... j odevzdává [ ... ] Alžběta Podstatná jakožto matka své dceři v městečku Janovicích tak 
nazvan~v po nebožtíkovi svému manželovi Josefovi Podl·tatným půl kruntu, a to sice z vůle taky nejmlad§ího dědice, 
kterémuž by takov.v grunt byl patřicí, totižto .Jana Podstatnýho [ ... ] ". SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, 
sign. K 58, fol. 82r-82v. 

6 Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český 29, Praha 1913, s. 496-497. 
7 K. KROFTA, C. d., S. 372. 
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provozR
• I v případě, kdy otec předával nemovitost svému synovi, dělo se předání formou trhové 

smlouvl. Nastávající majitel tak vlastně nemovitost nedědil, nýbrž kupoval - musel zaplatit kupní 
cenu, která se rozdělila na díly podle počtu dědiců a zahrnovala v sobě i finanční podíl kupujícího'o. 
Vyskytly se však i koupě, kdy nastávající hospodář svůj dědický podíl nezískal". Jindy neměl 
odstupující hospodář žádného jiného potomka, takže celou kupní sumu inkasoval sám. Byl-li 
přejímající příliš mladý, zastoupil ho ad hoc zřízený poručník'2. Stanovení ceny se v tomto případě 
odvozovalo od šacuňku nebo ceny usedlosti při předchozím prodeji, mohly ji však tvořit také dluhy, 
za které nový majitel přebíral zodpovědnost a které zůstávaly na usedlosti pojištěné'). Někdy však 
došlo ke skutečnému předání nemovitosti, kdy se odstupující vzdal jakékoliv částky. Četnost 
takových případů však nebyla vysoká, protože předpokládala absenci sourozenců'4. 

Uvedené převody se v 18. století spojovaly se svatebními smlouvami a především 

se zřizováním výměnků (v místním prostředí označovaných "Leibtum")'5. A. Klášterská toto věcné 
břemeno (služebnost) váznoucí na nemovitosti definovala jako institut sloužící k zabezpečení 
hospodáře nebo osob z jeho nejbližšího okruhu pro případ, že by si tito lidé nemohli sami zajistit 
obživu'6. Podle janovických gruntovních knih se zřizoval u vdovce, vdovy či obou odstupujících 
manželů v zásadě dvojím způsobem. Mohli být bud' vydržováni u jednoho stolu, tj. že žili 
v domácnosti u mladého hospodáře a společně se zde stravovali, nebo bydleli samostatně 

a dostávali ročně jisté množství obilí, ovoce a dalších produktů'7. Ve smlouvách si výměnkáři 
většinou ponechávali zadní vrátka a vyhrazovali si možnost změnit ten nebo onen způsob výměnku 
na opačný. Zároveň platilo pravidlo, že výměnek vyměřený oběma manželům, se v případě úmrtí 
výminkářky ponechával vdovci ve stejné výši, zatímco v opačném případě se vdově snižovala porce 
sutého obilí na polovinu. Výjimky toto pravidlo potvrzovaly,g. Pokud jde o vlastní skladbu 
výměnku'9, máme o ní první zprávy z roku 1752. Snacha se své tchyni tehdy zavazovala poskytovat 
doživotně bezplatné ubytování a roční rentu jeden strych tři věrtele pšenice, dva strychy žita, tři 

věrtele ječmene, jeden věrtel hrachu, jeden strych ovsa a vydržování jedné krávy20. V mladších 
smlouvách se tyto naturálie výrazněji neměnily. Nejvíce se odvádělo chlebového obilí, vzhledem 
k malému rozšíření pšenice zejména žito. Dalšími plodinami zahrnutými do výměnku byl oves, 
hrách, sůl nebo ovoce. Málokdy sem pronikly brambory, zelí a len - tyto plodiny si výměnkáři 
chtěli vždy vypěstovat sami, od nastupujícího hospodáře požadovali pouze přípravovat pole (tj. 
zorat, uvláčet a pohnojit). Chov výměnkové krávy probíhal bud' tak, že nastupující hospodář 
přislíbil vydržovat ji mezi svým dobytkem, nebo se přesně určilo množství zelené i suché píce, 
které měl každoročně odvádět výminkářům. Podobně se u větších usedlostí zajišťovalo vydržování 
ovcí. Pokud byl součástí nemovitosti emfyteutický majetek z bývalého poplužního dvora, 
vyhrazovali si ho téměř pravidelně výminkáři k vlastnímu využití. Zřídka se ve výčtu obsahu 

8 Např. v roce 1775 odváděl šlakem trefený Josef Fiala grunt čp. 2 svému staršímu synovi Tadeáši Fialovi, podobně 
v roce 1799 vinou náhlého zhoršení zdravotního stavu předal Jiří Rikal hospodářství čp. 34 synovi Jakubovi apod. 

9 V. PROCHÁZKA, c . d., s. 474. 
10 Na relativnost použití termínu "dědické" upozornila Dana ŠTEFANOVÁ, K aspektúm role příbuzensk)ích vztahú 

a majetkových transakcí. Situace nafrýdlantském panství v letech 1558-1750, HO 22, 1998, s. 126, 131. 
II Srv. převod nemovitosti čp. 79 ze dne 26.3.1781 a čp. 70 z 12.2.1798. 
12 Zápis na hostinec čp. 55 z 29.7.1772. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 267r-267v. 
13 Zápis na usedlost čp. 53 z 14.3.1765. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, tol. 81 r-81 v. 
14 Např. za příslib výměnku a řádného pohřbu 7.9.1755 Václav Tejšl svému zeti a dceři. 
15 Výměnky podrobila důkladné analýze Alice KLÁŠTERSKÁ, Forma sociálního zabezpečení na vesnici v 18. a 19. 

století, HO 21, 1997, s. 95-132, kde shrnuta i starší literatura. 
16 A. KLÁŠTERSKÁ, c. d., s. 98. 
17 Zajímavá situace nastala u zřizování výměnku při usedlosti čp. 85. Přes zimu měla výminkářka bydlet s hospodářem 

v hlavní světnici, ale v létě v podružském domečku zvaném .. sroubek ". 
18 Např. ve smlouvě z 4.2.1849 u čp. 8 se výměnek vdově ponechával v původní výši, u čp. 14 se 11.1.1797 

ustanovilo, že se v případě úmrtí kohokoliv z manželů snižuje výše výměnkové renty na polovinu. 
19 V regionálním rámci charakteristiku obvyklého výměnku na Klatovsku uvádí Výsledkv §etření (agrární anketa), s. 

482-483. 
20 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 78r-78v. 
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výměnku objevovalo místo ve stodole či komoře pro uložení obilí, brambor a jiných plodin. 
Do smluv často pronikl i závazek nastupujícího hospodáře vystrojit oběma výminkářům řádný 
pohřeb. 

Pokud jde o princip uplatňovaný při určování dědických podílů, nalézáme v Janovicích dvě 
situace. Gruntovní knihy počínající v 18. století dokumentují výlučně český systém rovných dílů, 
který z pozůstalosti zesnulého hospodáře určoval vdově i dětem po stejném dílu21

,22. Pouze 
v jediném zápise z roku 1675 nalézáme systém vdovské třetiny, jenž z pozůstalosti určil třetinu 
vdově, zatímco děti se rovnými díly rozdělily o dvě třetiny zbývající23

• Z jediného případu bohužel 
nejde vyvozovat, zda šlo v Janovicích o běžnou praxi či o mimořádný jev daný subjektivním 
uvažováním konkrétního purkmistra, fixovaného právě na městský zákoník. V rámci městské 
pamětní knihy jde o jediný zápis o dědickém řízení, takže nemohu argumentovat dalšími případy. 
I pokud by jich však bylo k dispozici více, lze rozhodně ztotožnit užívání principu vdovské třetiny 
s užíváním městského zákoníku, který se v městečku používal nepochybně pod vlivem královského 
města Klatov, k němuž se sousedé tak často hlásili. Ostatně, dědická řízení po smrti hospodáře 
nebyla rozšířenějším jevem ani v gruntovních knihách, častěji se majetek převáděl ještě za života 
hospodářova. Pozůstalostní řízení od konce 90. let 18. století již plně vyhovovala dobovým 
normativům, neboť příslušela do kompetencí právnicky vzdělaných justiciárů. Pouze v případě, kdy 
zůstavitel zanechal testament, mohlo docházet k modifikaci obecně přijímaného úzu. Podle 
dvorského dekretu z 18. října 1792 se nevyplacené dědické podíly úročily 5 % úrokem a vyplácely 
s kurátorským souhlasem při dosažení plnoletosti, sňatku či jiném způsobu zaopatření. Úročení se 
pozastavovalo, když se vlastník podílu učil řemeslu či studoval a hospodář ho vydržoval ze svých 
prostředků. Sňatek či jiný způsob zaopatření byl signálem pro vyplacení příslušného dědického dílu, 
později podmíněný určitou výpovědní lhůtou (nejčastěji čtvrtletní či pololetní). Stanovování výše 
dědických podílů podléhalo ceně nemovitosti, která byla v případě majetkových převodů mezi 
příbuznými osobami podhodnocena24

• Další závazky při přebírání rodičovské nemovitosti vznikaly 
vůči sestrám nastupujících hospodářů. Mimo dědického podílu jim totiž měl zajistit v případě 
sňatku výbavu, sestávající nejčastěji z dobytka a "obvyklé ženské výbavy", tedy ložního prádla, 
šatstva, nábytku a dalšího příslušenství do domácnosti. Podle zápisu z roku 1792 výbavu tvořil 
jedna kráva, jedna ovce, mísník, almara, truhla na šaty a židle25

, z jiných smluv se dozvídáme 
o ložním prádle a domácím nářadí, které měla dostat každá slušná měšťanská dcera 
("Burgerstochter")26. Další povinností spojenou se sňatkem bylo vystrojení svatební hostiny27, 
nejstarší dochované zmínky k tomu uvádějí, že při svatbě hospodář sestře" dle obyčeje od daru 
Božího a půl sudu piva starého vydá ,,28. Výbava mohla být nahrazena peněžním ekvivalentem. 

Specifickými pravidly byly ověnčeno rovněž majetkové manželské právo, upravované 
v gruntovních knihách svatebními smlouvami. Jejich uzavírání bylo typické především pro velké 
usedlosti, menší chalupnická či dokonce domkářská něco podobného zpravidla neznala29

• Svatební 
smlouvy bývaly většinou spojeny s převodem usedlosti na některého z dětí hospodáře a stanovením 
výměnku. Pokud byla dědičkou dcera, "neprodával" hospodář nemovitost jí, nýbrž svému 

21 V. PROCHÁZKA, c. d. s. 479-483. 
22 Ze starších zápisú srv. převod nemovitostí čp. 52 pozústalých po zemřelém Jindřichu Kuklíkovi z 15.1.1734. 
23 Y. PROCHÁZKA, c . d. s. 483-488. 
24 Např. pololánovou usedlost čp. 47 v roce 1841 ocenili odborníci na 1507 zl. 15 kro C. M., ale její majitel ji téhož 

roku prodal synovi za 694 zl. C. M. 
25 Zápis na usedlost čp. 84 z 20.2.1792: ,. [ ... 1 při jejích vdavkách jednu krávu. jednu ovci, tak nazvanej 

Kammerwagen. totiž jednu truhlu. almaru, mísník. židle dáti aje na ten způsoh vybejti. " SOA Plzeň, VS Bystřice n. 
Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, tol. 131 r. - Srv. k tomu svatební smlouvu na čp. 73 z 16.1.1833. 

26 Václav Zinterhofz čp. 67 své sestře Josefě podle smlouvy z 2.1.1800. 
27 Podle ustanovení testamentu Filipa Kiliana z čp. 53 (cca 1798):" [ ... ] hat der Haushesitzer Joseph Wenzl Kilianjeder 

Schwester / Stiick Federhett ohne Ueberzug zur Zeit ihrer Vereheligung oder Volljahrigkeit abzugehen und das 
Mittagessen aUľ6 Personen unentgeldlich auszurichten . .. ,,[ ... ] SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 
70, tol. 178v. 

28 SOkA Klatovy, AM Janovice n. lJhl., inv. č. 3, kniha Č. I, tol. 33v a 34v (zápisy z 12.2.1687). 
29 V. PROCHÁZKA. c. d. s. 393. 
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• 

nastávajícímu zeti30
• Teprve od počátku 19. století získávaly dcery a snachy právo na ideální 

polovinu nemovitosti, kterou mohly disponovat a dokonce prodávat, téměř výlučně jen svému 
manželovi31

• Princip spoluvlastnictví manželů se v janovických gruntovních knihách masově 
objevuje teprve na sklonku 18. století, dřívější případy jsou velmi vzácné32

. Základem svatební 
smlouvy bylo věno, tedy majetek, který některý z rodičů či sourozenců nevěsty poskytl ženichovi, 
aby mohl snáze hradit náklady spojené s manželstvím. Věno přecházelo do majetku manžela. 
Tvořila jej finanční částka a nejčastěji dobytek. Odvedení obojího většinou neprobíhalo 
jednorázově, nýbrž v časovém termínu, který byl ve svatební smlouvě přímo stanoven. Od věna je 
nutné odlišovat výbavu, která byla určena k osobní potřebě nevěsty a do její budoucí domácnosti. 
Její náplň jsem již charakterizoval výše. Do manželství přinášel kapitál i manžel (tzv. obvěnění), 
který se hodlal přiženit. Jednalo se o částku, která vylepšovala jeho nastávající ženě v případě 
vdovství dědický nárok v systému rovných dílŮ33 . Během manželova života s ní nemohla 
disponovae4

• 

Zvláštní režim pro věno a obvěnění platil v období následujícím bezprostředně po uzavření 
manželství35

. Nejčastěji se jednalo zhruba o rok - jednotlivé smlouvy se rozcházejí v řádu několika 
týdnů a dne6 

- , objevila se však i tři léta37
• Pokud v uvedeném období zemřel některý z manželů 

bez zanechání potomků, přecházely jedna až dvě třetiny z věna či obvěnění na příbuzné zemřelého 
("přátele")38. Tato praxe se uplatňovala rovněž v případě, kdy zemřelý manžel žádné obvěnění 
nepřinesl a na hospodářství se sňatkem dostala žena39

. 

Majetková směna nemusela probíhat pouze na úrovni dvou pokrevně příbuzných osob, ale 
též osob nepříbuzných. Tato praxe byla dokonce častější, v městské pamětní knize je zastoupena 
v 78 % všech majetkových převodů40 • Oproti převodům mezi příbuznými se mezi cizími daleko 
větší důležitost přikládala ceně prodávané nemovitosti a míře její objektivity. Stanovovali ji 
šacuňkem představitelé samosprávy. Podle 1. Hanzala při tom brali v potaz čtyři základní položky, 
totiž půdu, budovy, hospodářský inventář a závazky a povinnosti váznoucí na prodávané 
nemovitosti41

• Především dluhy sehrávaly v procesu stanovení ceny nesmírně důležitou roli, někdy 
ji tvořily stoprocentně. Vysoké zadlužení poddanských usedlostí vrchnost stíhala a hospodáře 

30 Jakub Sazama 26.10.l739 předal nastávajícímu zeti Janu Podstatnému grunt čp. 68. Vdova Anna Bachrová převedla 
19.11.1759 chalupu čp. 7 i se všemi pozemky svému zeti Janu Trenglerovi, manželu dcery Magdaleny. Podobně 
3.9.1786 předával Josef Benda polovinu ze svého gruntu čp. 22 zeti Janu Jandovi, manželu dcery Magdaleny. 

31 V roce 1816 Veronika Šperlová prodala svou polovinu domu čp. 80 manželovi Václavu Šperlovi. Docházet mohlo 
i k opačným případům - srv. v roce 1837 prodej poloviny čp. 33 Ondřeje Vitáka jeho manželce Kateřině. 

32 Znám jediný případ u usedlosti čp. 77 k 7.9.1755. 
33 Y. PROCHÁZKA, c. d.. s. 393. 
34 Y. PROCHÁZKA, c. d.. s. 393. 
35 O odchylné úpravě majetkových poměrů manželů do roka a do dne Y. PROCHÁZKA, c. d.. s. 403. 
36 Svatební smlouva na čp. 29 z 11.11.1822: zemře-li ženich do I roku 6 týdnů 3 dnů od sňatku bez potomků, zaplatí 

nevěsta 600 zl. W. W. z obvěnění ženichova jeho příbuzným, když nevěsta, tak ženich vyplatí příbuzným 300 zl. W. 
W. Částka se pohybovala od jedné do dvou třetin hodnoty, kterou ženich či nevěsta přinášeli do manželství. 

37 Mlýn čp. 5 ve svatební smlouvě z 20.11.1849. 
38 Zápis na usedlost čp. 24 z 20.1.1775: ,,[ ... ] tímto způsobem jeho věno své nevěstě zanechává aneb dává, totiž kdyby 

on Jan Bittel [ženich] do dne do roka umřel a žádnýho dědice po sobě by nezanechal, tak bude povinna manželka 
jeho polovici z jeho věna jeho přátelům nazpátek odevzdati. Kdyby pak ale nějakého dědice po sobě zanechal, tak 
bude povinna matka témuž dědici to v.~echno až do zrostu témuž dědici v.~echno bedlivě zachovati. totižto ten gnmt a 
to věno až do její smrti jakožto matce dědicovo až do její smrti patřiti má ". SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 
58, sign. K 58, fol. 822v

. - Zápis na usedlost čp. 50 z 18.1.1787: "Kdyby pán Bůh v.šemohoucí z téchto manžeH'tjednu 
aneb druhou stranu z tohoto světa povolal, tak bude mušet dát jedna aneb druhá strana pravím pét a dvacet zlatých 
rýn. Kdyby Jakub Kilian [ženich] dříve umřel, tak Rozina Kufoerová [nevěsta] z toho půl gruntu bude povinována 
Lorenzovi Kilianovi [otec ženicha] dát 25.fr., kdyby ale Rozina KUľnerová dříve umřela. tak bude mu,~et Jakub 
Kilian Janovi Kufnerovi [otec nevěsty] nazpátek složit pravím pět a dvacet zlatých rýn. Kdyby ale pán Búh 
všemohoucí nějakou naději dal, tak to vše přestává. " SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, tol. 
165r. 

39 Mlýn čp. 5 ve svatební smlouvě z 20.11.1849. 
40 Městská pamětní kniha z let 1600-1714 obsahuje celkem 73 zápisů, z nichž 36 připadá na smíry a 4 na jiné. 

Majetkových převodů mezi příbuznými osobami eviduje 7, mezi cizími osobami 26. 
41 Josef HANZAL, Poznámky ke studiu ceny poddanské nemovitosti v 16. - 17. století. In: Eduard Maur (red.), 

Příspěvky k dějinám cen nemovitostí v 16. - 18. století, Praha 1963, s. 42. 
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odsazovala42. Nový majitel to ovšem neměl vůbec lehké. Nejstarší trhové smlouvy z Janovic sice 
uvádějí rozpis hmotného vybavení usedlostí, avšak bez uvedení cen/3

• V 18. století se zápisy ještě 
více zjednodušují a hmotné vybavení usedlosti odbývají formulací "se vším příslušenstvím ", zvláště 
pn prodejích drobných chalupnických či dokonce domkářských živností. Nalézáme tak maximálně 
zmínku o dobytku a nářadí z kovu, jakým byl pluh, brány, pokovaný žebřinový vůz a vidle44. 

Vlastní hodnoty janovických nemovitostí můžeme sledovat podrobně v rámci kapitoly 
zachycující dějiny jednotlivých janovických domů. Zasloužily by si podrobnější rozbor, na který 
zde bohužel není místo. Mohu si pouze krátce povšimnout cen v rámci nejstarší pamětní knihy, 
obsahující zápisy za období 17. století (bohužel zdaleka ne kompletně). Její předbělohorské zápisy 
jsem do topografie kvůli nemožnosti identifikace s konkrétními usedlostmi nepojal, využívám tedy 
jejich informací alespoň touto formou. Kvůli komparaci připojuji ještě zápisy z téže knihy vzniklé 
po roce 1648. V rámci tak malého vzorku, jakým je 26 zápisů, lze vysledovat pouze kontury 
základního cenového vývoje janovických usedlostí v 17. století. Protože se můžeme na základě 
předchozího rozboru, který dokázal jednotnost rozlohy celolánových usedlostí, spoléhat na stejnou 
velikost celolánových usedlostí, bude srovnání dat snažší. Na první pohled se rýsuje zřetelný rozdíl 
mezi cenami, vypovídající něco o způsobech jejich tvoření. V předbělohorské době se pohybovaly 
u celolánových usedlostí v rozmezí 42,5-125 kop míšeňských grošů45 , zatímco v období 1686-1693 
nacházíme majetkové převody od 40 kop míšeňských grošů do 71,5 zl. (zhruba 61 kop46), 
pololánových za 8-28 zl. (tj. zhruba 7-24 kop). Jak vidíme, pobělohorské údaje se již vztahují 
k závěrečným létům 17. století, kdy se již překonávala poválečná krize a ceny mohly začít opět 
mírně stoupat. I tak je ovšem patrné, že se v nich zrcadlí agrární deprese pobělohorského období. 
Méně markantněji se rýsují rozdíly při porovnáních cen chalup. Kolísají v intervalu 14-36 kop před 
rokem 1620, v období 1675-1714 10-20,5 zl. (zhruba 9-18 kop). Vysvětlení je především v různém 
pozemkovém vybavení jednotlivých chalupnických hospodářství, dosahujícího podle berní ruly 
rozdílu O-10 výsevkových strychů. Složitou tvorbu ceny v případě chalup může přiblížit srovnání 
cen domku sládka Martina Vrabce, k němuž kromě švestkového sadu nepatřily žádné pozemky. 
V roce 1677 ji ošacovali purkmistr s konšely na 10 zl., z nichž měl Vrabec svému bratrovi vydat 
5 zl. dědického podílu s ročními splátkami po 1 zl. Kniha uvádí úhradu podílu, ale v roce 1688 
prodej chalupy Danielu Zinterhofovi, tentokrát již za 24 zl. Co bylo příčinou tak rapidního nárůstu 
ceny za období II let je otázkou. 

Způsob úhrady trhové ceny probíhal dvojím způsobem, buď složením hotovosti nebo 
postupným splácením formou vejruňků. Zaplacení trhové ceny za hotové přímo pn uzavření trhové 
smlouvy je doloženo pouze u několika kupovaných chalup a poustek, nikdy u celolánových dvorů. 
U naprosté většiny prodávaných hospodářství se při uzavírání trhu skládala pouze část z kupní ceny, 
tzv. závdavek. V jednom případě se závdavek neskládal žádný a usedlost se splácela pouze 
vejruňk/7 • Poměr závdavku vůči trhové ceně býval různý, obvykle se však pohyboval mezi 25-
45% celkové ceny, v době pobělohorské lehce poklesl. Důležitou součástí trhové smlouvy bylo 

42 Srv. zápis na celolánovou usedlost čp. 73, kterou za 364 zl. 52 kro 2,5 denáru (což byla výše zadlužení) kupoval 
25.2.1750 Václav Mrvík. Taková částka přesahovala hodnotu vrchnostenské papírny, kterou za 300 zl. kupoval 
15.7.1753 Jan Kašpar Fuchs. - Podobně kupoval 11.7.1754 šafář Vít Babka chalupu čp. 28 za 183 zl. 58 kro 3 denáry, 
z nichž dluhy činily 62 zl. 58 kr. 3 denáry. Tutéž chalupu prodával 30.4.1765 již jen za 162 zl. 

43 Výběrem: zápis z na selskou usedlost 8.4.1614 uvádí 2 koně s dobrým sedlem, I krávu, 1 vůz, pluh, brány (vše 
železné), 4 slepice, I prase, 2 chomouty od pluhu, I velký a 2 malé řetězy, I hnojní vidle, I senné vidle, "rohatyně k 
vozu", žebřiny k vozu, 4 líšně, vozící provaz, řezací stolici s nožem, travní kosu, kosíř, ozimé obilí, měděný hrnec v 
kamnech (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha č. 1, fol. 15r-15v). 

44 Výběrem: zápis na usedlost čp. 64 z 31.7.1776 (pokovaný vůz s řetězi, hák, vidle, pluh, řezací stolice s noži, visací 
zámek u stodoly, I kráva a několik sáhů dřeva); zápis usedlosti čp. 22 z 5.3.1806 (l kráva, vůz, pluh, brány, řezaCÍ 
stolice s noži a železné vidle). 

45 Do skupiny jsem zahrnul pouze zápisy, které výslovně uvádějí, že předmětem prodeje je velká celolánová usedlost. 
Vynechal jsem tak dvě smlouvy o prodeji "domů", neboť nelze přesně charakterizovat, o jakou kategorii se jednalo. 
U obou cena v letech 1602 a 1603 činila 36 kop míšeňských grošů. 

46 Přepočty podle vztahu I kopa míšeňská=l zl. 10 kro K tomu blíže Petr VOREL, "Gm~e české" a "gm~e míšeňské" 
jako početní jednotky 15. až 18. století. ln: Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby 
v našich muzeích (Sborník příspěvků ze semináře numismatiků - Pardubice 22.-23.10.1998), Praha 2002, s. 67. 

47 
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stanovení data, odkdy nový majitel začal platit kontribuci. Většinou k datu uzavření smlouvy, 
poměrně často si však prodávající i po uzavření trhové smlouvy vyhradil nemovitost obývat až 
do data, které si určil ve smlouvě. Placení kontribuce však bylo vztaženo k termínu, kdy nový 
majitel začal nemovitost reálně obývat. Individuálnímu řešení podléhaly rovněž vyseté obilí. 
Prodávající si ho bud' vyhrazoval sklidit, nebo ho zahrnul do prodejní ceny. 

Zajímavé svědectví o způsobu prodeje nemovitostí nám zanechal pekařský mistr proviantu 
V áclav Holub z Nýrska, jenž napsal 6. března 1770 o prodeji polo lánového dvora Bernarda Lišky 
čp. 64 následující: "Já [ ... ] k panu primasovi městečka Janovic [Bernardu Liškovi] v tom čase, kdy 
on svůj dům prodával, sem přišel, já ale ihned zase odejíti sem myslil, on ale pan primátor, též 
přítomní páni radní a kupující mě přinutili, bych s nima se posadil a také toho litkupu oučastný byl. 
Kdežto já také takové vyplnil, ne ale pro ten trunk, nobrž bych viděl, jakým způsobem v Janovicích 
domy prodávaný jsou. Tak u přítomnosti mojí, než pan kantor téhož konktraktu kopii vyhotovil, jim 
kupujícím od pana primátora řečeno bylo, že on jim prodává půl dvora se v,~ema císař. a král. 
platy, též i vrchnostenskejma a vší robotou, co k tomu půl dvoru od starodávna platiti a vybejvati 
patří, tak jako jinší polodvorníci vybejvati musejí, a jim také kupujícím jmenováno bylo, co rohoty 
i platův dáti neb vykonati musí, a co oni jemu panu primátorovi dobře porozuměti nemohli, tak on 
pan kantor i já jim takové v německém jazyku oznámil, tak také s tím se v,~í spokojeni hy li, jenom 
stranu ouroku mil. vrchnosti jim dobře nebylo, že to meno Haus-Ziinss dobře nejni, to že jim 
přichází, jako by ten dvůr panský byl, poněvadž nájem z něho požádaný jest a platit se musí. Oni 
ale jim za odpověď dali, že takový jméno toho platu již od starodávna na každých dvořích se 
vynachází a placen býti musí, nato oni sobě skrze pana kantora takový kopie téhož kontraktu 
v německém jazyku čísti sobě dožádali a po přečtení sami mezi sebou četli, napotom ihned 
za částku 300 f [ ... ] vysázeli, kteréžto peníze on pan prodávající mě se dožádal, bych jemu takové 
přehlídl a spočet, kdežto já takové k vůli jemu učinil. Napotom řečeno, bylo hy ty ostatní 243 f 
do kontraktu vepsané nebyly, že oni jakožto poctiví mužové při sv. Havle minulého roku 1769 
náležitě beze vší vejmluvy panu primasovi do jeho rukouch odvésti slibujou a zaplatiti se zavázali 
a na takové slovo sobě ruce podali, a tak kauf zavřený zůstal. Vtom ale pan kantor kontrakt 
do knihy městský psáti chtěl, však ale pozdržený byl, poněvadžjich dtě tázáno hylo, kterak hy jejich 
oumysl býti měl, dyby při tom čase, totiž při sv. Havle 1769 složený býti neměly, tak oni udatně 
vyřkn u li, že když takové peníze 243 zl. složené nebudou a nezaplatějí, takže těch 300 zl., které oni 
ten den odvedli, ztratiti chtějí. A tak vinšovali jeden druhému štěstí a kolem pánův přítomných hy 
jemu kupujícímu neubližovali. Tak ihned kontrakt vyhotovený do knihy městské vepsaný byl a zase 
z knihy veřejně čtený, zdaliž se s kontraktem srovnává, kolationírovaný hyl [ .. .].4X" 

7.1.2 Dějiny jednotlivých janovických domů 

Základní informační bází pro sestavení městské topografie byly tři vrchnostenské 
gruntovní knihy z provenience velkostatku Bystřice nad Úhlavou49

• Doplňkové informace přinesla 
rovněž jediná dochovaná městská pamětní kniha50 a nejstarší gruntovní kniha panství Týnec51

• 

Cennou službu poskytly katastry a elementárně také aktový materiál. K identifikaci gruntů k s daty 
berní ruly mi často posloužilo zjištění, že soupis poddaných podle víry z roku 1651 byl sepisován 
podle jednotlivých usedlostí tak, jak šly za sebou v terénu. Podobně byly řazeny jednotlivé grunty 
v nejstarší grutovní knize. Naproti tomu konkordance majitelů poddanských hospodářství 

v tereziánském katastru s berní rulou se ukázala jako značně nespolehlivá. Nebylo možné zabývat 
se bližším rozborem majetkových poměrů. Nemohl jsem např. studovat veškeré dluhy váznoucí 
na jednotlivých usedlostech, zmínil jsem jen jejich sumární výši při každém majetkovém převodu. 
Příslušné odkazy na jednotlivé obligace a kvitance jsou v gruntovních knihách psány per juxtam 
u každého citovaného zápisu. 

48 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 411. 
49 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58; inv. č. 69, sign. K 69; inv. č. 70, sign. K 70. 
50 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1. 
51 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81. 
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Ze získaných údajů jsem odvodil pouze některé obecnější závěry, zevrubnější zhodnocení 
ponechávám k řešení budoucím badatelům. Nevyčerpal jsem zdaleka všechny dobové relace; 
prameny, které jsem měl k dispozici, by po podrobnějším rozboru mohly předkládanou městskou 
topografii v mnohém doplnit a upřesnit. Nepodařilo se mi identifikovat všechny hospodáře 
evidované berní rulou, dostatečně nebyly využity ani matriky po roce 1729. Rovněž komparací 
kontribučních účtů a dalších pramenů hromadné povahy z archivu bývalého patrimonia by bylo 
možno mé závěry upřesnit. Na konci líčení majetkového vývoje každého domu uvádím rozlohu 
jeho pozemkového fondu podle josefského katastru z roku 1785. Tento katastrální operát jsem 
zvolil z toho důvodu, že zachytil v relativní objektivitě poměry panující na rustikálu před 
emfyteutizací dominikálu zdejšího poplužního dvora, která se do rozlohy půdy jednotlivých 
usedlostí promítla zcela zásadně. Při podrobné analýze by bylo možné pracovat i s údaji stabilního 
katastru, komparace dat by však byla velmi časově náročná. 

Chalupnické stavení čp. 1 (U Brabečků, U Maršálů) 
Nejseverněji položený dům na janovickém náměstí býval podle sdělení janovického faráře 

z roku 1724 zprvu křesťanský, ale poté krátce židovský52. 4. května 1722 jej od vrchnosti koupil 
za 73 zl. janovický Žid Moises Ezechiel (zvaný někdy též Mauschl), jenž zde již nějaký čas bydlel, 
s právem čepovat zde panskou kořalku. Nebyl povinován přesnou výší jejího odběru, jen měl 
za možnost šenku skládat roční činži 6 zl. a 2 strychy ječmene. Dalším ročním poplatkem bylo 12 
zl. ochranného penízu. Vrchnost se mu naproti tomu zavazovala dávat bezplatně 1 vědro patoků 
a zaručila se mu, že může dům odkazovat svým potomkům53 . Kvůli velké blízkosti ke kostelu 
a oltářům při svátku Božího těla však Ezechiel musel dům prodat a zbudovat úplně nové stavení čp. 
II v postranní uličce. Novou majitelkou se stala Anna Barbora Stotzová ze Simmerlingu, která dům 
prodala 13. září 1737 za neznámou sumu dešenickému purkrabímu Ignáci Dominiku Havlenovi, 
od něhož ho již po dvou letech, 21. září 1739, odkoupila za 550 zl. hotově složených bývalá 
hostinská v Hradešicích na panství Nalžovy Markéta Maršálová. Dům, vybavený poli a lukami 
však nekoupila pro sebe, nýbrž pro dceru Barboru Ježkovou, manželku výběrčího cla na Onom 
Světě. Ve smlouvě si vrchnost vymínila podmínku, že v případě prodeje musela být kupcem pouze 
poddaná, nikoliv svobodná osoba. Barbora ovšem brzy ovdověla a provdala se za celního 
pojezdného Jana Tonta. Když zemřela, žily z jejích tří dcer Eleonory, Kateřiny a Františky pouze 
Eleonora, ostatní zastupovaly v dědickém řízení děti54 . Majitelkou domu se samozřejmě stala 
Eleonora Kaiserová, které bylo hospodářství připsáno 15. května 178955 . Je ovšem zajímavé, že již 
28. července 1788 za přítomnosti nevlastního otce Jana Tonta svatební smlouvou připsala svému 
nastávajícímu manželu Adamu Karlu Kaiserovi chalupu čp. 1 se všemi pozemky, dobytkem, 
obilím a nábytkem. Pouze 150 zl., pozůstalých po své zemřelé ženě Barboře, si ponechal a vyhradil 
Jan Tont. Nový majitel z důvodu finanční potřeby odprodal 5. října 1790 pole č. top. 757 V Drblově 
s výměrou 1 jitro 157 čtv. sáhů za 125 zl. Jakubu Koblerovi z čp. 5556 a 28. srpna 1790 louku č. top. 
443 V jamkách za 220 zl. mlynáři Adamu Braunovi57. Mezi manžely došlo k rozvodu, takže Kaiser 
převedl domek 21. července 1798 se vším příslušenstvím exmanželce Eleonoře Kaiserove-58, která 
ho vzápětí předala 27. září 1798 za 600 zl. svému synovi z prvního manželství Františku 
Knausovi, jenž měl svým sestrám Terezii, Johaně a Alžbětě vyplatit každé po l08 zl. Stejná částka 
připadla matce a také novému hospodáři. Zbytek tvořily dluhy a poplatky spojené se zaknihováním 
kontraktu. Odstupující matka si vyhradila v chalupě doživotní byt a po své smrti řádný pohřeb59• 
Knaus zde však dlouho nepobyl, neboť chalupu čp. 1 se vším příslušenstvím koupil 14. května 

52 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. I 725/llId/50. 
53 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. Č. 81, sil:,'11. K 81, fo\. 25r-25v. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, 

fo\. 34r. 
54 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fo\. 76r-76v. 
55 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. č. 69, sign. K 69, fo\. 238r. 
56 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. č. 69, sign. K 69, fo\. 207v-208r. 
57 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 234r-234v. 
58 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fo\. 247v-248v. 
59 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 208r-209v, 212r-212v. 
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1800 za 970 zl. Tomáš Fiala prostřednictvím Jana Michaela Lommera, správce c. k. továrny 
na hedvábné výrobky a šátky ve Veselí, zplnomocněného Františkem Knausem. Hotově složil 
Knausovi 525 zl., zavázal se vždy po 135 zl. vyplatit Terezii a Johaně Knausovým a Alžbětě Fialové 
a splatit dluhy 40 zl. Zbývající závazky a pohledávky měl splnit prodávající a předat tak nemovitost 
zbavenou jakýchkoli břemen60 • Tomáš Fiala zde hospodařil velmi dlouho, jmenuje ho ještě 
kontribuční subrepartice z roku 184961

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 2,04 hektaru, luk 1,19 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 3,25 hektaru). 

Usedlost čp. 2 (U Brabců) 
Tzv. Vrabcovský grunt prodělal nesmírně složitý vývoj, jenž bohužel muzeme vinou 

absence příslušných zápisů rekonstruovat jen menší měrou. V berní rule na dosud jednotném 
celolánovém dvoře hospodařil či přesněji řečeno živořil Jan Vrabec, který z 33 strychů polí oséval 
pouhých 8. I komise připojila slovní hodnocení, že grunt schází. Možná to bylo motivací k jeho 
rozdělení, ke kterému došlo v krátkém mezidobí 1655-1675, neboť ho již konstatuje revizitace berní 
ruly. Na jedné polovině hospodařil Šimon Záveský, na druhé Matouš Vrabec62

• Matouš zemřel 
někdy mezi léty 1675-1683 ajeho pozůstalá manželka Kristýna grunt držela ještě několik let, avšak 
s postupujícím věkem se pro ni další hospodaření stávalo neúnosným. Proto ho prodala 4. dubna 
1693 za 71 zl. 30 kro Janu Fialovi (pochován 27.8.1722). Nový majitel složil závdavek 10 zl. 
a zbytek splácel po vejruňcích 5 zl. vždy na sv. Havla63

• O dva roky později si Fiala nechal půldvůr 
zapsat do vrchnostenské evidence rustikálního majetku64

• Podle matriky sňatků i citované trhové 
smlouvy byl synem Jana Fialy, v roce 1684 se v Týnci oženil za Annu Dolejší. Z původního 
Vrabcovského dvora ovšem nejspíše vedle něj a Záveského profitoval ještě Ondřej Stuna, alespoň to 
tvrdí soupis farních desátků z roku 169365

• Po Janu Fialovi, který zemřel v 56 letech na "bolení 
břicha" se gruntu ujal smlouvou z 15. ledna 1734 syn Šimon Fiala (~13.l1.l690, t5.8.1758). 
Půldvůr měl hodnotu 71 zl. 30 kr., takže z něj musel vyplatit svým sourozencům Sibyle provdané 
na ondřejovickou rychtu, Karlovi, Magdaleně, Anně, Regině Pouzarové po 11 zl. 55 kro tak, že 
každému platil ročně 2 zl. od nejstaršího k nejmladšímu. Stejná částka 11 zl. 55 kro připadla také 
novému hospodáři66 • Šimon hospodařil téměř dvacet let. Jeho synem a nástupcem byl zcela jistě 
Josef Fiala, který však majitelem zůstal jen krátce. Byl raněn mrtvicí a za zhoršeného zdravotního 
stavu nemohl plně zastávat povinnosti spojené s udržováním selské usedlosti. Smlouvou z 1. února 
1775 tedy "Brabcojc půl dvora" převedl na svého staršího bratra Tadeáše Fialu (*26.10.1743, 
tI1.2.1819 v čp. 2). Na usedlosti vázly dluhy ve výši 142 zl. 30 kro a nevyplacené dědické podíly 
sourozencům Vavřinci 5 zl., Jiřímu 15 zl. a Šimonu kousek pole pod 1 věrtel 1 měřičku v ceně 
10 zl. s příslibem, že ho až do vyučení bude plně vydržovat. Odstupující Josef obdržel 40 zl. a až 
do smrti pohodlný byt a roční rentu 1,5 strychu žita, 1,5 strychu ječmene, 2 věrtele pšenice 
a 2 věrtele ovsa. Sám nastupující hospodář si z celkové ceny mohl odečíst 13 zl. jménem dědického 
podílu67

• 21. ledna 1809 Tadeáš Fiala připsal hospodářství čp. 2 se všemi pozemky, pokovaným 
vozem, pluhem, branami, 2 voly, 1 krávou, 2 ovcemi a 1 prasetem synovi Václavu Fialovi 
(t25.6.l834 v čp. 2) za 1000 zl. Tuto částku tvořily podíly jeho sourozencům - Matěji 200 zl., 
Barboře a Magdaleně tatáž částka s přidáním 1 krávy v případě jejich sňatku, ke kterému jim měl 
přidat polštáře s povlečením, zaplatit šaty a vystrojit svatební hostinu. Dalších 200 zl. předal 

odstupujícímu otci, zbytek připadl novému hospodáři jako dědický podíl. Tadeáš Fiala si ponechal 
uhrazení všech starších dluhů, měl ovšem od syna dostat bezplatný pohodlný byt s možností 
používat ohniště a roční rentou 1 strychu pšenice, 4 strychů žita, 2 strychů ječmene, třetiny všeho 

60 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 8v-9v. 
61 NA Praha, Kontribučenské fondy, inv. č. 580, sign. IX/26, karton č. 1079, kontribuční subrepartice za rok 1849. 
62 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

63 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 40v. 
64 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 33r. 
65 SOAPlzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 542, karton Č. 455. 
66 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, pag. 227-228. 
67 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 67r-67v. 
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vypěstovaného ovoce, přípravou pole pro pěstování brambor a lnu a výkrm 1 krávy. Za dalších 150 
zl. otec Václavovi převedl emfyteutický podíl z Granátkovského rybníka, jehož výnos i poplatky si 
však až do smrti vyhradil pro sebe68

. Václavovi se dařilo grunt zvelebovat, 1. prosince 1828 koupil 
od Filipa a Veroniky Tomanových z čp. 70 za 396 zl. C. M. 4 jitra 1522 čtv. sáhů polí a 1 jitro 583 
čtv. sáhů luk69

• 3. března 1833 sepsal svůj testament, který plně respektovalo i pozůstalostní řízení 
na vrchnostenské kanceláři ze dne 5. listopadu 1834. Na základě obou ustanovení potom svatební 
smlouvou z 30. srpna 1837 vdova Marie Fialová svůj půldvůr čp. 2 s 9 jitry 1455 čtv. sáhy polí, 
1 jitrem 215 čtv. sáhy luk, 201 čtv. sáhy zahrad, 56 čtv. sáhy pastvin, 4 voly, 1 krávou, vším 
hospodářským nářadím a emfyteutickým podílem z Granátkovského rybníka předala 
do spoluvlastnictví synovi Josefu Fialovi a jeho manželce Barboře rozené Čermákové za sumu 589 
zl. 24 kro C. M. Josef však byl povinen vyplatit na dědickém podílu sestře Františce Balounové 
zbývajících 280 zl., dětem po své zemřelé sestře Barboře Fialové 41 zl. 24 kro a konečně na dluzích 
268 zl. C. M. Již v testamentu Václav Fiala stanovil své manželce Marii teplý a světlý byt společně 
s roční rentou, kterou tvořily ročně 1 strych pšenice, 4 strychy žita, 2 věrtele ječmene, vydržování 
1 krávy mezi hospodářovým dobytkem a příprava půdy pro pěstování brambor, zelí a lnu. Mimoto 
měla užívat emfyteutického podílu, který jí hospodář oral a hnojil. Pokud nechtěla obývat 
společnou světnici s mladými hospodáři, dostala světničku na levé straně stavení, k níž dostávala 
ročně 2 sáhy dřeva na topení. Vedle krávy jí měl Josef vydržovat ještě lovci. Nevěsta dostala 
od svého otčíma Vojtěcha Čermáka věnem 400 zl. C. M., 1 krávu, 1 jalovici, 3 bahnice a běžnou 
ženskou výbavu. Peněz použili pro uhrazení pasiv, váznoucích na usedlosti70

• 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 5,7 hektaru, luk 0,65 hektaru, zahrad 
0,07 hektaru, pastvin 0,02 hektaru (celkem 6,44 hektaru). 

Zájezdní hostinec čp. 3 (Dolní, Dolejší hospoda) 
Výrazná stavba vévodící náměstí prodělala v minulosti složitý vývoj a odhalit jeho 

spletenec se zdá být nemožné. Tradiční pojetí ztotožňuje dům čp. 3 s usedlostí Adama Hanuše, ale 
tato dezinterpretace vlastní dějiny domu spíše zastírá. Naopak je důvod domnívat se, že jeho 
nejstarší dějiny jsou spjaty s vrchností - symbolická je již jen jeho velikost. Mám za to, že dům 
sloužil od svého vzniku jako sídlo jednoho z majitelů rozděleného janovického statku. Zcela 
nepochybné je to ze zmínky v dílčí ceduli z roku 1590, kdy se k druhému dílu kladl "dům 
v městečku Janovicích, v kterémž já Jan mladŠÍ Janovský na tento čas bytem sem, se vším 
a všelijakým stavením, též i vovčínem ,m. Jsem názoru, že dům vznikl teprve po roce 1539 jako 
důsledek rozdělení městečka na tři části jako příbytek pro jednoho z nedí1níků. Ornou půdu k domu 
přitom převzal z pustých dvou celolánových usedlostí. Po Janově smrti připadl jeho bratru Jiřímu, 
který ho v roce 1610 prodal za 200 kop míšeňských grošů své manželce Lidmile Janovské 
z Janovic. Přes ni se poté dostal zpět do příslušenství majitele janovického statku, Vavřinec Košín 
jej v taxe z roku 1649 popsal jako dům se dvěma pokoji a komorami, maštalí a velkou štěpnicí, kde 
se nacházelo přes 90 jabloňových, hrušňových stromů, nepočítaje v to višně a švestky, 2 lány polí 
a luk pod 8 vozů sena. V jiné souvislosti se v taxe dozvídáme, že panský dům tehdy nesl název 
Moutvičkovský72, což je jméno, které připomíná již dílčí cedule z roku 1590 v souvislosti s názvem 
luk73

• 

Vzhledem ke svému dominikálnímu charakteru nebyla nemovitost zachycena berní rulou, 
zaznamenává ji však o čtyři roky starší soupis poddaných podle víry, nepochybně již jako šenkovnu. 
Za hospodařícího jmenuje Martina Kiliana s manželkou Dorotou. Přítomnost dvou čeledínů a jedné 
děvečky potvrzuje, že šlo o velmi dobře pozemkově vybavenou živnose4

. Snad Kilianovým 

68 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 21 r-23r. 
69 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 171 r-171 V. V trhové smlouvě jsou prodávané pozemky 

přesně specifikovány. 
70 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 248r-249v. 
71 Srv. textovou přílohu č. 2, s. 16. 
72 NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1, ocenění statku Janovice n. Úhl. z 12.6.1649. 
73 "Mutvicovské" louky, srv. textovou přílohu č. 2, s. 17. 
74 Magda ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko-Klatovsko 1, Praha 2003, s. 
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nástupcem v Dolejší nebo Velké hospodě byl Jan Koranda s manželkou Annou; šenkoval tu v roce 
1683. Nejdříve po třech letech ho vystřídal Němec Jan Prandstein, jehož manželka odmítala chodit 
ke zpovědi a farář Jircha ji udával jako nekatoličku. Naposledy je zde připomínán v červenci 1692, 
příštího roku již šenkoval v Čachrově. Někdy na přelomu let 1692 a 1693 se šenkovny a celého 
hospodářství ujala Rosina Laternová, jako majitelka" Dolejší hospody" 13. března 1693 kupovala 
polovinu gruntu Adama Hanuše o 20 stryších polí a luk75

• Tento fakt je překvapivý a může svědčit 
minimálně o třech věcech: šenkýři byli pouhými nájemci hospody, jež nemohli užívat pozemky 
k domu přiměřené, nákupem půldvora dala Latemová najevo, že jí hospoda nevynášela dostatek 
na vlastní obživu a konečně že dům čp. 3 byl nadále dominikální. Ani Latemová zde ovšem 
nepobyla dlouho. Již v roce 1697 odsud křtil své dítě Ondřej Schmidt, který ukončil rychlé střídání 
majitelů nebo nájemců hospody - ještě o 12 let později se mu narodilo v Janovicích další dítě. 
Soudě podle kmotrů, šlo jistě o významnou osobnost, přinejmenším osobně svobodnou. Pokud 
skutečně byl majitelem čp. 3, musel ho od něj mezi léty 1714-1720 koupit týnecká vrchnost, 
protože 1. listopadu 1720 hraběnka Marie Františka Krakowská z Kolowrat prodala za 1500 zl. 
tehdejšímu hejtmanovi panství Týnec Bernardu Rumplerovi tzv. Andresovský dům s přiléhající 
chalupou a všemi pozemky, jehož majitelé byli osvobozeni od roboty a kvartýrování vojáků. 

Hotově Rumpler složil 500 zl., zbytek slíbil uhradit po splátkách, přičemž poslední měla být 
složena na sv. Jiří 1722. Součástí kupované nemovitosti bylo rovněž všechno obilí, sláma a seno. 
Protože součástí jeho pozemků byl rustikál, musel nový majitel platit kontribuci76

• Změnou majitele 
se neměnilo nic pro provoz hostince, ocenění panství Dešenic zde jmenuje šenkýřem Karla Kiliana, 
který tu ročně vyčepoval 60 čtyřvědemích sudů piva77

• Po letech bydlení Rumpler prodal konečně 
také samotný Adresovský dům, kupce nalezl 3. března 1742 v Josefu Řehoři Ledvinkovi rytíři 
z Adlersfelsu a jeho manželce Rozálii Terezii. Vedle samotného čp. 3 byla součástí hospodářství 
chalupa (pozdější čp. VIII) a veškeré pozemky. Dohodli se na sumě 3300 zl., z níž Ledvinkovi 
ihned zaplatili 250 zl., na sv. Havla přislíbili 1000 zl. a zbývajících 800 zl. mohli složit již 
v libovolném termínu. Rumpler si z celého domu odvezl pouze vlastní nábytek78

. Lepší představu 
o domě máme až při jeho prodeji janovické vrchnosti, hraběti Prokopu Krakovskému z Kolovrat 
a Újezda naTýnci a Hradišti. Smlouva byla uzavřena 20. března 1755, podle připojeného inventáře 
k domu patřilo neuvěřitelných 125 strychů 1 věrtelI měřička polí. Z nich měli nějaká užívat někteří 
janovičtí sousedé, je zde také řeč o prodané louce petrovickému mlynáři. Dobytka již bylo méně, 
jen 4 voli a 2 krávy. Samotné stavení obsahovalo 3 klenuté místnosti s dobrými okny a stejným 
počtem kachlových kamen, železnými a dřevěnými dveřmi opatřenými visacími zámky, měla zde 
být také komora pro šafáře. K domu samozřejmě patřilo množství hospodářských budov a blíže 
specifikovaného hospodářského nářade9 • Od této chvíle tedy Andresovský dům, přezdívaný spíše 
Ledvinkovský, byl v majetku vrchnosti a veškeré jeho pozemky byly obhospodařovány jako běžný 
dominikál, i když se z nich platila nadále kontribuce jako z rustikálu. O jak velké hospodářství tu 
vlastně šlo není jednoduché zodpovědět. Pro ilustraci uvedu čísla tak, jak je udávají jednotlivé 
katastrální operáty. Již známý údaj z trhové smlouvy se minimálně co do množství polí zdá 
přehnaný, o to více, když jej porovnáme s poddanskou fasí tereziánského katastru z roku 1714, 
připisující usedlosti pouze 22 strychů polí, luk pod 3 fory sena, 2 voly, 3 krávy, 2 jalovice, 2 ovce 
a 1 vepře. Její revizitace z roku 1722 udává již 45 strychů 1,5 věrtele polí, luk na 7 for sena, 
3 strychy 1 věrtel zahrad, 2 koně, 4 voly, 3 krávy, 2 jalovice, 4 ovce a 1 vepře80 • Relativně 
nejspolehlivěji o rozloze ledvinkovského hospodářství informuje přiznávací fase josefského 
katastru z roku 1785: 51 jiter 27 čtv. sáhů polí, 6 jiter 1323 čtv. sáhů luk, 1 jitro 1574 čtv. sáhů 

129. 
75 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. I, fol. 44r. 
76 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 20r-21 v. 
77 NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fol. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 518, 

karton č. 423. 
78 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 53v-54v. 
79 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 54'i4-54Y2. 
80 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, Č. 21. 
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zahrad a 1384 čtv. sáhů pastvin81
• Výraznější přesuny pozemkového majetku ve prospěch 

Ledvinkovského domu spatřujeme za Rumplera, jenž připojil pole z Severinovské chalupy čp. VII, 
kterou koupil Abraham Lob182

, a snad také Hanušovské chalupy, později součásti domu čp. 54. Ještě 
významnější potom byla koupě poloviny pozemků z Fialovského gruntu čp. 59 dne 14. června 
1721. Jednalo se celkem o 16 strychů polí83

• Nelze samozřejmě vyloučit další, prameny 
nezachycené pozemkové přesuny. Někdy před rokem 1785 pozorujeme pro změnu opačný jev, tj. 
dočasné pronájmy pozemků Ledvinkovského domu drobným zájemcům84 . Mimoto nepřestala 
fungovat v domě hospoda85

• 

Ledvinkovský dům byl jakousi obdobou janovického poplužního dvora, samostatnou 
hospodářskou jednotkou, spravovanou vlastním šafářem, který zde také bydlel. Útočiště tu ovšem 
nalezli rovněž další panští zaměstnanci, jak informují matrikl6

. Radikální změnu pro Ledvinkovský 
dům představovala emfyteutizace v závěru 18. století. Pozemkový fond byl rozparcelován 
a rozprodán drobným zájemcům. Samotný dům s průjezdem na dvůr, 2 velkými a 2 malými 
místnostmi, čeledníkem, komorou, sklepem na ukládání piva, kuchyní, chlévem, stodolou, dvorem 
a oprávněním zde šenkovat pivo zakoupil od vrchnosti 25. září 1794 za 440 zl. řeznický tovaryš 
z panství Dolní Lukavice Ondřej Kobler (t9 .1.1834 v čp. 3). Vedle standardních povinností 
spojených s emfyteutickým zákupem musel Kobler slíbit, že bude odebírat pouze pivo a pálenku 
vyrobené v režii své vrchnosti. Musel si je sám vozit v sudech, které měl povinnost prázdné vracet 
zpět. Odběr cizích nápojů mu byl zakázán pod pokutou 25 zl. 87 Ondřejovým nástupcem se stal syn 
Prokop Kobler, který hostinec vlastnil na polovinu se svou manželkou Alžbětou. Když zemřela, stal 
se podle odevzdací listiny z 24. prosince 1848 jediným majitelem celé nemovitosti. Méně 
příjemnou stránkou bylo placení dluhů a nevyplacených dědických podílů, které všechny 
dohromady obnášely 1323 zl. 13 ~ kro C. M.88 

Mlýn čp. 4 (Dolní, Dolejší mlýn) 
Nejstarší zmínka o mlýnech v dílčích cedulích z roku 1539 jmenuje v Janovicích celkem tři 

mlýnské provozy, všechny v majetku poddaných, odvádějících feudální rentu. Dolní mlýn z nich 
bohužel nedokáži identifikovat. Mnohem zevrubněji se k mlýnu vyjádřila taxa janovického statku 
z roku 1649, zachycující ho v majetku vrchnosti. Mlýn mlel na 3 složení, doplňkovým vybavením 
byly 2 stoupy. Nájemce mlýna musel ročně odvádět 4,5 strychu pšenice, 78 strychů žita a 15 
míšeňských grošů jako reluovanou povinnost výkrmu panské vepře. Absence mlýna čp. 4 v berní 
rule nutí k závěru, že i nadále byl v majetku vrchnosti. Prvním doloženým mlynářem je Kašpar 

81 NA Praha, JK, inv. č. 4025, karton č. 1997-1998, fase. 
82 Šlo o I strych polí. SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 6r, 30r. 
83 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 21 v-22r. 
84 Podle fase josefského katastru byly v dočasném pachtu markovského mlynáře z čp. 95 (pole Č. top. 1847, 1857, 

1858, 1860, 1861 o celkové výměře 4 jitra 1457 čtv. sáhů a louku Č. top. 1856 o výměře 1 jitro 253 čtv. sáhů), tj. 
dohromady 2,82 ha polí a 0,66 ha luk), Michaela Blahuta z čp. 13 (pole Č. top. 354, 1859 a 1866 o celkové výměře 
I jitro 1230 čtv. sáhů), Vavřince Kiliana z čp. 106 (pole č. top. 528 o 1 jitru 1039 čtv. sázích a pastvina Č. top. 529 o 
240 čtv. sázích); Jana Zinterhofa z čp. 17 (pole č. top. 739, 1848 a 1852 o celkové výměře 2 jitra 893 čtv. sáhů), 
V ác1ava Erla z čp. 16 (pole č. top. 1840 o výměře 885 čtv. sáhů), Josefa Zinterhofa (louka č. top. 1851 a 1855 
o celkové výměře 341 čtv. sáhů), Martina Zinterhofa (pole č. top. 436 o 550 čtv. sázích), Daniela Lišky z čp. 31 
(pole Č. top. 1864 a 1865 o celkové výměře 1 jitra 906 čtv. sáhů), Jakuba Bubeníka z čp. 88 (pole č. top. 1736 
o výměře 926 čtv. sáhů), granátkovského šenkýře Karla Mauera (pole č. top. 1410 o výměře 993 čtv. sáhů a louku č. 
top. 1552 o výměře 1166 čtv. sáhů), Wolfganga Strassera (pole Č. top. 1838 o výměře 807 čtv. sáhů), vdovy Liškové 
(pole Č. top. 1634 o výměře 210 čtv. sáhů) a nejmenovaného vrchního myslivce (pole Č. top. 424 o výměře 899 čtv. 
sáhů). Celkově tak bylo v dočasném pachtu 15 jiter 1536 čtv. sáhů polí (9,18 ha), 2 jitra 710 čtv. sáhů luk (1,40 ha) 
a 240 čtv. sáhů pastvin (0,08 ha). 

85 V soupisu dluhů po Bernardu Liškovi z roku 1784 jmenován janovický šenkýř Vavřinec Kilian. SOA Plzeň, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. č. 563, karton Č. 464. 

86 Již v roce 1730 uváděn šafář Jan Hlava v domě Rumplerově (sic), v roce 1771 křtěno dítě šafáře Jana Jiřího Panzera 
z čp. 3, např. v roce 1787 tu zemřel rybářský pacholek Pavel Toman. K zdejšímu šafáři srv. výpověď Jakuba Babky, 
kterou přepisuje K. POLÁK, Místopis, S. 216. 

87 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 117, sign. K 117, fol. 1 r. 
88 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 363r-364r. 
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Zajíc, jenž křtil v říjnu 1639 ve Strážově dceru EVU89
• Podle soupisu obyvatel podle víry zde mlel 

ještě v březnu 1651 9°. O sledu dalších nájemníků Dolního mlýna podávají kusá svědectví janovické 
matriky, které postupně jmenují Ondřeje Hájka9

\, Šimona Soběhrda92 a na přelomu 17. a 18. století 
Václava Melichara, který se později objevuje v Horním mlýně ve Veselí93

. Jeho odchod koreluje 
s majetkovou výměnou počátkem 20. let 18. století, kdy měl mlýn neznámo od koho 
(nejpravděpodobněji od vrchnosti) odkoupit týnecký hejtman Bernard Rumpler, který kromě něj 
získal v Janovicích ještě Andresovský dům čp. 3. Kupní smlouva o nabytí mlýna se bohužel 
nedochovala, známe ji pouze v přetlumočeném znění díky nejstarší pozemkové knize. Byla 
uzavřena v roce 1721 a zněla na 150 zl. Předmětem prodeje byl mlýn, 6 strychů polí a kousek louky 
pod 2 fory sena. Není reálné, že by Rumpler vlastnoručně obhospodařoval, spíše ho pronajal, a to, 
jak dokazuje vizitace poddanské fase tereziánského katastru z roku 1722, Janu Reinigerovi 
(Reinzengrovit4

• Nájemné obnášelo ročně 28 strychů žita, 1 strych pšenice, 4 strychy ovsa a 21 zl. 
ročně95 • Neznámo kdy mlýn Rumpler prodal již za 170 zl. vrchnosti, pro kterou bylo zřejmě 
výhodnější odebírat z něj pouze feudální rentu. 24. dubna 1726 jej totiž nabídla ke koupi Vilému 
Baierlovi, poddanému panství Bystřice. Vedle již poznamenaných polí a luk musel Baier! vrchnosti 
každoročně zaplatit na sv. Jiří a sv. Havla mlýnskou činži 20 zl. 40 kr., místo výkrmu vepřů dalších 
8 zl., v naturáliích odvádět 1 strych 2 měřičky pšenice, 49 strychů 2 věrtele žita a 4 strychy ovsa 
("Hundshaber"). Ke svému mlýnu měl vykázán jistý, bohužel blíže neurčený počet obyvatel, jenž si 
nesměl nechat dát mlít jinde. Baier! měl právo, aby mu tito zdarma vozili od vrchnosti kámen 
a dřevo, nezbytné pro chod mlýna. Obě suroviny měl od vrchnosti zadarmo96

• Již po necelém roce, 
3. února 1727, Baier! mlýn prodával Václavu Metznerovi (tI8.12.1754) za 175 zl. Při srovnání 
feudální renty oproti minulému roku vidíme, že přibyl poplatek za vodu ("Frischwasserziins") 5 zl., 
jinak žádné odlišnosti nejsou. Rovněž velikost pozemků je stále shodná97

• Osudy mlýna po 
Metznerově smrti jsou nejasné, ale podle všeho ho společně s gruntem čp. 46 koupil majitel 
Horního mlýna Viktorin Blahut pro svého syna Tadeáše Blahuta (*30.10.1741, t25.10.1774 v čp. 
46), který ve svatební smlouvě z roku 1769 uváděl, že získal obé od svého otce98

• Po nedlouhém 
hospodaření se však Tadeáš rozhodl 26. dubna 1774 svůj mlýn prodat Františku Vorlovi 
z Horažďovic, osobně svobodnému jedinci. Kupní cena byla stanovena na 400 zl. Nový majitel 
složil při podpisu kontraktu 300 zl., dalších 30 zl. přislíbil zaplatit na sv. Havla 1774. Zbývajících 
70 zl. činil dluh k záduší janovického kostela. S držbou mlýna byla spojena činže vrchnosti 28 zl. 
40 kro (tj. o 8 zl. více než dosud), naturální dávka 1 strychu 1 měřičky kvalitní pšenice, 49 strychů 
žita a 4 strychů ovsa. Nově narážíme na povinnost bezplatně semlít vrchnostenským zaměstnancům 
v poplužním dvoře deputátní obilí a ke každému strychu žita přidat 5 věrtelů mouky a I věrtel 
otrub, vyplácet roční poplatek 4 zl. za možnost rybolovu, dovážet ječmen bezplatně v okruhu 5-6 
mil (nebo tuto povinnost vyplatit 1 zl. ročně) a odebírat 24 žejdlíků vrchnostenské pálenky, 
slanečky a vybrakovaný dobytek ("Brackvieh"). Naproti tomu zůstal bezplatný odběr dřeva 
a kamení aj ejich dovoz skrze zákazníky (tato povinnost mohla být reluována, a to za 5 zl. ročně) 99. 

Kontinuita majitelů je poté přerušena, 27. června 1780 na bystřické kanceláři v přítomnosti dvou 

89 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika č. I (1631-1670), fol. 29b, zápis 
z 11.10.1639. 

90 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis 1. S. 129. 
91 9.12.1683 nechal křtít dceru Ludmilu. 
92 2.1.1686 kmotrem dítěte, 2.3.1689 v Janovicích pochoval syna Jana a 19.9.1690 syna Jana Jakuba. 10.6.1694 je 

uváděn křest dítěte dolejšího mlynáře Šimona Cvrčka a jeho manželky Doroty, nepochybně Soběhrdových. 
93 25.8.1698 nechal křtít syna Antonína Bartoloměje, kterého pochovával 6.9.1710. 22.1.1712 pochovával syna 

Kašpara Melichara a 5.12.1727 již jako mlynář ve Veselí dcerku Lizl. 
94 18.3.1722 pohřbíval Jan Reinzenger dceru Barboru. 
95 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton Č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, č. 63. 
96 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 30r-30v. Výše roční renty shodně v ocenění dešenického 

panství z roku 1729 (NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fol. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad 
Úhlavou, inv. č. 518, karton č. 423). 

97 SOA Plzeň, VS Bystňce n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 36r-36v. 
98 SOA Plzeň, VS Bystňce n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 42r-42v. 
99 SOA Plzeň, VS Bystňce n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 36r-361'2. 
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janovických sousedů prodal Václav Blahník mlýn s 6 strychy polí a lukami pod 2 fory sena 650 zl. 
Václavu Šebelovi, poddanému panství Nalžovy. Kupující složil částku v hotovosti a zavázal se 
dodržovat všechny povinnosti vůči nové vrchnosti 100. Rovněž Šebela se po krátkém čase mlýnu 
zbavil, aniž by uvedl konkrétní důvody. 15. října 1781 jej od něj se vším příslušenstvím koupil 
Wolfgang Braun za 550 zl. Zavázal se uhradit Šebelovy dluhy ve výši 93 zl. 38 % kro a zbytek mu 
hotově vyplatil. Výčet jeho povinností a práv vůči vrchnosti se nikterak nelišil od Šebelových 101. 
Ani Wolfgang Braun se do dějin mlýna nezapsal jako jeho dlouholetý majitel, mlýn však alespoň 
zůstal v jeho rodině, neboť jej 22. února 1783 předal svému otci Václavu Braunovi. Na mlýnu 
v ten okamžik vázly dluhy ve výši 657 zl. 40 kr., jež všechny nadělal odstupující syn. Bylo to 
neodvedené obilí bystřické vrchnosti (99 zl. 36 kr.), výpůjčka od trhanovského správce Ondřeje 
Brauna (425 zl.) a nedoplatek Wolfgangovu otci Václavu Braunovi 102. Václav však mlýn na sebe 
převzal jen pro roli prostředníka, již 27. srpna 1788 uzavřel jeho syn Adam Braun svatební 
smlouvu s Evou Sch6dlbauerovou, které věnoval polovinu svého mlýna a ona jemu jménem věna 
blíže neurčenou hotovost. Ženichův otec Václav Braun si vyhradil hotovost 200 zl. a doživotní 
výměnek s roční rentou 1 strychu pšenice, 4 strychů žita, 1 strychu ječmene a vydržováním 1 krávy 
a 1 vepře lO3 • Věno jistě hospodaření na mlýně ozdravilo, protože 28. srpna 1790 koupil Adam 
od Adama Karla Kaisera z čp. I louku Č. top. 443 "V jamkách" za 220 zl., které mu vyplatil 
hotově\()4. Vedle toho zakoupil 22. září 1792 za 43 zl. 15 kro z Ledvinkovského domu emfyteutické 
pole Č. top. 1764105 . To již však musel spřádat plány na odprodej mlýna. Stalo se tak 31. října 1792, 
kdy ho společně s manželkou Evou prodal mlynářskému mistrovi Václavu Holubovi (t24.4.l806 
v čp. 4) z Domažlic za částku 2900 zl.I06 Teprve jemu se podařilo zbrzdit a uklidnit hospodářské 
nesrovnalosti panující na mlýně. Pravděpodobně mu v tom pomohla i reluice naturální renty -
počínaje 1. lednem 1802 platil v následujících 12 letech namísto sutého obilí pevnou částku 121 zl. 
50 kr. 107 Když zemřel, převzala veškerý jeho majetek v duchu zanechané poslední vůle manželka 
Františka Holubová. Výhodnější ovšem pro ni bylo mlýn prodat, takže jej 18. září 1806 prodala 
merklínskému mlynáři Jmtefu Pavlíkovi. Z celkové tržní ceny 12 937 zl. vyplatil hotově částku 
4337 zl., zbytek tvořily dědické podíly jejím dětem Šimonovi 2400 zl., Anně 1900 zl., Kateřině 
1900 zl. a Petrovi 2400 zl., které uhradil třemi splátkami do bystřické sirotčí pokladny i s 5 % 
úrokem. Do uvedené kupní ceny nebyly započteny emfyteutické pozemky č. top. 216, 353 a díl 
ze Sedlínského rybníka. Pavlík za ně Holubové zaplatil 3663 zl. Oproti Pavlíkovým předchůdcům 
se nijak nezměnily povinnosti vůči vrchnosti 108. Dne 2. října 1828 uzavřel Josef Pavlík svatební 
smlouvu s Annou Hubelákovou, dcerou zemřelého Bedřicha Hubeláka z Koutu na Šumavě. 
Jménem věna přinesla do manželství částku 600 zl. C. M., stejnou částku jí zapsal Pavlík 
s příslibem doživotního zaopatření a pokud by ho přežila též jeho mlýna čp. 4. V případě manželova 
úmrtí měla právo na obývání jedné místnosti a roční rentu 6 strychů žita, 4 strychy pšenice, 
vydržování 1 krávy mezi dobytkem majitele mlýna nebo 32 žejdlíků másla, 5 sáhů dřeva a přípravu 
půdy na pěstování brambor, zelí a Inu lo9

• Složité peripetie řešené v případě, že by nezanechali 
potomky, byly zbytečné, když Josef Pavlík zemřel, přešel v roce 1833 jeho mlýn čp. 4 se všemi 
pozemky v celkové ceně II 150 zl. W. W. na jeho syna Antonína Pavlíka. Ovšem teprve 29. října 

100 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 36Vz. 
101 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 231r-231v. 
102 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 232r-233r. - Podle fase josefského katastru z roku 1785 

k mlýnu emfyteuticky patřily z pozemků poplužního dvora pole č. top. 368 a 418 o 2 jitrech 600 čtv. sázích (1,36 
ha) a louku č. top. 417 o I jitru 139 sázích (0,62 ha). 

103 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 233r-234r. 
104 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 234r-234v. 
105 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 117, sign. K 117, fol. 53. 
106 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 230r-230v, 236r. 
107 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 399, karton Č. 294. Reluice se stanovila tak, že obilní dávka, sestávající 

z I měřice 11,375 měřiček pšenice, 75 měřic 5,375 měřiček žita, 6 měřic 14 měřiček ovsa se vynásobila cenou obilí 
(za měřici pšenice 2 zl. 12 kr., žita I zl. 30 kro a ovsa 44,25 kr.). K částce se ještě přičetla dosavadní peněžní renta 28 
zl. 40 kro 

108 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 91r-93v. 
109 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 169v-170v. 
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1845 o tom byl učiněn zápis do gruntovní knihy. Ke mlýnu patřily rovněž bývalé obecní pozemky 
a emfyteutické pozemky o celkové výměře 57 měřic 9 měřiček a louka č. top. 443, koupená od Jana 
Kaisera. Pavlík vyplatil sestře Marii Tauerové 250 zl., k záduší zejbišského kostela a do bystřické 
sirotčí pokladny složil jeho otcem dlužených 1000 zl. W. W. Pavlíkova nevlastní matka Anna nově 
provdaná Lowyová měla právo od 5. února 1842 ve mlýně na výměnek, stanovený ve svatební 
smlouvě z roku 1828 a skládaný vždy na sv. Havla. Z povinností vůči vrchnosti, vyjmenovaných 
v kupní smlouvě ze září 1806, zůstaly zachovány všechny, pouze neslyšíme o povinném odběru 
slanečků a pečení"o. Antonín Pavlík mlýn ovšem nespravoval příliš dlouho. Již 20. listopadu 1849 
svatební smlouvou převáděl mlýn, zmíněné emfyteutické pozemky, louku č. top. 443 
a v předchozím kontraktu nespecifikované políčko pod 6 strychů a louku pod 2 fory sena, dále 
4 krávy, 4 telata, ročního býčka, 2 koně a 1 vepře v celkové ceně 4400 zl. C. M. svému synovi 
Josefu Pavlikovi a jeho nastávající manželce Marii Maškové. I nadále na mlýně vázl dluh 500 zl. 
w. W. ke kostelu v Zejbiši, 500 zl. W. W. bystřické sirotčí kase, z téže pokladny přibyla výpůjčka 
800 zl. C. M. Sourozencům Karlovi, Antonínu, Emanuelovi, Ignáci, Kateřině a Anně Pavlíkovým 
musel ženich vyplatit celkem 1371 zl. 25 5/7 kro C. M., po odečtení dluhu 140 zl. C. M. Salomeně 
Randové tak měl vydat svým rodičům ještě plných 1688 zl. 34 2/7 kro C. M. Kromě toho si 
vyhrazovali doživotní bezplatný byt a stravu, každoroční odvádění 20 zl. C. M. a užívání pole č. 
top. 276 a konečně vydržování 2 krav. V případě nespokojenosti mohli hospodáře žádat ještě o pole 
č. top. 314, 3 sáhy dřeva a čtvrtinu veškeré úrody obilí. Pokud zemřel výminkář dříve, neměla 
pozůstalá vdova žádné právo požadovat něčeho po hospodáři. V opačném případě měl vdovec 
právo v domě pokojně dožít. Ženichova dcera měla právo na 1 krávu při svém sňatku. Pokud by 
zemřel Josef Pavlík do 3 let bez zanechání dědiců, měla pozůstalá Marie vyplatit jeho příbuzným 
2200 zl. C. M., v opačném případě vyplácel jejím příbuzným 1800 zl. C. M. Marie Mašková 
do manželství jménem věna přinesla 3600 zl. C. M. a obvyklou ženskou výbavu"'. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 1,37 hektaru, luk 0,63 hektaru 
(celkem 2 hektary). 

Fara čp. 5 
Rozlehlý farní dvůr čp. 5 v severozápadní části městečka se poprvé zmiňuje v soupisu 

poddaných podle víry. Oldřich Vilém a Jiří Gotthard Janovští z Janovic v něm uvádějí, že vyhořel 
před rokem 1620 a zůstal pustý až do roku 1645, kdy byl od základu nově vystavěn a obsazen 
farářem 112. Ovšem již v roce 1673 znovu kompletně vyhořel 1\3. Nová stavba vzniklá po tomto 
požáru již byla patrová - dolní část je popisována jako zděná, horní jako dřevěná" 4 • V roce 1735 ji 
farář Erben charakterizoval jako budovu se 2 pokoji, 1 místností pro čeládku, klenutou kuchyní 
sklepem a komorou v patře. Hospodářský provoz fary se odbýval v při stavěné stodole, maštali 
a chlévu. Na uskladnění části úrody měl farář zřízen ještě malý sklípek (loch) "dle krchova", tj. 
v teras ní zdi kolem kostela, kde ho konstatoval ještě stabilní katastr II 5. Na sklonku 18. století si 
ne utěšený stav stařičké fary vyžádal výstavbu nového farního sídla" 6

. Zednický mistr Linhart 
Křížek odhadl předběžný rozpočet pro hrubou svatbu na 2620 zl. 14 kr., k částce se ovšem ještě 
družily práce tesařské, sklenářské, zámečnické, hrnčířské a jiné. Dovoz veškerého stavebního 
materiálu zajišťovali poddaní z přifařených vesnic. Se stavbou bylo započato v roce 1801, 
dokončena byla po 2 letech. Relativně dlouhá doba stavby byla způsobena přerušováním prací 
po dobu špičkových polních prací, které poddané zaměstnávaly obvykle až do poloviny srpna. 
Teprve na podzim 1803 se farář Kořínek do novostavby čp. 5 konečně nastěhoval. Ptáme-li se 

110 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 293r-294v. 
111 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 388r-390v. 
112 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis 1, s. 133. 
113 NA Praha, Nová manipulace, sign. J 211. 
114 Srv. popis staré budovy čp. 5 před demolicí v roce 1799. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 395, karton č. 

275. 
115 NA Praha, APA 1., inv. č. 3919, sign. O 85/90, karton č. 2387. 
116 Bohatá dokumentace ke stavbě fary v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 395, karton č. 275. 
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po její finální podobě, přiblíží nám její vnější podobu plán nalezený K. Polákem ll7
, s vnitřním 

uspořádáním zase podrobně seznamuje popis farního beneficia z roku 1831. Podle něj se jednalo 
o zděnou patrovou budovu, jejíž přízemí vyplňovaly po levé straně dva pokoje s valenou klenbou, 
po pravé straně kuchyně se spíží. V patře byly rovněž dva obytné pokoje, oddělené chodbou. 
Za vlastní obytnou budovou se nacházel zděný kravský chlév, kolna, 3 zděné a 1 dřevěný chlév 
pro vepře. Naproti nim stála koňská stáj a dřevěná sýpka1l8

. 

Usedlost čp. 6 (U Korandů, hostinec U Pejdů) 
Nejstarším známým majitelem usedlosti pod kostelem byl muž příjmením Mikovec. 

Soudím tak podle dlužního úpisu Jana Jindřicha Janovského z Janovic datovaného 25. dubnem 
1628, v němž své věřitelce Anně Alžbětě Janovské z Janovic dal do zástavy "dvůr v městě 
Janovicích, jenž slove Mikovcovský blíž kostela '''19. Pozdější majitel úpisu Mikuláš Gerštorf 
z Gerštorfu v říjnu 1664 připojil poznámku, že na zmíněném gruntu sedí Pavel Koranda. 
S příjmením Mikovec se v Janovicích počátkem 17. století setkáváme několikrát. Jde jednak 
o konšela Jana Mikovce, syna Petra Mikovce l2o

, a Matěje Mikovce, hejtmana janovického statkul2l
• 

Přikláním se k Janovi, neboť již v roce 1637 zde bydlel Pavel Koranda, nazývaný též Mikovec 122
• 

Eviduje ho ještě berní rula, až v revizitaci je uváděna vdova Kateřina Korandová s poznámkou, že 
"jsouce stará, vrchnost pro budoucího, kdyby se jaký nahodil, ty pole totiž pod 7 strychů, oseje, 
jako i stavení po shoření vyzdvihla ,,123. V poddanské fasi tereziánského katastru z roku 1714 je jako 
držitel usedlosti uváděn Matěj Koranda, jenž byl pochován 27. dubna 1719 ve věku 65 let. Již 14. 
listopadu téhož roku se ženil jeho syn Jan Koranda (~9.3.1698, t7.5.1769) s Alžbětou Vilímcovou 
a v následujícím roce 1720 si nechal zapsat svůj dvůr v ceně 163 zl. do nejstarší gruntovní knihy. 
Zavázal se při tom vyplatit bratrům Šimonovi a Tomášovi na dědickém podílu 34 zl. 36 kro 4 denáry 
a vrchnosti vyplatit kontribuční rest 35 zl. 35 kr. 124

• Svůj půldvůr držel až do 30. září 1747, kdy ho 
převedl synovi Martinu Korandovi (*3.4.1722, t15.7.l801 v čp. 6), ale s podmínkou, že "syna 
svého Martina i s manželkou tak dlouho na svým chlebě conferírovati, dokud Martin obzláštní byt 
vystavený míti nebude". Jinými slovy, odstupující hospodář si ještě ponechával v otázce provozu 
statku hlavní slovo. Kontrakt ovšem uvádí půldvůr, ačkoliv nad ním provedený zápis z roku 1720 
charakterizuje grunt jako celý dvůr a podobnou řečí mluví také úvodní index ke druhé janovické 
gruntovní knize z roku 1782125

• Martin Koranda svůj dvůr rozdělil na dvě části. Zápisem z 21. ledna 
1778 postoupil svému staršímu ženatému synovi Karlu Korandovi polovinu svého dvora, která 
získala později číslo popisné 112 126

• Mladšímu synovi Pavlovi Korandovi (t23.7.1806 v čp. 6) 
připadla druhá, otcovská polovina usedlosti, vlastní čp. 6. Zápis o tom však nebyl proveden, takže 
se obě poloviny usedlosti braly stále jako jeden celek127. Pavel Koranda testamentem z 19. června 

117 K. POLÁK, Místopis, S. 436. Plán je špatně reprodukován, nečitelná je rovněž legenda pro jednotlivé místnosti. 
Na škodu také je, že není blíže datován. 

118 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 542, karton Č. 455. Srv. k tomu popis z ocenění panství z roku 1804, 
deponovaný v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, karton Č. 295, a popis fary včetně hospodářských budov 
z roku 1828 tamtéž, inv. č. 395, karton Č. 276. 

119 NA Praha, Nová manipulace, sign. J 19/5. 
120Ještě 25.4.l600 figuroval ve smíru mezi Václavem Hledínem a Ambrožem mezi svědky Petr Mikovec (SOkA 

Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, fol. Ir), 20.9.1604 byl urovnáván spor mezi Janem Mikovcem 
a Vavřincem Tůmovic z Vacov (tamtéž, fol. 8r), o masopustním úterý 1613 je Jan Mikovec jmenován mezi konšely 
(tamtéž, fol. 12v-13r). 

121 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. 1 (1631-1670), fol. 16r, zápis 
z 1.11.1636 o narození syna Jana Jindřicha. Eviduje ho ještě soupis poddaných podle víry z roku 1651 
(M. ZAHRADNÍKOVÁ Soupis J, s. 127). 

122 Jako Mikovec zapsán společně s manželkou Annou při křtu syna Václava 20.12.l637 (SOA Plzeň, Sbírka matrik 
Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. 1 (1631-1670), fol. 17r), 11.5.1642 již defiluje jako Pavel 
Koranda (tamtéž, fol. 38v). 

123 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
124 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 27r. 
125 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 2r. 
126 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 27v, 26 A. 
127 Teprve 15.2.1813 rychtář Šimon Mrvík dosvědčoval, že Pavel Koranda byl legitimním držitelem usedlosti čp. 6 
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1806 celý grunt odkázal své manželce Evě Korandovl 28
, které podle následně proběhlého 

pozůstalostního řízení z 28. prosince 1807 usedlost čp. 6 v celkové hodnotě 1435 zl. 40,5 kro se 
započtením zanechaného dobytka v ceně 180 zl. a nářadí 29 kro 58 kro také skutečně připadla. To již 
ovšem byla provdána za Františka Jandu. Musela vyplatit další dědice: zůstavitelovy sestry Barboru 
Jandovou 50 zl. a Magdalenu Polcarovou 250 zl., děti jejich zemřelé dcery Magdaleny Záveské 50 
zl. a švagra Karla Korandu 40 zl. Po odečtení všech dluhů ve výši 497 zl. nové majitelce ještě 
zůstávalo 548 zl. 31,5 kr. 129 Jak Jandová usedlost obhospodařovala nevím, možná jí pomáhal její 
nevlastní syn Václav Janda, kterému ji také 5. ledna 1815 i s osetým ozimem v celkové hodnotě 
2000 zl. W. W. odkázala. Nastupující vyplatil hotově 1000 zl., zbytek při svém sňatku a po půlroční 
výpovědní lhůtě. Mimoto své nevlastní matce vyhradil výměnek, sestávající z doživotního 
bezplatného obývání jedné místnosti na usedlosti a roční renty 4 strychů žita, 1 strychu pšenice, 
2 strychů ječmene, 1 strychu ovsa, třetiny vypěstovaného ovoce, vydržování 1 krávy mezi svým 
dobytkem a umožnění osázet si jím upravenou půdu bramborami, zelím a lnem l30

• Již 1. října 1815 
potom Václav Janda uzavřel svatební smlouvu s Magdalenou, dcerou Jakuba Mrvíka, která za 
spoluvlastnictví na statku čp. 6 přinesla do manželství věno 869 zl. 21 I;4 kro W. W. 131 Svatební 
smlouvou z 20. ledna 1837 Václav Janda převedl hospodářství čp. 6 se všemi pozemky, nářadím, 
2 volů a 1 jalovice do spoluvlastnictví své dceři Veronice Jandové a jejímu nastávajícímu manželovi 
Josefu Jandovi za sumu 680 zl. C. M. Tvořily ji dluhy ve výši 223 zl. 12 kr., dalších 200 zl. 
připadly odstupujícímu Václavu Jandovi a zbytek novým hospodářům. Ti se zavázali nevěstiným 
rodičům Václavu a Magdaleně Jandovým vyhradit doživotní bezplatné bydlení v hlavní světnici či 
zvláštní světničce, která se dosud užívala pro děti. Ročně měli dostávat 5 strychů žita, 1 strych 
pšenice, 3 strychy ječmene, 2 sáhy dřeva a třetinu vypěstovaného ovoce. Hospodář jim měl mezi 
svým dobytkem vydržovat 1 krávu, lovci, umožnit jim pěstování brambor, zelí a lnu na jím 
obdělané půdě, chování 1 husy a užívání stodoly na obilí a sklepu na brambory. Kromě toho si 
vyhradili pole z Granátkovské rybníkaVýše výměnku se snižovala, užívala-li ho jen vdova; 
v opačném případě se neměnil. Nevěstiny sestry Josefa, Františka a Kateřina měly při svém sňatku 
dostat každá zdarma almaru na potraviny, truhlu na šaty a bratr Josef Janda měl být dán do učení 
a po celou dobu bezplatně vydržován. Ženich Josef Janda přinesl do manželství obvěnění 280 zl. C. 
M., 1 krávu a 2 ovceI32

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,18 hektaru, luk 1,1 hektaru (celkem 
6,28 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 7 (U Lambertů) 
S chalupnickým stavením nás seznamuje soupis poddaných podle víry z roku 1651 

informací, že zde pobýval Jiří Silbernagl s manželkou Kateřinou133 • V berní rule ho však mezi 
majiteli nemovitostí nenalézám, kontinuita majitelů je tedy přerušena. Teprve gruntovní kniha 
založená v roce 1721 připomíná, že majitelem byl zemřelý Jan Silbernagl, připomínaný jako 
prima s v 80. letech 17. století a v roce 1698 jako týnecký sakristián l34

• Několikrát se objevuje 
v městské pamětní knize, Protože jsem v matrikách nenašel o příjmení Silbernagl jedinou zmínku, 
půjde určitě o jméno po chalupě. Ztotožnit ho však se skutečným příjmením nedokážu. V roce 1722 
chalupu vlastnila vdova Kateřina, jež vyplatila podíl pozůstalým po synu Václavu, Kateřině a Anně 
6 zl. 10. srpna 1722 se chalupy s 3 strychy polí, lukami pod 1 foru sena a zahradou ujal syn Josef 

po svém otci Martinu Korandovi. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. Sr-Sv. 
128 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. lir-ll v. 
129 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 8v. 
130 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. IOr-IOv. 
131 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 16v-17v. 
132 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 244r-245r. 
133 M. ZAHRADNÍKOVÁ Soupis 1, s. 128. 
134 Ještě při křtu Františka Prokopa Věnečka 15.7.1698 uváděn Jan Silbemagl v této funkci. Vzhledem k zastávané 

funkci by Silbemagl mohl být ztotožnitelný s Janem Hrdličkou, kterého prameny zmiňují jako kostelníka. Zemřel 
v lednu 1700, což by odpovídalo době, kdy z pramenů mizí Silbemagl. 
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Silbernagl se závazkem platit z ní vždy na sv. Havla 23 kro 2 denáry úroku 135. Již ocenění 
dešenického panství uvádí majitelem osobně svobodného zámečníka Jana Tomáše Bachra 
(t4.2.1757). Vdova Anna Bachrová převedla chalupu i se všemi pozemky v ceně 150 zl. 19. 
listopadu 1759 svému zeti, tkalcovskému mistrovi Janu Trenglerovi (ti 1.8.1776 v čp. 7), manželu 
dcery Magdaleny. Z dědických podílů mu připadlo 50 zl., tytéž částky vyplatil tchýni a švagrové 
Valpurze Bacherové, které navíc v případě sňatku příslušely 2 ovce či 4 zl. Anna si vyhradila 
na chalupě doživotní stravování 136. Po Trenglerově smrti usedlost chvíli držela Magdalena se svým 
druhým manželem Janem Michaelem Erlem, ale 20. února 1789 chalupu opět za 150 zl. převedla 
svému nejmladšímu synovi Antonínu Trenglerovi (t7.7.1792 v čp. 7) a vymínila si, aby nový 
hospodář živil a vydržoval jí i jejího druhého manžela Michaela Erla a aby vyplatil své starší bratry, 
kteří byli na vojně, každého 50 zl. Šimonu jakožto nejstaršímu synovi měl v případě jeho návratu 
z vojenské služby vystavět na své náklady nové obytné stavení. Částka 50 zl. připadla 
i Antonínovi i37

, který však již tři roky nato sepisoval testament. Celé hospodářství v něm odkázal 
své manželce Lidmile Trenglerové rozené Bendové s tím, že polovinu domku ponechá k obývání 
jeho matce Magdaleně Erlové. Myslel i na své bratry, Šimonovi věnoval 14 zl. a Bernardovi 10 
zl.138 Dědička chalupy se však dlouho z nového majetku netěšila, zemřela v horizontu několika 
měsíců po svém manželovi. Podle dědického práva po ní jako nejbližší příbuzní dědili její staří 
rodiče Emanuel a Marie Anna Bendovi l39

• Ti se jí však vzhledem ke svému vysokému věku hleděli 
co nejrychleji zbavit a chalupu prodali 28. července 1800 Magdaleně Erlové za 200 zl., jež jim 
byly ihned vyplacen/ 4o

• Přes 70 let stará Erlová při tom nemyslela na sebe, protože vzápětí 
zakoupenou nemovitost se vším příslušenstvím v ceně 250 zl. předala svému nejstaršímu synovi 
z prvého manželství, ševcovskému mistrovi Šimonu Trenglerovi. Matce vyplatil 200 zl., 
zbývajících 50 zl. slíbil dodat později a zároveň přislíbil odstupující majitelce vyhradit blíže 
nespecifikovaný výměnekl41 • 9. července 1806 Trenglerovu usedlost zakoupil mlynář 
z Markovského mlýna čp. 95 Šimon Pavlík za 1600 zl., přičemž si prodávající vyhradil sklidit 
pro sebe úrodu toho roku. Pavlík vydal hotově jen 200 zl., zbytek odváděl jednou po 350 a pětkrát 
po 200 zl. až do roku 1812. Poslední položkou bylo 50 zl., pohledávka Trenglerovy matky 
Magdaleny Erlové s 5 % úrokem a čtvrtletní výpovědní lhůtou. Trengler si se svou manželkou 
vyhradil v prodávaném domě čp. 7 obývat malou komůrku až do své smrti 142. Mlynář ovšem 
v držení usedlosti dlouho nezůstal, neboť ji i se zasetým ozimním obilím pod 1,5 strychu odprodal 
31. března 1815 Alžbětě Pistlové za sumu 2400 W. W. Ihned mu bylo vydáno 1700 zl., dalších 58 
zl. 5 kro činil dluh po bývalé majitelce Magdaleně Erlové, 216 zl. dluh dědicům po Šimonu 
Trenglerovi a zbývajících 425 zl. 55 kro splatila kupující na sv. Jiří 1816 i s 5 % úrokem. Posledním 
zvláštním závazkem bylo respektování smlouvy o domku čp. 115, který se z gruntu čp. 7 vydělil 
a jehož vlastníci spláceli majiteli své mateřské usedlosti každoročně na sv. Havla 51 kro činži 143. 

Alžběta Pistlová, vdova po pekařském mistrovi, 4. května 1818 usedlost se zasetým ozimním 
a jarním obilím prodala Anně Magdaleně Schreckové za 1945 zl. W. W. Schrecková zaplatila 
hotově 1100 zl. a zavázala se splatit starý dluh Magdaleny Erlové, i s úroky nyní čítající 67 zl. 27 Y4 
kro Zbytek ceny měla splatit s 5 % úrokem ve třech splátkách vždy po 259 zl., naposledy na sv. Jiří 
1821. Přislíbila rovněž dodržovat smlouvu o domku čp. 115 manželů Vavřince a Johany 
Zinterhofových a jejich činží l44 • Od Magdaleny Schreckové hospodářstVÍ se vším příslušenstvím, 
zasetými ozimy a jaří koupili 30. dubna 1828 manželé Lambert a Alžběta Zeisovi za 519 zl. 31 kro 
C. M. a 101 zl. 12 ~ kro W. W. Hned při koupi složili 360 zl. C. M., zbytek ve splátkách po 40 zl. 
vždy na sv. Jiří, jen poslední splátka v roce 1832 měla činit 39 zl. 31 kro Druhou sumu tvořil starý 

135 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 26 A. 
136 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 225r-225v. 
137 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fo\. 225v-226v. 
138 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 226v-227v. 
139 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 227v, 195r-195v. 
140 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 195v-196r. 
141 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 196r-196v. 
142 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 39r-40r. 
143 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 62r-62v. 
144 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 82r-83r. 
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dluh Erlové, narostlý úroky již na 101 zl. 12 ~ kro Noví majitelé rovněž přislíbili dodržovat 
smlouvu o domku čp. 115 i s inkasováním 51 kro roční činže l45 . Alžběta Zeisová zemřela na choleru 
a celá její polovina usedlosti čp. 7 putovala na základě pozůstalostního řízení ze dne 16. ledna 1833 
na jejího syna Antonína Zeise. Otec mu ovšem vyplatil 120 zl. 54 ~ kro C. M. a stal se znovu 
majitelem celého gruntul46. To již byl podruhé ženatý a svatební smlouvou z 5. srpna 1832 převedl 
nastávající manželce Františce Blahutové polovinu svého majetku, totiž hospodářství čp. 7 se všemi 
pozemky, domácím i hospodářským nářadím a dobytkem. Nevěsta jménem věna do manželství 
přinesla 450 zl. W. W., 1 krávu a běžnou ženskou výbavul47 . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,92 hektaru, luk 0,06 hektaru, 
zahrad 0,03 hektaru, pastvin 0,11 hektaru (celkem 1,12 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 8 (U SVÍčků) 
Již při letmém pohledu na mapu stabilního katastru vidíme, že chalupa čp. 8 se svou 

zahradou je vydělena z usedlosti čp. 9. Došlo k tomu 11. dubna 1717, kdy majitel sousedního čp. 9 
Tomáš Terč svému mladšímu bratrovi Adamu Terčovi (t26.1.1746), mistru ševcovskému, vyhradil 
kus místa ke zbudování vlastního hospodářstvíl48 . Jeho synem a následným majitelem usedlosti byl 
rovněž švec Michael Terč (t13.8.1783 v čp. 8). Ovšem teprve jeho syn Jan Terč (t29.2.1824 v čp. 
8) je prvním gruntovními knihami prokázaným majitelem usedlosti. V roce 1779 koupil od Josefa 
Mastíka za neznámou sumu" čtvrt Metznerovského dvora" I 49 , 2. června 1786 od téhož za 110 zl. 
"čtvrt tak nazvaného Sušankovského dvora ", tj. pole a louky hraničící s pozemky Jakuba Kob1era 
a Josefa Babkyl50. Bylo to nanejvýš potřebné, protože k chalupě dosud nepatřil ani věrtel polí. 
Jan Terč zemřel v 55 letech na souchotiny a na základě jeho testamentu proběhlo 25. června 1824 
v kanceláři panství Bystřice dědické pozůstalostní řízenÍ. Tzv. Sušankovský čtvrtdvůr čp. 8 s 6 jitry 
885 čtv. sáhů polí, 1033 čtv. sáhů luk, zahrad a pastvin mimo několika pozemků Za Duhlavou 
patřících k Rohoznu v celkové hodnotě 1157 zl. 49,5 kro W. W, zdědil ještě nez1eti1ý syn Václav 
Terč. Byl povinen vyplatit svým nezletilým sourozencům Jakubovi a Kateřině po 200 zl., zletilé 
sestře Dorotě 350 zl. a matce Alžbětě 50 zl. Václavu jako dědici připadlo 350 zl. a cenu dovršovaly 
soudní poplatky za projednání pozůstalosti. Sestra Kateřina byla hluchoněmá a měla zůstat až 
do své smrti v rodné chalupě, bratr Jakub se měl nechat vyučit bezplatně libovolnému řemeslu a být 
během učení živen a šacen. Výplata příslušných dědických podílů mohla být uskutečněna po sňatku 
či hmotném osamostatnění s pololetní výpovědní lhůtou. Matka Alžběta získávala doživotní 
výměnek, sestávající z bezplatného teplého a světlého bytu, roční renty 0,5 strychu pšenice, 2,5 
strychu žita, 1,5 strychu ječmene 0,5 strychu ovsa, třetiny z vypěstovaného ovoce, vydržování 
1 krávy mezi hospodářovými a vyhražení obdělané půdy na vypěstování brambor, zelí a 1nu151 . 
Svatební smlouvou z 16. listopadu 1825 odvedl Václav polovinu ze svého hospodářství své 
nastávající manželce Anně Pasurkové a její otec Antonín Pasurka daroval jménem věna 420 zl. W. 
W., I krávu a 2 ovce l52. Manželé Václava Anna Terčovi odvedli 7. února 1849 své hospodářství čp. 
8 se všemi pozemky, 2 voly, 1 krávou a hospodářským nářadím svému synovi Matěji Terčovi 
za 600 zl. C. M. Cenu tvořily dědické podíly Kateřině a Dorotě Terčovým, každé 80 zl. V případě 
hluchoněmé Kateřiny peníze sloužily pro výdaje spojené s jejím vydržováním, Zbývajících 440 zl. 
C. M. nový hospodář odvédl rodičům bezúročně s pololetní výpovědní lhůtou, zavázal se jim 
vyhradit doživotní výměnek, jenž obnášel společné bydlení v domovní světnici nebo místo toho 
ročně 10 zl., 4 strychy žita, 1 strych ječmene, 0,5 strychu pšenice, 1,5 strychu ovsa, 12 strychů 
brambor, 1 sáh dřeva, 2 kopy hlaviček zelí, 18 žejdlíků másla, 2 měřičky soli a kousek obdělané 

145 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 166r-166v. 
146 SOAPlzeň, VS Bystřicen. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 219r-220r. 
147 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 218r-219r. 
148 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350, výpis z janovické "purkrechtní" knihy. 
149 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350. 
150 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 148r-148v. Pozemky jsou v kontraktu přesně 

specifIkovány i s jejich výsevkem. 
151 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 135r-135v. 
152 SOAPlzeň, VS Bystřicen. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 143r-143v. 
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země pro vypěstování 2 měřiček lněného semene. V případě smrti Václava Terče zůstával výměnek 
vdově v plné výši 153. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 3,2 hektaru, luk 0,34 hektaru, zahrad 
0,02 hektaru, pastvin 0,01 hektaru (celkem 3,57 hektaru). 

Usedlost čp. 9 (U Terčů) 
Za prvního majitele usedlosti čp. 9 lze považovat až Jakuba Terče (pochován 18.8.1714), 

kterého eviduje soupis farních desátků z roku 1693 154
• Mezi jeho syny Adamem a Tomášem došlo 

v roce 1717 k rozdělení dosud jednotného hospodářství. Na otcovské usedlosti pokračoval Tomáš 
Terč, jenž si hospodářství v nové podobě nechal zapsat v roce 1718 na 10 zl. se závazkem vyplatit 
sestře Marii 5 zl. dědického podílu. Poté, co zemřela, ponechal si jej a hospodařil ještě minimálně 
v roce 1739155

. Synem Tomášovým byl Kristián Terč (~8.10.1716, t26.12.1787 v čp. 9), získavší 
věnem od své manželky Magdaleny Robochové z čp. 29 pole" Na lomu" pod 1 strych výsevku, jež 
prodal 13. srpna 1780 Bernardu Liškovi z čp. 32 156

. 26. listopadu 1786 v předtuše blízké smrti 
rozdělil svůj majetek mezi potomky, jeho nástupcem se stal nejmladší syn Martin Terč (t21.9.1829 
v čp. 9), jenž měl povinnost vyplatit své dva starší bratry - Václava Terče a na vojně dlícího Šimona 
Terče. Václav dostal ještě za života otcova 2 tažné voly a po jeho smrti 20 zl., Šimon 60 zl. Dcera 
Eva byla již dříve " odbyta ,,157. Protože neměl Martin Terč mužského dědice, připsal dne 14. 
prosince 1810 své hospodářství čp. 8 se všemi pozemky, 1 krávou, 2 jalovicemi, zasetým ozimem 
a jaří a veškerým hospodářským nářadím do spoluvlastnictví dceři Magdaleně Terčové a jejímu 
nastávajícímu manželu Jakubovi Jandovi (t21.9.1832 v čp. 9) za 1300 zl. Ke gruntu patřila ještě 
louka v bývalém Granáteckém rybníku, která cenu navyšovala na 1500 zl. Nastupující manželé 
přislíbili krýt dluhy váznoucí na této usedlosti, totiž 729 zl. Zbývajících 771 zl. se zavázali odvést 
do půl roku Martinu Terčovi. Ten si spolu s manželkou Ludmilou vyhradili doživotní výminek 
v samostatné komoře s dostatečným množstvím dřeva na výtop, roční rentou 1 strych pšenice, 
4 strychy žita, 3 strychy ječmene, 1 strych ovsa, třetinou vypěstovaného ovoce, vydržováním 
1 krávy mezi hospodářovými, vyhrazením zorané půdy k vypěstování brambor, zelí a lněného 
semene. Mimo toho si vymínili využívat granátkovské louky, z níž ovšem museli platit příslušnou 
činži. V případě úmrtí Martina Terče byl vdově výměnek snížen v obilní dávce na polovinu, jinak 
zůstal. Zůstal-li ovšem manžel sám, požíval výměnku nadále v jeho plné výši. Finanční situaci 
novomanželů vylepšilo obvěnění od ženichova otce, rychtáře Jana Jandy, ve výši 1500 zl. Jakub 
Janda zemřel během epidemie cholery a v pozůstalostním řízení 19. prosince 1832 jeho polovina 
hospodářství připadla vdově Magdaleně Jandové. Neměla však ambici na gruntu hospodařit, takže 
jej svatební smlouvou z 17. února 1835 převedla na svou dceru Rozálii Jandovou a jejího 
nastávajícího manžela Jiřího Suttého za 649 zl. C. M. Znamenalo to vyplatit nezletilé nevěstiny 
sourozence Markétu 180 zl., Františku 89 zl., Josefu 120 zl. C. M., zapravit dluhy ve výši 260 zl. 
Výminek Magdaleny Jandové se oproti pozůstalostnímu řízení nijak neměnil, pouze nastupujícím 
hospodářům odstoupila emfyteutické pole v bývalém Granátkovském rybníce, ovšem s podmínkou, 
že bude dostávat polovinu ze jeho sklizně. Vzhledem k tomu, že se ujala výchovy své epilepsií 
postižené dcery Františky, vyhrazovala si úroky z jejího dědického podílu v sirotčí pokladně. Otec 
ženichův KryštofSuttý do manželství daroval jménem obvěnění 400 zl. C. M. s 1 krávou 1 58. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,48 hektaru, luk 0,76 hektaru, 
zahrad 0,06 hektaru, pastvin 0,02 hektaru (celkem 6,32 hektaru). 

153 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 344r-344v. 
154 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 542, karton č. 455. 
155 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 24r. 
156 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 25v-26r. 
157 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 24r-24v. 
158 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 247v-248r. 
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Chalupnické stavení čp. 10 (U Koláříčků) 
Původ tohoto nepatrného stavení čp. 10 nepřibližuje žádný zápis v gruntovní knize, lze jej 

tedy jen odhadovat. Má zřejmě spojitost s usedlostí čp. 18, protože 8. února 1735 se ženil Matouš 
Koudník (t18.4.1763) z Dolní Lhoty s Markétou, dcerou Wolfganga Fialy, vlastníka tohoto 
nedaleko ležícího gruntu. Fiala novomanželům zřejmě oddělil část svých pozemků pro zřízení 
chalupnického hospodářství. Teorii nahrává také okolnost, že chalupu ještě neeviduje nejstarší 
gruntovní kniha, vedená od léta 1721. Nedlouho po Matoušově smrti se ženil jeho syn Bartoloměj 
Koudník (t19.9.1772 v čp. 10), jenž podlehl hladomoru. Bezprostředně poté se ženil kolářský mistr 
Václav Pauly (t30.6.1805 v čp. 10) s Magdalenou, dcerou zemřelého tesaře Karla Salouna 
(t11.8.1771 v čp. 10) z čp. 10, který tu také musel krátce pobývat. Protože Pauly neměl mužského 
potomka, přešla chalupa na manžela jeho dcery Magdaleny, zednického tovaryše z Rohozna 
Václava Mandahause (t4.11.1837 v čp. 10). Mandahaus ve svém testamentu z 2. listopadu 1837 
odkázal chalupu čp. 10 se všemi pozemky v ceně 300 zl. C. M. svému synovi, rovněž zedníku 
Františku Mandahausovi. Musel vyplatit své bratry Václava, Josefa, Antonína po 40 zl. C. M., 
sestry Magdalenu, Dorotu a Josefu po 52 zl. C. M. Matka Magdalena obdržela 20 zl., zbývající 4 zl. 
C. M. připadly nastupujícímu hospodáři. Magdalena Mandahausová získala zároveň právo 
zaknihovat rozhodnutí o přidělení pozůstalosti Františkovi, až dosáhne dospělosti. Ustanovení 
testamentu tak plně respektovalo pozůstalostní řízení z 19. listopadu 1838. Smlouvou z 10. ledna 
1850 zapsala Magdalena domek čp. lOse zahrádkou a 3 emfyteutickými poli o 7 měřicích výsevku 
do spoluvlastnictví Františku Mandahausovi a jeho manželce Markétě. Povinností nových 
hospodářů bylo doživotně živit a šatit hospodářovu sestru Barboru a samozřejmě matku Magdalenu, 
jež si navíc vyhradila každoroční rentu 6 zl. W. W. 159 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 1,19 hektaru, luk 0,31 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 1,52 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 11 (U Zajíců) 
12. července 1824 vypověděli staří pamětníci Jan Zinterhof a František Viták, že si před 

115 lety koupil Václav Zinterhof(~21.4.l704, t27.4.1778 v čp. 11) od usedlosti čp. 18 stavební 
místo a zbudoval na něm chalupu. Krátce nato se oženil a zplodil několik dětí, z nichž se dospělosti 
dožili Josef, Václav, Ludmila a Eva Zinterhofovi. Hospodářství přešlo na Josefa Zinterhofa 
(t15.5.1800 v čp. ll) Václav padl v sedmileté válce, Eva zemřela jako svobodná a jediným 
dědicem chalupy se tak stala Johana provdaná Hoflerová, dcera Ludmily Zinterhofové provdané 
Jandové z čp. 83 16°. Náš Václav byl synem Kašpara Zinterhofa, po němž zdědil funkci kostelníka 
při chrámu sv. Jana Křtitele. Oženil se 23. července 1727 s Barborou Lokajovou ze Soustova. 
Chalupu musel vybudovat někdy po roce 1722, protože ji neuvádí ani revizitace tereziánského 
katastru. Neznámo kdy hospodářství převedl svému jedinému žijícímu synovi Josefu Zinterhofovi. 
Ten ho vlastnil nerušeně přes 25 let a 12. června 1798 ho za 70 zl. převedl Wolfgangu Hojlerovi 
(t5.3.1838 v čp. 58), synu své manželky Anny, jež ho měla v prvním manželství s Jakubem 
Hoflerem. Ten částku zaplatil a stal se vlastníkem celé nemovitosti. Až v roce 1824 si ovšem dal 
svůj majetek zaknihovae 6I, protože ho 11. ledna 1825 svatební smlouvou spolu s manželkou 
Johanou předal za 100 zl. C. M. do spoluvlastnictví svému synovi, zednickému mistrovi Františku 
Hojlerovi, a nastávající snaše Evě Šperlové. Odstupujícím rodičům slíbili doživotní bezplatný teplý 
a světlý byt v domovní světnici a společné stravování. Pokud jim tento způsob nevyhovoval, mohli 
se rozhodnout pro vlastní obživu - nastupující jim poté vyhradili něco orné půdy a místo v chlévě 
pro krávu a 2 ovce. Nevěsta přinesla do manželství jménem věna 274 zl. 13 kro W. W., které jí 
odkázal dědeček Karel Fiala a jež byly zastaveny na domě čp. 68 162

• Nemovitost nedrželi dlouho, již 
20. prosince 1826 prodávali svůj domeček čp. II se zahradou a 2 poli Josefu Podstatnému za 266 
zl. C. M., který vyplatil částečně hotově, částečně na splátky. Výměnek, který zde prodávající 

159 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 377v-379r. 
160 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 127v-128r. 
161 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 127r. 
162 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 138v-140r. 
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vyhradili Wolfgangu a Johaně Hotlerovým, přenesli na svůj nově zakoupený domek čp. 58 163. 
Podstatný tu hospodařil krátce do roku 1828, kdy domeček čp. 11 se zahrádkou a polem vyměnil 
s Tadeášem Zajícem za stavení čp. 121 a zahradu k němu příslušející. Obě nemovitosti se cenově 
shodovalyl64. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,07 hektaru, zahrad 0,003 hektaru 
(celkem 0,07 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 12 (U Vlčků) 
Je po celou dobu své existence spjata s působením rodiny Vlčkovy. Přesná rekonstrukce 

posloupnosti majitelů však není možná, protože o chalupě nebyl učiněn jediný zápis do gruntovních 
knih. S příjmením Vlček se v Janovicích setkáváme již v dílčí ceduli z roku 1590, ovšem jako 
majitelem lánové usedlosti, nikoliv chalupy. Teprve od roku 1655 si můžeme být s řadou majitelů 
jistější. Berní rula eviduje bezzzemka Leonhardta Wolltla, vlastnícího kromě chalupy 1 krávu a 1 
jalovici. Bez diskusí ho lze ztotožnit s Linhartem Vlčkem (tJ. 1 0.1687), který předával 25. dubna 
1686 chalupu, vybavenou loukou a malou zahrádkou svému synovi Janu Vlčkovi (pochován 
21.2.1728). Jan měl mladšího bratra stejného jména, jemuž se zavázal vydat na rodičovském podílu 
bud' 1 zl. 30 kro či 1 odstavené tele. Ve smlouvě je zmínka o tom, že chalupu i louku zanechala 
odstupujícímu otci vrchnost "dědi(~ně na delší čas ", což by snad mohlo cosi vypovídat o absenci 
nemovitosti v gruntovních knihách l65. V roce 1695 si Vlček nechal svůj majetek v ceně 14 zl. zapsat 
do pozemkových knih a vlastnil ho ještě v roce 1722, kdy na něm vázl dluh 1 zl. 30 kro (možná 
dosud nevyplacený podíl Janovu bratrovi). O 2 léta později si k chalupě počítal 3 strychy 2 věrtely 
polí, louku pod jednu foru sena a zahrádku. Vůči kantoru, faráři ani kostelu nebyl povinován 
žádnými platy, gruntovní kniha pouze zdůrazňuje jeho robotní povinnost v míře, jakou vykonávali 
chalupníci 166. O původu pozemků, které se najednou objevují mi není nic známo, údaje v poddanské 
fasi tereziánského katastru ho spíše zatemňují l67 . Jan zemřel v roce 1729, ale podle gruntovní knihy 
se jeho syn Václav Vlček (t14.5.1741) chalupy ujal až 29. ledna 1734. Cena hubeného 
hospodářství stále činila 14 zl., z nichž se 7 zl. dědického podílu odvedlo Václavově neteři Dorotě. 
Stejnou částku si připsal k dobrému i nový majitel 168. Již po 7 letech však zemřel, zanechav po sobě 
nez1etilé děti. Na chalupě tak zřejmě hospodařila vdova Barbora, a to až do doby, než některý 
zjejích synů dosáhl plnoletosti. Jako první to snad byl Kristián, jenž se však přiženil do Veselí 
a tam ve třiceti letech zemřel. Nástupcem otcovým se tak stal mladší syn, zednický mistr Michael 
Vlček (t5.1.1799 v čp. 12), jenž v roce 1774 pojal za manželku Františku Jindrovou. Poté, co v 68 
letech zemřel na "palčivost", se z jeho dětí osiřelého hospodářství ujal syn Jan Vlček, připomínaný 
zde ještě v roce 1849169. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 1,16 hektaru, luk 0,88 hektaru, 
zahrad 0,03 hektaru (celkem 2,07 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 13 (U Kostelníků) 
Vzhledem ke sledu zápisů v nejstarší gruntovní knize se zdá pravděpodobné, že půjde 

o domek, který podle berní ruly vlastnil Jan Sinterlauf Nepatřil k němu tehdy ani strych pole, 
hospodář pouze choval v chlévě 3 krávy, 1 jalovici a 3 vepře. V soupisu poddaných podle víry je 
uváděn profesí jako tesař ve věku 50 let. Jeho synem a nástupcem byl krejčí Jindřich Synterhoffer, 
který však musel zemřít již před rokem 1683, kdy počínají matriční zápisy. Oproti svému otci podle 
revizitace choval již jen 2 krávy a 2 vepře 170. Společně s manželkou Apolenou (zemřela až v roce 
1693) měl syna Kašpara Zinterhofa (pohřben 9.4.1722), krejčího a dlouholetého janovického 
kostelníka. Podle ocenění dešenického panství z roku 1729 platil roční poddanský úrok 23 kro 

163 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. I 49r. 
164 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 314v-315r. Smlouva byla sepsána až I. prosince 1845. 
165 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha č. I, fol. 27r. 
166 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 23r. 
167 Vlčkova tři pole ("U Granátky", "Přes vršky" a "Na lánu") měl vlastnit Linhart Erl z čp. 16. 
168 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 23r. 
169 NA Praha, Kontribučenské fondy, inv. Č. 580, sign.IX/26, karton Č. 1079, kontribuční subrepartice za rok 1849. 
170 N A Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

271 



2 denáry. Poddanská fase chalupě připisuje 1 strych 1,5 věrtele polí Za Ouhlavou, louku pod 1 vůz 
sena a zahrádku pod 2 věrtele l7l. V případě role půjde o část ze dvou 2 strychů rolí, které koupil 
za 23 zl. od své příbuzné Kateřiny, jež ji získala dědictvím po matce Lidmile Ovsové. Polovinu 
z nich 29. srpna 1718 za 11 zl. 30 kro předal jménem dědických práv markovskému mlynáři Jakubu 
Věnečkovi a pro vylepšení hospodářství přikoupil od janovické obce za 4 zl. kousek "drah" pod 2 
věrtele výsevku172

• Domek si nechal Zinterhof zapsat v roce 1692 a o 30 let později doplatil 
poslední dědický podíl, těsně před svou smrtí l73

• Poté domeček obhospodařovala vdova Eva 
společně se synem Matějem Zinterhofem (t 29.3.1773 v čp. 13), který se později stal na dlouhá léta 
jediným hospodářem. Někdy před rokem 1785 si od vrchnostenského Ledvinkovského domu čp. 3 
pronajal několik polí o výměře 1,01 hektaru174. Později pokračoval votcových šlépějích 
a vykonával kostelnickou činnost, k níž ještě přibral funkci městského radního. Neměl žádného 
syna, takže chalupu včetně kostelnictví předal zeti Michaelu Blahutovi (29.11.1805 v čp. 13), synu 
janovického mlynáře Viktorina. V josefském katastru byl domek vybaven 1014 čtv. sáhy polí, 
1 jitrem 694 čtv. sáhy polí a 114 čtv. sáhy zahrad. Manželem jeho dcery Kateřiny a novým 
hospodářem se stal Jan Blahut (t 21.1.1832 v čp. 13). V držení Blahutových domek zůstal 

i po roce 1848, protože o dvě léta později je zde jmenován nejspíše Janův syn Josef Blahut175
• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,36 hektaru, luk 0,83 hektaru, 
zahrad 0,04 hektaru (celkem 1 ,23 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 14 (U Tůmů) 
Rovněž u chalupy čp. 14 neváhám zasadit její počátek až do období pobělohorského. 

Vzhledem k pozdějšímu vývoji předpokládám, že jejím stavitelem byl Jakub Lom (pochován 
25.1.1719), který se v Janovicích uvádí poprvé v roce 1692 při uzavírání sňatku s Evou Vaníčkovou 
z čp. 29. O rok později ho ještě nalézáme mezi chalupníky v soupisu desátků janovické fary, ale 
poddanská fase tereziánského katastru nám již Loma představuje jako pololáníka v čp. 85. Lom 
nepochybně získal toto hospodářství výměnou s Tomášem Záveským (pohřben 10.12.1715), kterého 
právě fase představuje jako chalupníka. Záveský zemřel již v roce 1715 na "palčivost žaludku" 
a zanechal po sobě synka Václava. Situaci zachránila Záveského dcera a Václavova sestra 
Magdalena, provdaná za Šimona Polcara. Společně začali hospodářství, obnášející v roce 1724 
4 strychy polí se zahrádkou a povinností úroku 30 kro vždy na sv. Havla, spravovat. Když Václav 
Záveský dospěl, odstěhoval se v roce 1730 do Klatov, takže hospodářství převzali definitivně 
Polcarovi176

• Šimon se zde uvádí ještě v roce 1739. Kdy zemřel nevím. S chalupou se setkáváme 
poté až 9. prosince 1776, kdy zednický mistr Šimon Fiala (t29.9.1814 v čp. 14) svou "chalupu tak 
nazvanou Huvnovskou, situirovanou blíž chalupy Michala Blahuta z jedné a Martina Lišky půl 
dvora strany druhé v Podsedkách" vybavil pozemky svého otce Václava Fialy z čp. 58 a původní 
půdní fond čp. 14 přivtělil k čp. 58, jež prodával Karlu Fialovi l77

• Pozemky od čp. 58 ovšem 
disponoval prokazatelně již 18. března 1772, kdy mu otec Václav Fiala převedl svou tzv. 
Kubíkovskou usedlost v ceně 140 zl. spolu s polem "Vostrovečkem" pod 1 věrtel výsevku a loukou 
tamtéž. V kontraktu nebyla stanovena žádná břemena, statek tedy nejspíše nebyl zadlužen. Stanoven 
byl pouze výměnek pro Šimonovy rodiče se slibem křesťanského pohřbu a darováním 6 zl. na mše 
za oba zemřelé. 178 11. ledna 1797 městský rychtář Šimon Fiala přenechal synovi Kašparu Fialovi 
(t8.4.1825 v čp. 14) svůj půldvůr čp. 14, obnášející 17 jiter 65 čtv. sáhů polí, 3 jitra 88 čtv. sáhů 
zahrad a luk, hospodářské nářadí a z dobytka 1 krávu a I jalovici. Nový majitel musel vyplatit 

171 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, Č. 44. 
172 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 410, karton Č. 350. 
173 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 22r. 
174 Podle fase josefského katastru z roku 1785 pole Č. top. 354, 1859 a 1866 o celkové výměře I jitro 1230 čtv. sáhů 

(1,01 ha). 
175 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
176 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 21 r. 
177 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 146r. 
I 78S0A Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 30v-3lr. 
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bratrům Janovi, Václavovi a sestře Anně po 100 zl., stejnou částku odvedl otci Šimonovi. Sestře 
Anně musel při jejím sňatku poskytnout 1 krávu a běžnou ženskou výbavu. Rodiče si vyhradili 
na statku doživotní výměnek, ale v případě nespokojenosti mohli dát přednost roční rentě 2 věrtele 
pšenice, 4 strychy žita, 1 strych 1 věrtel ječmene. V případě úmrtí kohokoliv z poživatelů této renty 
se pozůstalému snižovala na polovinu I 79. Podle matričního zápisu zemřel Kašpar Fiala v pouhých 
47 letech nešťastnou náhodou, takže nevznikl žádný testament a pozůstalostní řízení, konané 26. 
dubna 1825 na vrchnostenské kanceláři v Bystřici, muselo postupovat podle litery zákona. Celé 
jmění po Kašparu Fialovi připadlo jeho jedinému synovi Václavu Fialovi. Sestávalo z obytných 
a hospodářských budov čp. 14, pozemků, 2 volů, 2 jalovic, zasazeného obilí a hospodářského nářadí 
v ceně 1658 zl. 32 kro W. W. Na dědických podílech musel Václav vyplatit nezletilé sestry Marii, 
Barboru, Josefu a Rozálii, každou 248 zl. 45 kro % kr., sám inkasoval pouze 118 zl. 45 kro Starší 
sestře Anně Udíčkové slíbil zaplatit z jejího podílu 296 zl. W. W. ještě 96 zl. a své matce Terezii 
ze 160 zl. 50 kro ještě 100 zl. W. W. Dnem převzetí usedlosti se zavazoval matce ročně vydávat 
4 strychy žita, I strych ječmene, 2 věrtele pšenice, třetinu vypěstovaného ovoce, vydržovat jednu 
krávu mezi svým dobytkem a poskytnout pohodlné bydlení, stejně jako svým nezletilým sestrám. 
K usedlosti patřily i emfyteutické pozemky v celkové ceně 130 zl. W. W., jež rovněž připadly 
Václavu Fialovi l80

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,53 hektaru, luk 0,42 hektaru, 
zahrad 0,06 hektaru (celkem 6,01 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 15 (U Šídlů) 
O chalupě poprvé informuje berní rula, jež v ní jmenuje Jana Ovsa, ztotožnitelného snad 

s Janem Vovsovic z roku 1626, který podle Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic "chytajíc 
skřivany pod síťky pana Jáchyma Příchovského u Veselí za Janovid 81 

H. Prostřednictvím poddanské 
fase tereziánského katastru z roku 1714 na chalupě nalézáme hospodářem Jiřího Lišku (pohřben 
25.1.1714), připomínaného v Janovicích poprvé v roce 1695 při křtu syna. Stavba se tehdy cenila 
na 20 zl. Gruntovní kniha z roku 1721 zachycuje hospodářství v držení vdovy Anny Liškové, o dva 
roky později k ní jsou uváděna dominikální pole pod 1 strych, zahrádka pod 2 věrtele a kousek 
louky v Horním Chvalově pod rybníkem. nepatřily k ní žádné pozemky. Syn Jiřího a Anny Matouš 
Liška (~2.9.1702, tlO.1.1751) se oženil vroce 1731 s Dorotou Hlávkovou z Bezděkova, ale 
na chalupě začal hospodařit až po roce 1733, kdy byl povinen vyplatit sourozence Annu, Dorotu, 
Marii, Annu, Alžbětu blíže neurčenou částkou I 82. Krátce poté ovdověl, v roce 1734 se ženil 
podruhé. Když v necelých 50 letech zemřel na zimnici, hospodařila po nějaký čas vdova a poté jeho 
syn Martin Liška (t21.12.1788 v čp. 15). Nebyl právě obratným hospodářem, protože po 17 letech 
spravování byl jeho půl dvůr natolik zadlužený, že musel odprodat většinu jeho pozemkového 
příslušenství: 28. dubna 1785 rozdělil svých 8 polí o výsevku 16 strychů 2 měřičky a 3 louky na 2,5 
fůry sena na dvě stejné poloviny a prodal je po 100 zl. Danielu Liškovi z čp. 31 a Janu A1tmannovi 
z čp. 51 183

• Poté si Liška nechal svůj tzv. Jirkovský půlgrunt se zbývajícími třemi poli (Na zahrádce 
pod 1 věrtel, Na vostrovici I věrtel a Za stokou 1 věrtel) a zahrádkou zapsat do gruntovní knihy l84. 

Nedlouho potom zemřel a jeho hubený majetek přešel na jeho dceru Dorotu, provdanou 
za kovářského mistra Jáchyma Horu. Nedošlo patrně k vytvoření spoluvlastnictví, protože když 
2. června 1820 proběhlo ve věci projednání pozůstalosti po Dorotě Horové soudní řízení 

na vrchnostenské kanceláři v Bystřici, zdědil celou chalupu čp. 15 se všemi pozemky v ceně 672 zl. 
59 kro W. W. Jáchym Hora (t22.5.1838 v čp. 15) spolu s jejich dcerou Kateřinou na polovici. 
Podílu se vzdal v Kateřinin prospěch, měla mu za něj ovšem vyplatit 266 zl. 29 kro Kromě toho 
na usedlosti vázly dluhy ve výši 91 zl. 15 kr., jež zahrnovaly i výdaje za pohřeb a soudní taxu, 

179 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 31 v-32r. 
180 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 232v-233r. 
181 Ferdinand MENČíK (ed.), Paměti Jana Jiřího Haranta z Po!žic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 1648, Praha 

1897, S. 25 (=Historický archiv, 10) 
182 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fal. 20r. 
183 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 76r-76v, 170v-17Ir. 
184 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 27r-27v. Zápis z 28. dubna 1785. 
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• 

a dědický podíl Kateřině Liškové 150 zl. W. W. Ostatní sourozenci zemřelé, bratři Václava Prokop 
Liškovi, již byli vyplaceni dříve. Fakticky hospodářství spravoval až do plnoletosti své dcery 
Jáchym Horal85

• Domek Kateřina držela až do 9. června 1845, kdy ho již jako manželka Františka 
Mandahause prodala za 388 zl. C. M. krejčovskému mistrovi Michaelu Ulovci, jenž jí hotově složil 
148 zl. Dalších 60 zl. zaplatil nevlastní Kateřinině matce Justýně Horové a zbývajících 180 zl. 
dostala v červnu 1846. Na domku zůstalo břemeno výměnku pro Justýnu Horovou, stanovené 
v odevzdací listině po jejím zemřelém manželovi Jáchymu Horovi 186. Kateřina se svým manželem 
poté odešli do Vídně, kde 27. listopadu 1846 kvitovali U10vce za výplacení 180 zl.I87 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,23 hektaru, luk 0,08 hektaru, 
zahrad 0,08 hektaru (celkem 0,3 9 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 16 
Chalupu eviduje již berní rula z roku 1655, jako majitel se uvádí Matěj Jircha, osévající 

2 strychy polí na zimu a 4 na jaro. Pokud se nemovitost v rodině Jirchově dědila, vznikla minimálně 
před rokem 1610, kdy máme poprvé doloženého "Jiříka, syna Jirky z Janovic ,"88. Matěj Jircha byl 
prokazatelně otcem místního faráře Martina Václava Ferdinanda Jirchy, který nechal 22. dubna 
1693 po rodičích zděděnou "chalupu slove Jirchovskou jinak Vdovcovskou [ ... ] mezi chalupou 
Jiřího Podstatnýho a Linharta Ovsa ", neobtíženou žádnými robotami, zapsat své sestře Sibyle 
a švagru Linhartu Ovsovi'89

• Linhart se ovšem v matrice začal uvádět jako "Ouc~ko", v německém 
překladu "Ohrl", bud' podle osobní vlastnosti nebo vzhledem k odlišení od svého jmenovce, 
bydlícího v sousední chalupě 190. Pochován byl již jako Linhart Erľ91. Přezdívka se plně ujala 
a natrvalo dala příjmení celé rodině. V roce 1733 se v majetek chalupy zapsal syn Linhartův, 
krejčovský mistr Josef Erl (~16.2.1698, t7.12.1761)'92. Chalupu držel třicet let a 25. listopadu 
1761 ji svým testamentem odkázal na vojně dlícímu Václavu Erlovi. Ovšem až 24. srpna 1764 se 
konalo u janovického magistrátu pozůstalostní řízení, na základě kterého se nejmladší syn Václav 
Erl (*28.9.1739, t30A.1802 v čp. 16) stal majitelem celého hospodářství a uvázal se vyplatit 
staršího bratra Michaela Erla 90 zl. Pokud se Michael vrátil z vojny, měl mít v rodné chalupě 
doživotní bezplatný byt a stravul93 . Ovšem 10. června 1774 proběhlo na bystřickém zámku další 
pozůstalostní řízení. Za dědice byl znovu prohlášen V áclav, upravily se jen podíly jeho 
sourozencům: Michaelovi 20 zl., Anně za dobytek 50 zl., Bedřichovi 10 zl. a Rozálii 10 zl. Anna 
Erlová měla navíc každoročně kolem sv. Havla dostávat doživotní rentu 1 věrtel pšenice, 1 strych 2 
věrtele žita a 1 strych ječmene. Václav vlastnil usedlost ještě v první polovině 80. let, ale poté 
neznámo jak přešla na jeho syna, pekařského mistra Tomáše Erla (*19.12.1767, tl4.7.1804 v čp. 
16). Zemřel v pouhých 37 letech a ve svém testamentu z 14. července 1804 ustanovil za svého 
dědice syna Josefa Erla, ale až do jeho 24 let měla o hospodářství pěčovat jeho matka Marie. '94 

Podle všeho se jí to dařilo dobře, protože ho zbavila všech dluhů, jež byly v testamentu vyčísleny 
na 110 zl. 18 kro Teprve 28. října 1820 se na bystřické vrchnostenské kanceláři konalo pozůstalostní 
řízení, jež knihovně přisoudilo hospodářství čp. 16 s zemědělským nářadím, 2 voly a 1 krávou 
v ceně 832 zl. 40,5 kro W. W. Josefu Erlovi. Na dědických podílech musel vydat sestrám Františce 
Benetkové a Marianě Erlové po 320 zl. 17 kr., matce Marii Foulové 166 zl. II kro W. W. Do těchto 
podílů byly započteny i částky z dědictví po Josefově zesnulém bratrovi Václavu Erlovi. Mimo 

185 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 32v, 1 05r-l 05v. 
186 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 336r-337v. 
187 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 337v-338r. 
188 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 186, fol. E 3v. Jiřík byl jedním z poddaných, které si při prodeji poloviny 

janovického statku vymínili prodávající bratři Kryštof a Drslav Janovští z Janovic. 
189 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 4r. Vzájemnou příbuznost dokládá zápis v matrice pokřtěných 

z 3.2.1692, kdy je kmotrem Linharta Fialy "Linhart Hauško, švagrfaráře". 
190 Již při křtu dcery Magdaleny Veroniky 7.10.1685 je nazýván Linhart Ehrel. 
191 Byl pochován 22.5.1724, jeho manželka Sibyla 18.5.1728. 
192 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 19r. 
193 K. POLÁK, Místopis, s. 223-224. 
194 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 94r. 
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uvedené částky se matce vyhrazoval ve stavení doživotní bezplatný byt s roční rentou I strychu 
pšenice, 1 strychu žita, 1 strychu ječmene, 2 věrtelů ovsa a vydržování jedné krávyl9s. 4. listopadu 
1820 připsal polovinu chalupy čp. 16 své nastávající manželce Apoleně Tomanové, která zase 
prostřednictvím svého otce Jiřího Tomana jménem věna připsala Tomáši 600 zl. W. W., 2 volky, 
1 krávu, 3 ovce a běžnou ženskou výbavu. Oba nastávající byli ještě nez1etiW96. Na chalupě 
hospodařili pouze 10 let. 13. května 1831 ji i se zasetým obilím prodali Ferdinandu a Františce 
Pouzarovým ze Strážova za 1000 zl. C. M. Hotově složili 500 zl., zbytek po splátkách až do sv. 
Havla 1831. Zaručili se zároveň za splacení neuhrazených dědických podílů Marii Foulové 
a Františce Benetkové v sumě 194 zl. 30 kro C. M. Prodávající manželé si vyhradili bydlet 
ve stavení až do sv. Havla a ze sklizně toho roku 2 věrtele lněného semena, 2 záhony brambor a 2 
záhony zelí l97 . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 3,18 hektaru, luk 0,9 hektaru, zahrad 
0,09 hektaru (celkem 4,17 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 17 (U Kadlíků) 
V berní rule je nemovitost k nalezení u majitele Kryštofa Stuny. Jednalo se opravdu 

o drobné stavení, patřil k němu jen strych polí. Kryštofovi tehdy bylo kolem 35 let, ale dlouho zde 
bezůstal, již revizitace z roku 1675 zde jmenuje pekaře Jakuba Lišku (pochován 22.1.1693), 
po jeho smrti přešla na Jiřího Podstatného (pochován 20.10.1710), jehož zde uvádí poddanská fase 
tereziánského katastru v roce 1714198. Po jeho smrti zde měl hospodařit syn Jiří, ale přiženil se 
na selskou usedlost čp. 24, takže o rodnou chalupu ztratil zájem. Matka Dorota se proto rozhodla 6. 
května 1714 nemovitost se zahrádkou, 1 strychem pole a nad ním se nacházejícím úvarcem prodat 
za 20 zl. 30 kro pekaři Jiřímu Sokolovi (pochován 15.11.1717), který se do Janovic přistěhoval 
v závěru 17. století 199 a v červnu 1695 se ženil v Týnci s Dorotou Vrabcovou z Janovic. Sokol měl 
koupí domku čp. 17 v úmyslu zajistit svou rodinu. Ještě za jeho života v roce 1705 manželka 
Dorota koupila pole pod 1 strych 1 věrtel výsevku za 15 zl. od Jaroslava S tuny, který jej získal 
dědictvím po své manželce Alžbětě20o . Takto rozšířené hospodářství potom na počátku 20. let 18. 
století prodala za 20 zl. krejčímu Karlu Zinterhofovi (~26.11.1692, t8.l1.1768)201. Zinterhofbyl 
jejím zetěm, s Annou Sokolovou se oženil v roce 1715. Vzájemnou souvislost prokazuje i soupis 
desátků z roku 1693, který nad jméno Jiřího Podstatného nadepsal Zinterhofovo jméno. Nový 
majitel platil z chalupy roční poddanský úrok 23 kro 2 denáry. Jeho nástupcem byl Jan Zinterhof 
(ti 8.4.1800 v čp. 17), jenž udržoval rodinou tradici a byl tkalcem. Jeho bratr, krejčovský mistr 
Martin bydlel v chalupě také, zemřel zde v roce 1804. Rok poté uzavřela sňatek Janova dcera Marie 
s Jakubem Ulovcem z Veselí, který se hubeného hospodářství ujal a spravoval ho ještě v roce 
1853202 . 

Zdá se, že s chalupou čp. 17 nějak souvisela tzv. "Backchaluppen ", již jen vzhledem 
k faktu, že zde žili dva pekaři203 . Tato nemovitost poprvé vystupuje na světlo 12. prosince 1721, 
kdy měl chalupu se 2 strychy polí koupit od vrchnosti za 70 zl. týnecký hejtman Bernard Rumpler, 
jenž se zavázal platit ročně do vrchnostenské pokladny činži 2 zl.204 Ve vizitaci z roku 1722 je 
Rumpler uveden jako majitel chalupy o 3 stryších polí, která v roce 1713 patřila jistému Šimonu 

195 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 94v-95v. 
196 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 98v-99v. 
197 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 196r-196v. 
198 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, č. 40. 
199 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1, fol. 29v. Mám za to, že se do Janovic dostal z oblasti 

Velhartic. 
200 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350. 
201 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 83r. 
202 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
203 Podle SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 18r se chalupa nacházela mezi domem Severina 

Řepy (čp. VII) a Matěje Jiřího (čp. 16). 
204 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 22r. Srv. k tomu SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. 

K 58, tol. 18r. 
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• 
Severovi. Muž tohoto jména se objevuje ještě v ocenění dešenického panství z roku 1729 
s povinností platit roční úrok 11 zl. 4 kr., jiné prameny ho neuvádějí. Také další osudy 
"Backchaluppen" jsou nejasné. 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 0,31 hektaru, luk 0,78 hektaru, 
zahrad 0,07 hektaru (celkem 1,16 hektaru). 

Usedlost čp. 18 (U Chalupů) 
V zaveru 18. století zvaný též Šindelářovský grunt, jak dokládá nadepsání usedlosti 

v pozemkové knize z této dobyz05. V soupisu poddaných podle víry zde v roce 1651 zastihujeme 
Ondřeje Hejtmaníka s manželkou Lidmilou. Berní rula jej ještě v roce 1655 zachycuje v plné polní 
práci, ale o dvacet let mladší revizitace již připojuje poznámku, že grunt je od roku 1659 pustý a že 
"polí, na díle i luk obec užívá "Z06. Někdy před rokem 1693z07 se ho ujal Václav Fiala 
(t17.12.1684) s manželkou Evou, kteří si podle revizitace původně vystavěli domeček na "Jana 
Fialy kus louce"z08. Z první poloviny 18. století máme zprávy o jejich synovi Wolfgangovi Fialovi 
zvanému Chalupa či Weibl (t6.11.1746), který se oženil 20. září 1699 s Lidmilou, dcerou Martina 
Kiliana a v roce 1718 si nechal zapsat pustý někdy Hejtmaníkovský grunt s 35 strychy polí a 7 
forami sena za 48 kop míšenských grošů209 • V jeho držení však poustka byla prokazatelně již v roce 
1714210

• Někdy po roce 1722 odprodal malý pozemek Václavu Zinterhofovi, který si na něm 
vybudoval domek čp. 11. Po jeho úmrtí je situace složitá. Podle pozdějšího zápisu bylo na gruntu 
hodně nezletilých dětí a nikdo, kdo by pečoval o chod hospodářství. V časech sedmileté války, 
v Janovicích přezdívaných "drahá léta" usedlost zpustla, některé pozemky si uzurpovali sousedéz" 
a dům se stodolou spadl. Teprve 2. června 1780 se sešli dědicové a určili za jediného majitele 
gruntu zedníka Františka Vitáka (nO.9.1826 v čp. 18), jenž dostal za úkol hospodářství obnovit. 
Podle dlužních úpisů však k tomuto porovnání muselo dojít již v závěru 70. let2l2

• Nutno zmínit, že 
Viták nebyl postaven do lehké situace, neboť když grunt přebíral, vázl na něm již celkový dluh 103 
zl. 40 kro a na obnovení byl nutný další kapitál. Obstál však vcelku obstojně, neboť 18. dubna 1807 
převedl svému nezletilému synovi Josefu Vitákovi půl dvůr čp. 18 s pozemky, 2 voly, 2 kravami, 
letním a zimním osením a hospodářským nářadím za 1200 zl. s dluhy ve výši 118 zl. 40 kro 
Odstupujícímu otci nový hospodář splácel po 20 zl. ročně 200 zl., sourozencům Janovi, Tadeášovi, 
Václavovi, Hynkovi i samotnému Josefovi připadlo každému po 200 zl. Zavázal se rodičům 
Františku a Josefě doživotním výměnkem, jenž tvořily 4 strychy žita, 1 strych pšenice, 2 strychy 
ječmene, vyhrazení obdělané pohnojené půdy na pěstování brambor a lnu a vydržování 1 krávy 
mezi svými. Pokud zemřel dříve výměnkář, snižoval se obilní renta vdově jen na 2 strychy žita a 2 
strychy ječmene, zbytek zůstal. Poslední povinností Josefovou bylo zaplatit bratru Hynkovi vyučení 
se libovolnému řemeslu2l3 . Josef Viták držel usedlost nerušeně necelých 34 let, svůj půldvůr čp. 18 
se všemi pozemky, 2 voly, 1 krávou a hospodářským nářadím předal 25. února 1841 svému synovi 
Pavlu Vitákovi za 720 zl. C. M. Na dědických podílech musel Pavel vyplatit svému bratrům 
Tadeášovi a Václavovi po 38 zl. 28 kr., sestrám Marianě, Františce a Alžbětě po 100 zl., na dluzích 
120 zl. a zbývajících 223 zl. 4 kro otci Josefovi. Podíly sestrám, které měl vyživovat až do jejich 
sňatku či provdání, se úročily 5 %. Rodičům Pavlu a Františce Vitákovým se zavázal poskytnout 

205 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, tol. 33r. 
206 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

207 Vdova Eva (pochována 16.7.1709) uváděna jako majitelka v soupisu desátků z roku 1693. SOA Plzeň, VS Bystřice 
n. Úhl., inv. č. 542, karton č. 455 

208 Tamtéž. 
209 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 16r. V mladším zápise z roku 1724 grunt měl 35 strychů 

2 věrtele polí, luk na 4 fůry sena a 2 fůry otavy, zahrádku na 2 věrtele (tamtéž). 
210 NA Praha, TK, inv. Č. 1440, karton Č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, Č. 3. 
211 Např. u domku čp. 65 pole "Na láně" pocházelo prokazatelně od tohoto gruntu. 
212 16. října 1778 si Viták vypůjčil z majetku kaple sv. Josefa 15 zl., téhož dne si vypůjčil ještě ze záduší v Nýrsku. 

SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 80v, 81 r. 
213 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 33v-35r. 
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doživotní teplý, světlý byt ve světnici s roční rentou 4 strychů žita, 1 strychu pšenice, 2 strychů 
ječmene, vydržování 1 krávy mezi svým dobytkem a slíbil jim možnost vypěstovat si na zorané 
půdě brambory, zelí. Množství obilí se snižovalo o polovinu, zemřel-li výminkáfl4. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 4,98 hektaru, luk 0,35 hektaru, 
zahrad 0,006 hektaru (celkem 5,34 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 19 (U Marečků) 
V roce 1733 si odkoupil tkadlec původem z Domažlic Petr Fingl (t26.1 0.1762)215 od Petra 

Fialy za 10 zl. kus pozemku a za vlastní náklady si na něm vystavěl chalupu. Stejně jako jiným 
chalupníkům ("Inleute") mu byla vyměřena pěší robota v délce 2 dnů během žní a 2 dnů při česání 
chmele216. Po rodičích potom chalupu zdědil mladší syn Jakub Fingl (t 19.3.1831 v čp. 19), jehož 
sourozenci Kateřina Mankoltová a Jan Fingl se vzdali na rodné chalupě jakýchkoliv nároků, pouze 
Kateřina si vymínila v případě svého ovdovění bezplatné bydlení2l7

. Jakub Fingl nakonec 
26. listopadu 1811 domeček čp. 19 s příslušnými pozemky odstoupil své dceři Barboře a jejímu 
manželovi Janu Samauelu Seidlerovi za částku 300 zl., smluvenou již 14. března 1804. Nastupující 
manželé otci zaplatili 198 zl. 30 kr., zbytek 101 zl. 30 kro nebo 75 zl. 15 kro C. M. přislíbili splatit 
s 5 % úrokem později. Zároveň mu vyhradili v chalupě teplý a světlý byt a ponechali mu 
k doživotnímu užívání emfyteutické pole Č. top. 737. To mělo poté přejít na nové hospodáře 
za stejnou cenu, za jakou ho pořídil Fingfl8. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,24 hektaru, zahrad 0,05 hektaru 
(celkem 0,29 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 20 (U Vojťáků) 
Podle marginální zmínky v mladším zápisu tuto chaloupku ("Tripfáussl") koupil v roce 

1757 krejčí Vojtěch Zinterhof, jenž zemřel již 17. ledna 1765. Krátce poté, 30. října 1765, se 
na vrchnostenské kanceláři v Bystřici konalo pozůstalostní řízení, jež chaloupku v ceně 60 zl. 
přisoudilo Vojtěchovu synovi Janu Zinterhofovi. Nebyl sice nejmladší, ale vdova patrně 

potřebovala co nejrychleji hospodáře. Nový majitel se zavazoval vyplatit svým sourozencům 
Jakubovi 20 zl., Alžbětě 10 zl., Šimonovi 5 zl., Josefovi 5 zl. (dalších 5 obdržel již předtím), Sibyle 
a Anně po 10 zl. Matce Juditě měl poskytnout doživotní ubytování a stravu2l9. Jan však zemřel, 
takže se muselo k řešení pozůstalosti přikročit 4. dubna 1780 znovu. Nejmladší Vojtěchův syn 
Jakub Zinterhof se vyučil mlynářskému řemeslu a nejevil ochotu hospodařit na rodné chalupě, 
lákalo ho spíše ".~těstí v kraji hledati", takže hospodářstí převedl za 40 zl. své sestře Sibyle 
Zinterhofové. Odstupujícímu bratrovi vyplatila 20 zl., zbývajících 10 zl. sestře Anně, která 
momentálně sloužila ve Vídni. Zavazovala se zároveň vykonávat pěší robotu - 2 dny během česání 
chmele a 2 dny ve žních220

• Nedlouho poté se provdala za kováře Kryštofa Schmidta (20.2.1811 
v čp. 20), kterému svůj majetek převedla. V hospodářství se jim patrně vedlo, neboť v roce 1809 
pro sebe zakoupili chaloupku čp. 93. O pouhé dva roky Kryštof Schmidt zamřel, takže vlastnictví 
chalupy čp. 20 putovalo zpět na Sibylu. Svatební smlouvou z 24. ledna 1812 pozůstalá vdova 
chalupu čp. 20 převedla za 50 zl. W. W. do spoluvlastnictví svému synovi, krejčovskému mistrovi 
Janu Schmidtovi (t3.5.l839 v čp. 20) ajeho nastávající manželce Magdaleně Vlčkové, ovšem se 
závazkem, že novomanželé poskytnou bezplatné bydlení ženichovu bratru Šimonovi a bratrům 
Josefu a Václavu bezplatné vyučení se krejčovskému či tkalcovskému řemeslu. Nevěsta přinesla 

214 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 265v-266r. 
215 Při svém sňatku 19.2.1732 s Magdalenou, dcerou Kašpara Zinterhofa, se uvádí jako osobně svobodný člověk, 

pocházející z Domažlic. 
216 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 75r-75v. 
217 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 75v, 743r. 
218 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 58r-59r. 
219 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, tol. 74. 
220 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 7431

/
2

• 
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do sňatku věno 240 W. W., jež měl vyplatit její bratr Jan Vlček221 • 20. srpna 1839 se projednávala 
Schmidtova pozůstalost na bystřické vrchnostenské kanceláři. Domek čp. 20 se všemi pozemky 
v celkové ceně 279 zl. 22 kro C. M. připadl pozůstalé vdově Magdaleně Schmidtové. Musela však 
uhradit výlohy spojené s manželovým léčením a pohřbem (90 zl. 16 kro a 37 zl. 32 kr.) a zajistit jeho 
bratru Šimonu Schmidtovi v případě jeho návratu bezplatný doživotní byen . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,12 hektaru, zahrad 0,05 hektaru 
(celkem 0,17 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 21 (U Vdovců) 
Než bylo 29. zan 1989 upuštěno od památkové ochrany a povolena demolice, 

představovalo stavení čp. 21 jeden z posledních zbytků původní janovické domkářské zástavby. 
Jejím stavitelem byl nejpravděpodobněji syn tesařského mistra Bartoloměje Mayera, rovněž tesař 
Václav Mayer (t1.6.1772 v čp. 21), jenž se v roce 1746 ženil s Alžbětou Tintěrovou. Nemovitost se 
totiž neobjevuje v tereziánském katastru ani nejstarší pozemkové knize. První pozemkový zápis 
do gruntovních knih učinila až 16. ledna 1785 vdova Alžběta Mayerová, která svému nejstaršímu 
synovi, tesařskému tovaryšovi Janu Mayerovi (t14.7.1840 v čp. 21) odvedla chalupu čp. 21 se 
zahrádkou za sumu 72 zl. K nemovitosti patřila ještě dvě pole Na Žápovce pod 1 strych 
a Za Ouhlavou rovněž pod 1 strych, která daroval kdysi jménem věna Bartoloměj Hejtmánek z čp. 
77. Nový majitel Jan Mayer musel uhradit 30 zl. jakožto pasiva váznoucí na nemovitosti 
a na dědických podílech 6 zl. připadlo jemu samotnému, po téže částce dostali sourozenci Bernard, 
Anna Weigelová, Sibyla a matka Alžběta. Bratr František, který se zrovna učil řemeslu v Praze 
na Malé Straně, připadlo 12 zl. ve jménu iure praetationis (byl nejmladším synem, ale svého práva 
se vzdal)223. Jan Mayer se postupně vypracoval na tesařského mistra a chalupu se zahrádkou, polem, 
1 krávou a vším hospodářským nářadím převedl 13. března 1823 svému jedinému synovi, 
zednickému mistrovi Janu Wolfgangu Mayerovi (tI8.1.l845 v čp. 21) za 550 zl. Částku tvořily 
podíly Janovým sestrám Magdaleně 150 zl., Anně Teitlové 200 zl. a Josefě 150 zl. Zbývajících 50 
zl. putovalo odstupujícímu otci, který si spolu s manželkou Annou vyhradil v domku doživotní 
bezplatné ubytování a stravu. Stejné zaopatření platilo i pro Josefu, jejíž podíl po její smrti zůstal 
novému hospodáři. Ten se konečně zavázal i k vykonávání ruční roboty 4 dnů v roce224

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,14 hektaru, zahrad 0,02 hektaru 
(celkem O, 16 hektaru). 

Usedlost čp. 22 (U Divišů) 
Lze ztotožnit s celolánovou usedlostí, v níž v 17. století bydlela rodina Bláhova. Této 

skutečnosti nahrává pomístní jméno Za Bláhovy, které se používá pro pozemky rozložené jižně 
od usedlosti. Nejstarším doloženým majitelem usedlosti však byl jistý pan Krocz, který 8. května 
1614 prodával Jiřímu Bláhovi za 125 kop míšeňských grošů svůj dvůr se 2 koňmi, sedlem, 
1 krávou, 1 vepřem, 4 slepicemi, pokovaným vozem, železným pluhem, železnými branami, 
2 chomouty do pluhu, řetězi, vidlemi na hnůj a seno, řezací stolicí, travní kosou a dalším 
příslušenstvím. Krocz od Bláhy obdržel závdavek 30 kop, zbytek měl kupující splácet po vejruňcích 
ve výši 8 kop vždy o svatodušních svátcích až do úplného vyplacení225

• Splácení usedlosti trvalo 
neobyčejně dlouho, ještě Jiřího syn a nový hospodář Jan Bláha (t28.12.1686) v roce 1652 měl 
doplatit přes 32 kop míšeňských grošů226 • Bylo mu tehdy ke 40 letům, jeho stejnojmennému synovi 
22 let227

• V dubnu 1655 jeho stavení totálně vyhořelo, ale komise berní ruly zjistila, že měl oseto 21 
strychů orné půdy, obhospodařoval tedy všechna pole. Jan tak na tom byl paradoxně lépe než jeho 
nástupce Jan Jandovský (pochován 18.11.1691), který podle revizitace z roku 1675 měl oseto jen 

221 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 56 C. 
222 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 313r. 
223 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 185r-186r. 
224 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 209r-209v. 
225 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 15r-15v. 
226 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, tol. 15v. 
227 P. ZAHRADNÍKOVÁ, Soupis 1, s. 128. 
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16 strychů, zatímco plných 8 leželo nevyužito ladem. Nejspíše po jeho smrti došlo k rozdělení 
dosud jednotného hospodářství, přičemž budoucího pololánového gruntu čp. 22 se ujal uzdař 
Wolfgang Břečka přezdívaný Polcar (pochován 3.9.1738), který pocházel z čp. 47. Usedlost si 
nechal oficiálně zapsat do gruntovní knihy v roce 1722 za 20 kop míšeňských grošů. Po dvou letech 
k jeho usedlosti patřilo 16 strychů 2 věrtele polí, luk pod 2 vozy sena a zahrádka pod 2 měřičky. 
Zvláštností bylo, že majitel neplatil železnou krávu kostelu v Janovicích, nýbrž v Loučimi228 • 
Wolfgang se podle úmrtní matriky dožil 95 let, půjde však o jistě dost nadsazené číslo. Jeho 
nástupcem se stal Karel Polcar (~1.9.1699, t13.11.1742), jenž opět kromě vlastní zemědělské 
činnosti ještě vykonával řemeslo uzdaře a jenž po otci přijal přezdívku Wolf. Bohužel záhy zemřel, 
na gruntu musela hospodařit vdova Kateřina. Teprve v roce 1743 se provdala za Václava Terče 
z Ondřejovic, který grunt spravoval minimálně do doby, než se 29. dubna 1760 vdávala dcera 
zesnulého Karla Polcara Magdalena. Jejím manželem a zároveň novým hospodářem se stal Josef 
Benda (t25.1O.1799 v čp. 22). Smlouvou z 3. září 1786 Josef Benda odvedl polovinu z gruntu 
svému zeti Janu Jandovi, manželu dcery Magdaleny (pozdější čp. 123). To ještě počítal s možností, 
že by jeho syn mohl být hospodářem na otcovské usedlosti, protože zde vymínil vyplatit nejmladší 
dceru Barboru a výměnek pro sebe a manželku Magdalenu, hrazený z obou polovin gruntu229

• 

Konečného ujasnění poměrů mezi svými dětmi Bendovi dosáhli smlouvou z 15. prosince 1795. 
Zeti Janu Jandovi, kterému předtím odvedli polovinu svého hospodářství, dali za povinnost 
vydržovat u sebe do října 1797 syna Augustina Bendu a vyplatit mu dědický podíl 80 zl. 
S odvedením poloviny gruntu si dali Bendovi podmínku, že se tak má stát až po smrti Josefa Bendy. 
Druhá polovina se pro neschopnost Augustina Bendy odvedla dceři Barboře, jíž rodiče uložili 
vyplatit Augustinovi 40 zl. a vydržovat ho až do smrti. Vůči švagrovi Janu Jandovi měla povinnost 
zorat mu pole o osít ozimním obilím230. Svatební smlouvou z 17. listopadu 1797 Josef Benda svůj 
čtvrtdvůr čp. 22 s 1 krávou převedl bezplatně manželovi své dcery Barbory Václavovi Toušovi, 
vyhradil si ovšem na gruntu výměnek pro sebe a svou manželku Magdalenu. Synovi Augustinu 
Bendovi vyhradil v odevzdávané usedlosti doživotní byt a vyplacení 40 zl. dědického podílu. Touš 
od svého otce Havla Touše ze Spůle dostal 30 zl., 1 emfyteutické pole z dlažovského statku pod 
2 strychy a 2 ovce231

• 15. dubna 1805 manželé Toušovi hospodářství prodali Antonínu a Markétě 
Valečkovým z Běhařova za 2450 zl. Z této sumy zaplatili přímo při sepisování kontraktu 1850 zl., 
zbytek s 5 % úrokem a čtvrtletní výpovědní lhůtou později232 • Pro úmrtí Josefa Bendy se na základě 
soudního řízení z 25. července 1805 vdově Magdaleně nově vyměřil výměnek - 1 věrtel pšenice, 
I strych žita, 3 věrtele ječmene, 1 věrtel ovsa, vydržování 1 krávy mezi hospodářovými, výhradní 
užívání louky "Suchá louka" a vyhrazení obdělané půdy pro pěstování brambor, zelí a lnu233

• 

V držení nemovitosti ale Valečkovi dlouho nezůstali, již 26. července 1805 čtvrtdvůr, k němuž 
patřilo 5 jiter 386 čtv. sáhů polí, 1 jitro 854 sáhů luk a zahrad, prodali vdově Anně Kličkové 
z Klatov za 2250 zl. Složila hotově 220 zl., zbytek přislíbila doplatit na sv. Havla 1805. Zároveň 
s tím se zavázala se uhradit dluhy v sumě 600 zl. a dodržovat výměnek Magdaleny Bendové se 
všemi jeho body234. Vdova Kličková 5. března 1806 prodala hospodářství čp. 22 za 1670 zl. Josefu 
a Marii Novým z Kněžic, zanechala na něm také 1 krávu, vůz, pluh, bránu, řezací stolici s noži 
a železné vidle. Nový zaplatil již 9. ledna 1806 50 zl., zbytek sumy tvořily nejrůznější dluhy, 
z nichž plných 950 zl. obnášel dluh bývalým majitelům Valečkovým. Noví majitelé se zavázali 
respektovat výměnek pro M. Bendovou v tomto stavení i s příslušnými dávkami a závazky235. 

Nových 7. května 1806 čtvrtdvůr čp. 22 prodali se všemi pozemky, 1 krávou, pluhem, kovaným 
vozem, bránou, řezací stolicí s noži a vidlemi na hnůj Diviši Adamcovi (t8.9.l832 v čp. 22) 
z Lukavice za 1795 zl. Kupující složil hotově již při uzavření prozatimního kontraktu 630 zl. 

228 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 14r. 
229 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 37r-37v. 
230 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 37v-38v, 43r-43v. 
231 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 44r-44v. 
232 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 30v-3Ir. 
233 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 106r-107v, 103v-I04v. 
234 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 31 v-32v. 
235 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 36r-37v. 
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Většinu zbývající sumy uhradil zapravením na hospodářství váznoucích dluhů 1110 zl. 44 kr., 
na prodávající vybylo ještě 54 zl. 16 kro Adamec konečně slíbil plnit povinnosti výměnku 
pro Magdalenu Bendovou236

. Předmětem řízení byla chalupa čp. 22 v ceně 160 zl., pozemky 236 zl. 
39 1~ kr., dobytek 44 zl., zaseté ozimy 22 zl., hospodářské a domácí nářadí 7 zl. 11 kro Diviš 
Adamec dlužil na dědickém podílu svému bratrovi Filipovi do sirotčí pokladny 69 zl. 43 kro B. Z., 
běžné dluhy včetně věna vdovy Františky a výloh spojených se soudním řízením obnášely 147 zl. 
7 kro C. M. Děti Marie, František, Jan a Josef obdrželi 40 zl., jen Šimon 49 zl. 50 kro C. M. Z těchto 
dětí měl Jan potíže se zrakem, Josef s mluvením, Šimon byl příliš malý, takže jedinou schopnou 
osobou k převzetí hospodářství byla nejstarší Eva Adamcová. Vedle zmíněných podílů měla 
sourozencům poskytnout bezplatné bydlení. Matce Františce byla povinována vyplacením 40 zl. 
podílu a jménem výměnku vedle bezplatného bytu ještě 2 strychy žita, 1,5 strychu ječmene, 1 věrtel 
pšenice, umožnit jí vypěstovat si zelí, brambory a len a chovat mezi svým dobytkem její krávu237. 

Svatební smlouvou z 23. ledna 1833 Eva Adamcová polovinu hospodářství čp. 22 zapsala svému 
nastávajícímu manželovi Janu Huspekovi, který jménem obvěnění dostal od svého otce Matěje 
Huspeky z Javoří 240 zl. C. M., 2 voly, jednu krávu a 2 ovce238

. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,86 hektaru, luk 1,01 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 6,89 hektaru). 

Usedlost čp. 23 (U Bánů) 
Vznikl z celolánového gruntu společně s čp. 22 někdy na sklonku 17. století. Prvním 

majitelem byl Jan Fiala (pochován 28.12.1734), který si hospodářství nechal zapsat v roce 1722 
za 35 zl. O dvě léta později přiznával 16 strychů 2 věrtele polí, luk pod 2 vozy sena a zahrádku pod 
2 měřičky239. Byl synem Václava Fialy, v roce 1688 se ženil s Barborou Soběhrdovou z Veselí. 
Po Fialově smrti se na gruntě objevil Jakub Pauly (t18.1O.1761), nejpravděpodobněji sňatkem 
s některou jeho dcerou. První přímou zprávou o gruntu je potom až zápis z 3. července 1789, kdy 
žádal Jan Pauly (t18.11.1816 v čp. 23), aby byl zapsán do pozemkových knih jako majitel 
půldvora čp. 23. Hospodařil na gruntu údajně již 29 let, de facto od smrti předešlého hospodáře, 
svého otce Jakuba Paulyho240

• Podle přiložených kvitancí již vyplatil dědické podíly svým 
sourozencům Václavovi, Barboře a Kateřině Kilianové. Vrchnostenská kancelář mu vyhověla 10. 
července 1789241

• Pro nemoc musel Jan Pauly 10. ledna 1796 odvést za sumu 550 zl. svůj půldvůr 
čp. 23 s 11 jitry 429 čtv. sáhů polí, 3 jitry 242 sáhů luk a pastvin, vším hospodářským nářadím, 
ovšem bez dobytka, nejstaršímu synovi Havlu Paulymu. Ten složil hotově 150 zl., zbytek tvořily 
dědické podíly sourozencům Vojtěchovi, Valpurze a Evě po 100 zl., zbývajících 100 zl. bylo 
podílem nastupujícího Havla. Dalším závazkem byl výměněk rodičům, sestávající z 2 věrtelů 
pšenice, 4 strychů žita, 1 strychu 2 věrtelů ječmene, v případě úmrtí jednoho z výminkářů se 
množství odváděného obilí snižovalo na polovinu242

• Havel Pauly odvedl svatební smlouvou 
z 9. listopadu 1829 svůj půldvůr čp. 23 se všemi pozemky, 1 jalovicí, I teletem a hospodářským 
nářadím do spoluvlastnictví synovi Janu Paulymu a jeho nastávající manželce Marii Zinterhofové 
za sumu 440 zl. C. M. Do 31. června 1830 slíbili nastupující hospodáři otci zaplatit 120 zl., zbytek 
dodatečně. Havel Pauly si zde vymínil hospodařit až do sv. Jakuba 1830 a poté společně 

s manželkou Ludmilou výměnek, totiž teplý, světlý byt a stravu. Pokud by byli nespokojeni, mohli 
jej změnit tak, že jim hospodáři odváděli 2 sáhy dříví, 1 strych pšenice, 5 strychů žita, 2 strychy 
ječmene, 1 strych ovsa, možnost vypěstovat si len, brambory a zelí a vydržovat mezi hospodářovým 
dobytkem 1 krávu a lovci. Otec nevěsty Václav Zinterhof přinesl do manželství jménem věna 240 
zl. C. M. a 1 krávu243

• 

236 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 37v-39r. 
237 SOAPlzeň, VS Bystřicen. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 2l2v-2l3v. 
238 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 214r-214v. 
239 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 15r. 
240 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 39r-39v. 
241 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 40v. 
242 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 40v-41 v. 
243 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 173r-173v. 
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Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 6,32 hektaru, luk 0,96 hektaru, 
zahradO,Ol hektaru, pastvin 0,02 hektaru (celkem 7,4 hektaru). 

Usedlost čp. 24 (U Vítů) 
Nejmenší selskou usedlost v Janovicích vlastnil v době berní ruly Jan Stuna, disponoval 

15 výsevkovými strychy orné půdy. Vzhledem k počínající poválečné depresi si nestál špatně, 
obhospodařoval všechna pole, stejně jako o 20 let později. Podle soupisu poddaných mu bylo v roce 
1651 kolem 35 let a měl za manželku o 5 let mladší Annu244

• Sňatek uzavřeli v roce 1636 
ve Strážově245 • Stuna zemřel někdy před rokem 1683 a hospodářství se ujal jeho syn Ondřej Stuna 
(pochován 8.2.1720), jenž dosáhl titulu městského radního. Jeho jediný syn Daniel zemřel 

v červenci 1711, takže usedlost přešla sňatkem jeho dcery Kateřiny na Jiřího Podstatného 
(t 1.12.1751). Půl dvůr si nechal zapsat ještě v roce 1720 jako chalupnické hospodářství, 

do gruntovní knihy však byla učiněna poznámka, že bylo rozděleno na 3 části. První připadla 
Podstatnému, druhá vdově po Jaroslavu Stunovi a třetí Janu Liškovi246

• Na gruntu po Jiřím 
hospodařil jeho syn Josef Podstatný (~27.1.1716, t29.6.1772 v čp. 24). Svatební smlouvou z 20. 
ledna 1775 pozůstalá vdova Alžběta Podstatná odvedla půl dvůr v ceně 200 zl. Janu Bittlovi 
(t31.6.1790) z Bukové, nastávajícímu manželovi své dcery Markéty Podstatné. Menší cenu 
usedlosti zdůvodňovala matka Janovou povinností nadosmrti vydržovat stravou a šatstvem nejen jí, 
ale i nevěstina bratra Bernarda Podstatného, od narození němého. Mimoto se zavazoval nový 
hospodář vyplatit všem dědicům podíly z částky, která zůstane po zapravení zastavených polí 
a dluhů, čítajících 93 zl. 9 kro 4,5 denáru. Pro odstupující matku Alžbětu to dělalo 12 zl. 50 kro 1,5 
denáru, stejně tak Bernardovi, Josefovi, Jiřímu, Anně, Ludmile a Markétě. Pouze nejmladší syn Jan 
Podstatný dostal navrch o 10 zl. více vzhledem k tomu, že se vzdal práva na gruntu nastoupit. 
Se starším bratrem Jiřím se měl vyučit libovolnému řemeslu, Bittel je měl po celou dobu učení 
vydržovat z jejich dědických podílů. Rovněž další bratr Jakub Podstatný měl u hospodářství získal 
doživotní vydržování, navíc se mu však přidávalo užívání 3 strychů pole a louky pod 1 vůz sena -
obé se mělo vrátit k mateřskému gruntu po jeho smrti. Jan Bittel přinesl jménem obvěnění 
do manželství 2 tažné voly, 2 voly a 1 dvouletého volka247

• Hospodařil zde 15 let a testamentem ze 
17. května 1790 veškeré své jmění odkázal manželce Markétě Bittlov~48. Provdala se za Matěje 
Blahuta a půldvůr spravovala až do svého skonu. Protože neexistoval žádný schopný hospodář, 
rozhodli se dědicové zemřelé Magdaleny 28. října 1802 prodat rodný statek za 650 zl. Karlu 
Svobodovi. Kupující složil 586 zl. 14 kro hotově, zbytek tvořily nezaplacené podíly členům rodiny 
Podstatných. Na srážku podílu Janu Podstatnému odvedl Svoboda témuž pole Č. top. 1804 " Velká 
zahrádka" pod 0,5 strychu výsevku a louku" Ve vol.~í vedle rybníka Ovčáckýho", v němž uvedené 
pole ležel0249

• Jakubu a Anně Smahovým prodal k vystavění domku čp. 123 1.ledna 1831 za 49 zl. 
12 kro C. M. část svého pole Č. top. 1151 o výměře 78 čtv. sáhů250 • Karel Svoboda ho ovšem nedržel 
dlouho. Již 22. července 1809 ho se zasetým obilím, senem, hospodářským nářadím, 1 krávou a 1 
volkem převedl za 1600 zl. na svého syna Šimona Svobodu. Rozsah půldvora tak, jak jej Karel 
obdržel od dědiců Markéty Bitt1ové, však byl změněn, neboť je v kupní smlouvě zmínka o výměně 
některých pozemků s Šimonem Pavlíkem z čp. 7. Na gruntu vázlo mnoho nevyplacených podílů, 
spojených ještě s rodinou Podstatných (celkem 63 zl. 19 % kr.), nově tu byl závazek Šimonově 
sestře Alžbětě Kunertové 200 zl., samotnému Šimonovi se jménem dědického podílu z ceny 
usedlosti sráželo 100 zl. Otec si k vlastní potřebě vyhradil 460 zl. Zbytek ceny usedlosti konečně 
tvořily dluhy v celkové výši 676 zl. Na podíl měla v případě sňatku nárok také Šimonova sestra 

244 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis 1, S. 133. 
245 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. 1 (1631-1670), fol. 151 b. Anna byla 

dcerou Jiříka Karla z Janovic. 
246 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 13r. Na fol. 82r je o pů1dvoře Jiřího Podstatného další 

zápis, který nejpravděpodobněji pojednává o stejné nemovitosti. 
247 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 82r-823r. 
248 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 823v-824r. 
249 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 824v-825v, 86 C. 
250 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 253r. 
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Marie, ale pouze v případě sňatku. Pokud se nevdala, měl ji bratr doživotně vydržovat ve svém 
domě. Stejně tak rodiče si vyhrazovali na usedlosti doživotní výměněk, sestávající ze světlého, 
teplého bytu a společné stravy, ale kdyby jim tento způsob výměnku nevyhovoval, měl jim Šimon 
Svoboda ročně odvádět 4 strychy žita, 2 strychy ječmene, I strych pšenice, 1 strych ovsa, umožnit 
jim vypěstovat si obdělané půdě brambory, zelí len a vydržovat mezi svým dobytkem 1 krávu. 
V případě úmrtí jednoho z výměnkářů se výše odváděného obilí snižovala na polovinu25I . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,13 hektaru (celkem 0,13 hektaru). 

Stavení čp. 25 (U Šlemlů) 
Byla od 2. poloviny 17. století útočištěm janovické farní školy. Revizitace berní ruly z roku 

1675 uvádí, že záduší zakoupilo chalupu Jiřího Tkadlece a zřídilo zde školu252. Stejně tak v roce 
1722 nalézáme v gruntovní knize chalupu, v níž bydlí učitel ("Schulmeister"). To již ke škole 
patřilo dominikální pole pod 3 strychy výsevku, které k ní vrchnost jménem patronátního práva 
přikoupila. Zahrádka k domku již náležela253 . Oba pozemky sloužily k nejnutnějšímu vyživení 
učitele. Z josefského katastru známe přesnější výměru tohoto pole, lokalizovaného "Mezi cesty 
a Žápovky hořejší mezi Janem Strychem a Jaroslavem Stunou" - 1 jitro 514 čtv. sáhů. Kantorovi 
vynášelo na ozimním obilí 5 měřic pšenice a 15 měřic žita254. Osud nejstarší janovické školy se 
naplnil v závěru 18. století pod tlakem zvýšených požadavků na úroveň vzdělání. Již v prosinci 
1791 klatovský krajský úřad trval na okamžitém postavení nové školní budovy, neboť stávající byla 
malá a vlhká a žáci se v ní museli učit na etapy255. Hospodářský úřad bystřického panství jakožto 
patron školy 18. července 1798 stavení čp. 25 i se zahrádkou emfyteuticky prodal za 200 zl. 
a závazkem roční činže 12 zl. Židu Salomonu Pollakovi. Na první pohled vysokou cenu 
nemovitosti navyšovaly ještě emfyteutické pozemky - celkem 2 pole a 5 luk - na celkovou sumu 
375 zl. a činži 30 zl. ročně. Mimoto musel nový majitel platit desátky faráři a obilní rentu učiteli256 . 
Nedaleko staré školní budovy vyrostla nová škola, zděná budova s čp. 126. Relativně vysoké 
požadavky vrchnosti nebyly právě nejlepším předpokladem pro zdárné hospodaření, takže Pollak 
domek se zahradou 25. prosince 1808 prodal Janu Jandovi z Janovic za 600 zl.257 Ten se zde již 
udržel, zmiňuje ho zde ještě v roce 1837 stabilní katastr. Je ovšem zajímavé, že se u nemovitosti 
kromě zahrady již nevyskytuje žádný jiný pozemek258

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,76 hektaru, zahrad 0,02 hektaru 
(celkem 0,78 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 26 (U Bosáků) 
Vzhledem k absenci chalupy v pozemkových knihách mohlo jít původně o dominikální 

nemovitost. Podle analogií by se mohlo jednat o chalupu Adama Mayera, zapsanou v nejstarší 
gruntovní knize, která evidovala i vrchnostenské stavby. Adam Mayer (pochován 19.4.1735) za ni 
zaplatil v roce 1698 15 zl. a vlastnil ji ještě v létě 1733. Po něm tu hospodařil jeho syn, tesařský 
mistr Bartoloměj Mayer (tI2.I.1760), který se oženil s Martou Liškovou z Týnce 22.9.1720. Měli 
spolu syna Jana Mayera, který uzavřel 19. dubna 1763 sňatek s Annou Lomovou. Jeho spojitost 
s čp. 26 prokazuje přítomnost v tomto domě bezprostředně po zavedení číslování domů. Byl rovněž 
tesařským mistrem a zemřelI. února 1799. Vedle něj tu ovšem žil ještě Wolfgang Pankrác, jenž zde 
skonal ve 32 letech ještě před Mayerem (14.7.1797). Novým hospodářem se stal Pankrácův syn 

251 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 53r-53v, 62r-62v, 72v. 
252 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-l91 v. 
253 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 25r. - Pole zmiňuje již duchovenská tabela tereziánského 

katastru z roku 1713 (NA Praha, TK, inv. č. 1288, karton č. 420). 
254 NA Praha, JK, inv. č. 4025, karton č. 1997-1998, fase, č. top. 1198. Vynášelo 
255 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 373, karton Č. 227. 
256 K. POLÁK, Místopis, s. 228-229. 
257 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 117, sign. K 117, fol. 2r. 
258 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela Č. 124. 
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Jakub Pankrác (t2.4.1824 v čp. 26). Po jeho smrti se domek musel prodat Václavu Bosákovi, 
jehož zde nalézáme v roce 1837259 . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,55 hektaru, luk 0,26 hektaru, 
zahrad 0,009 hektaru (celkem 0,819 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 27 (U Frýdlů) 
Dodnes pěkně zachované stavení čp. 27 (E 10) je památkově chráněným objektem II. 

kategorie a patří také k těm málo šťastným budovám, jejichž historii lze protáhnout až do 16. 
století. Zásluhu na tom má fakt, že objekt dlouhou dobu sloužil jako panská lázeň, propachtovávaná 
vrchností lazebníkům. Zmiňují ji již dílčí cedule z roku 1539 a 1590, jež ji popisují jako objekt 
nedaleko mostu před vjezdem do předhrade60 . Taxa z roku 1649 ji uvádí jako spálenou 
s lazebníkovou povinností platit z ní 6,5 zl. ročně majiteli janovického statku. Mladší prameny 
lázeň znovu připomínající jako funkčí a přinášejí též první jména lazebníků: Jana Vackera26I 
a v roce 1691 zemřelého Jana Podstatného262. Jeho smrtí se patrně historie janovické panské lázně 
navždy uzavřela, neboť o ní již poté neslyšíme. Vynořuje se teprve 20. srpna 1720, kdy koupil 
od Maxmiliána Norberta Krakovského z Kolovrat vrchnostenskou, tzv. Lázeňskou chalupu ("Baad
Chaluppen") a k ní příslušející zahrádku pod 1 ,25 věrtele výsevku, ležící pod dominikálním polem 
" V říčkách" do dědičného vlastnictví provazník Jan Josef Muller za 45 zl. Hotově zaplatil 25 zl., 
zbývajících 20 zl. slíbil uhradit po splátkách á 10 zl. K chalupě byla vymezena pěší robota o žních 
a při svážení obilí a roční úrok 2 ze63 Muller, syn klatovského souseda Jana Jiřího Mullera, ovšem 
bydlel Janovicích již minimálně od roku 1711, neboť 2. února toho roku se ženil s dcerou Linharta 
Eda Dorotou264. Rovněž Mullerův otec Jan Jiří zde již v roce 1687 křtil dítě a v roce 1715 tu zemřel. 
Pokud tedy byl Muller starší svobodnou osobou, stal se jeho syn již plnocenným dědičným 
poddaným. Vlastnil chalupu ještě minimálně v roce 1739265. S Dorotou zplodil celkem 5 synů a 3 
dcery a za svého života rozšířil hospodářství 9. května 1743 koupí pole Za Úhlavou O výsevku 
2 věrtele 2 měřičky od Michala Tejšla za 19 zl. a políčko K Chvalovu O 3 věrtelích výsevku 
od Wolfganga Fialy za 22 zl. 19. září 1764 již ovdovělá Dorota Mullerová převedla chalupu" mezi 
Janem Vitákem a školou" se dvěma poli (" Za Úhlavou od Václava Tejšla" o výsevku 2 věrtele, 
"U kaple od vdovy Chalupový" O výsevku 2 věrtele 2 měřičky) a zahradou v celkové ceně 69 zl. 
nejmladšímu synu, provaznickému mistrovi Vavřinci Mullerovi (~21.1O.1727, t4.7.1801 v čp. 27). 
Na dědickém podílu vyplácel každému z bratrů 9 zl., každé ze sester 3 zl. 30 kro a matce 12 zl. 30 
kro Stejným poměrem rozdělil také částku za koupi volků a matce poskytl doživotní výměnek. 
Vavřinec Muller ve svém testamentu z 6. června 1801 uložil svému nastupujícímu synovi, rovněž 
provaznickému mistrovi Františku Mullerovi (ti 4.2.1810 v čp. 27) vyplatit sestry Sibylu 
a Barboru, každou 55 zl. Ještě před svou předčasnou smrtí 28. května 1806 František prodal 
hospodářství čp. 27 papírenskému tovaryšovi Bedřichovi Tauškovi za 1230 zl. B. Z. Taušek mu 
hotově zaplatil 1030 zl., zbývajících 200 zl. podle Františkovy poslední vůle z 13. února 1810 
dědila vdova Veronika, která měla za roční činži 5 zl. dožít v Tauškově chalupě. Dále jí připadlo 
ještě dalších 200 zl. B. Z. Z celkových 400 zl. jí však po odečtení dluhů a přepočtu na vídeňskou 
měnu zbylo jen 29 zl. 39 kro W. W. Z těchto peněz Veronika ještě musela zaknihovat všechny právní 
akty o nemovitosti počínaje rokem 1764266. Taušek chalupu obhospodařoval až do 15. ledna 1829, 
kdy ho svatební smlouvou připsal do spoluvlastnictví svému synovi Františku Tauškovi a jeho 
nastávající manželce Josefě. Po odečtení ceny hospodářského náčiní a dobytka, které si odstupující 
otec ponechal, činila cena hospodářství 200 zl. C. M. Z této sumy jemu a jeho manželce Markétě 

259 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela Č. 151. 
260" [ ... ] místo od téhož mostu až do velikého příkopu, kdež byl prve pivovar a lazna. " NA Praha, Desky zemské, sign. 

DZV 42, fol. K 29v. 
261 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis, s. 131. 
262 Pohřben I.3. 1691. 
263 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 12r. 
264 K. POLÁK, Místopis, s. 81. 
265 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 12r-12v. 
266 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 154r-160v. 
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připadlo 100 zl., druhých 100 zl. činilo Františkův dědický podíl. Odstupující manželé si 
samozřejmě až do své smrti vyhradili bezplatný, světlý a teplý byt. Nevěstin otec Jan Blahut Josefu 
vedle hmotného vybavení obvěnil140 zl. C. M267

• 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 0,66 hektaru, luk 0,22 hektaru, 
zahrad 0,03 hektaru (celkem 0,91 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 28 (U Tarýšů) 
Nejstaršími obyvately chalupy měli být podle pramenných zpráv Židé268

, což lze možná 
ztotožnit s informací, že nějaký Izraelita bydlel v roce 1670 v obecním domě nedaleko hřbitova269 • 
Podle zápisu v nejstarší janovické pozemkové knize z roku 1721 byla nemovitost majetkem 
vrchnosti a bydlel v ní řemenář neznámého jména, platící roční činži 3 zl. 4. května 1722 chalupu 
zakoupil od Jana Josefa Krakovského z Kolovrat za 60 zl. týnecký Žid původem z Janovic Lobl 
Ezechiel, jenž platil ochranný peníz 12 zl. ročně. V kupní smlouvě se zavázal nechat řemenáře 
v chalupě bydlet ještě minimálně 3 roky270. Vzhledem k protestům janovického faráře Viléma 
Sibighausera, směřujícím k přílišné blízkosti židovské chalupy u kostela, musel Lobl Ezechiel 29. 
října 1724 chalupu u kostela za 40 zl. prodat krejčímu Václavu Zinterhofovi, jenž sumu uhradil 
v hotovosti a zavázal se platit ročně 5 zl. činže271 • V roce 1739 měla chalupu koupit vdova 
po veselském papírníkovi Fuxová272

• Jak Fuxová se svým majetkem naložila nevím, pozemkové 
knihy neumožnují sledovat nepřetržitou řadu majitelů. Dalším známým držitelem je až Václav 
Mrvík, který tzv. Zinterhofovskou chalupu se zahrádkou, osvobozenou od roboty, prodal 13. srpna 
1747 za 166 zl. Hanuši Jiřímu Jaklovi. Na domku nevázly žádné roboty, nový majitel měl platit 
pouze roční činži 2 zl. 30 kr. 273

. Kvůli velkým dluhům však Jakl již 11. července 1754 
"Riemerovskou chalupu" prodal janovickému šafáři Vítu Babkovi za 183 zl. 58 kro 3 denáry. V této 
sumě byl započten dluh 2 zl. 58 kro 3 denáry za nesplacenou vrchnostenskou činži, dluh Židu 
Abrahamovi 60 zl., 100 zl. kupujícímu na kapitálu a 3,5 % roční úrok z této částky 21 zl. Kupující 
se zavázal platit vrchnosti nájem (stále 2 zl. 30 kro ročně) počínaje 1.7.1754274

• 30. dubna 1765 Vít 
Babka prodal svou pod kostelem situovanou chalupu se vším příslušenstvím Janu Vitákovi za 162 
zl. Kupující složil při sv. Jiří 50 zl., při sv. Havlu také 50 zl. a zbytek splatil každoročně po 20 zl. 
vždy na sv. Jiří275 • 20. listopadu 1770 Jan Viták prodal svou chalupu stojící pod kostelem 
Emanuelovi Bendovi za 154 zl. 45 kro Kupující složil hotově 84 zl., z kontribuční kasy si vypůjčil 
40 zl., které za něj splatil Žid Jakub Nathan, jenž od Bendy téhož dne kupoval chalupu. Zbývajících 
30 zl. 45 kro Benda slíbil zaplatit do sv. Jiří 1771, kdy se měl také koupené chalupy ujmout276

• 

Krejčovský mistr Emanuel Benda (t 13.12.1803 v čp. 28), který již od roku 1764 vlastnil pole 
V Držalách pod 1 strych z gruntu čp. 78, měl syna Jana, který se oženil s dcerou Šimona Salouna 
Evou, ale záhy zemřel (tI5.12.1799 v čp. 28). Benda svým ne datovaným testamentem proto 
převedl všechen svůj majetek na jediného živého potomka, vnuka Tadeáše Bendu (t4.9.1847 v čp. 
28)277. V pozůstalostním řízení, projednávaném na bystřickém zámku 21. června 1804, byla chalupa 
oceněna se svými pozemky na 338 zl. 25 kro 0,75 denáru, hospodářské nářadí na 18 zl. 49 kr., dluhy 

267 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 186v-188r. 
268 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. 1725/111/d/17. 
269 Jindřich VANČURA, Dějiny někdejšího královského města Klatov 1112, Klatovy 1937, s. 795. 
270 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 26r-26v. 
271 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 11r-11 v. 
272 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. II v. 
273 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 234v. 
274 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. lIr. 
275 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. II v-lIr. 
276 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. lIr-ll v. 
277 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 25r-25v. 
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činily 39 zl. 41 kro Chalupu obhospodařovala až do své smrti Emanuelova vdova Marie Anna278. 

Tadeáš se hospodářství ujal po dosažení plnoletosti rozhodnutím bystřického vrchnostenského 
soudu dne 27. května 1826279

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,19 hektaru (celkem 0,19 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 29 (U Vaníčků) 
V berní rule z roku 1655 je jako majitel uváděn Jan Pešek, obhospodařující z 10 strychů 

orné půdy. O 20 let mladší revizitace na hospodářství uvádí Martina Vaníčka (~4.1 0.1640, 
pochován 28.8.1697), který později v městečku vykonával funkci radníh0280. Neměl mužské 
potomky, takže se novým hospodářem po sňatku s jeho dcerou Kateřinou v roce 1705 Tomáš 
Roboch z Robochovského gruntu čp. 69. Jejich děti v matrice nesly různá příjmení, bud' otcovo či 
matčino, nesporně pod vlivem jména po chalupě. Již v roce 1722 byla Kateřina vdovou, které 
minimálně o II let později začal pomáhat v hospodářství syn Jiří281 , v pramenech střídavě uváděný 
jako Vaníček či Roboch, kterážto druhá podoba se však přece jen nakonec ustálila. Dědičkou 
chalupy se stala jeho dcera Anna, která se 21. května 1775 provdala za loučimského kantora Jana 
Podstatného. Stárnoucí Jiří Roboch (~16.10.1712, t5.12.1796 v čp. 29) jim tedy chalupu čp. 29 se 
všemi poli, lukami a zahradami 7. května 1783 odvedl. Jan Podstatný se zavázal zaplatit Dorotě 
Kuntové jménem otcovského podílu 70 zl. a dluhu 25 zl. Kašparu Kalivodovi. Roboch odešel 
na výměnek, přičemž mu Podstatný ročně dávali strych pšenice, 3 strychy žita a 1 strych ječmene. 
Roboch mu podle možnosti na hospodářství vypomáhal a dostával za to každou neděli a svátek 
oběd. Dále si od nastupujícího hospodáře vymínil jednu krávu a kdyby měl sešlý šat, trval na koupi 
nového2X2

• Nedlouho po výminkářově smrti, 5. února 1799, manželé Jan a Anna Podstatní chalupu 
se stodolou a stájí, zahrádkou a všemi pozemky prodali manželům Vítu a Terezii Vilímcovým 
z Týnce za 1198 zl., které kupující hotově složili. Na chalupě nevázly v tu chvíli žádné dluhy.283 
Vilímcovi však chalupu dlouho nedrželi a již 25. května 1801 prodali usedlost čp. 29 s staveními, 
s osetými i neosetými pozemky, zahradou, pastvinou u Veselí č. top. 602 o výměře 600 čtv. sáhů, 
2 voly, I krávou, 2,5 strychem ječmene a hospodářským nářadím za 1690 zl. Jakubu Robochovi, 
někdejšímu purkrabímu panství Bystřice. Roboch hotově složil 1290 zl. V ceně je 400 zl. dluhů284 . 
Roboch se ihned smluvilo prodeji s bývalým šafářem Augustinem Mullerem (t6.3.1846 v čp. 29), 
předmětem kontraktu z 3. května 1803 bylo hospodářství čp. 29 se všemi staveními, poli, lukami, 
zahradou a pastvinou zvanou" Porostlina pod brdením" u Veselí Č. top. 602 o výměře 600 čtv. sáhů 
za 1400 zl. Muller hotově složil 1000 zl. a slíbil zaplatit dluhy ve výši 800 zl.285 V Mullerově 
majetku chalupa vydržela až do sňatku jeho dcery Marie. Svatební smlouvou z 11. listopadu 1822 
Augustin Muller odvedl hospodářství hospodářství čp. 29 se všemi staveními, poli, lukami, 
zahradou a pastvinou zvanou "Porostlina pod brdením" u Veselí č. top. 602 o výměře 600 čtv. 
sáhů, s 1 krávou, hospodářským nářadím, zimním i jarním obilím, zelenou i suchou pící své dceři 
a nastávajícímu zeti Matěji Jandovi do společného vlastnictví za 1700 zl. W. W., v čemž byl 
započten dluh 547 zl. 49 kro W. W., vyplacení nevěstina bratra Kašpara Mullera 400 zl., vyplacení 
odstupujícího otce 752 zl. 11 kro W. W. Otec ženicha Karel Janda dal novomanželům 1000 zl. W. W. 
a 2 tažné voly. Odstupující otec si vyhradil výměnek, totiž doživotní světlý a teplý byt, 0,5 strychu 
pšenice, 3 strychy žita, 1,5 strychu ječmene, možnost vypěstovat si 1,5 strychu brambor, 2 záhony 

278 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 26r-27v. 
279 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 1 44r. 
280 Martin Vaníček byl křtěn 4.10.1640 ve strážovském kostele jako syn Jana Vaníčka a Anny (SOA Plzeň, Sbírka 

matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. 1, fol. 33a). Titíž uvádí soupis poddaných podle víry v 
roce 1651, Jana jako třicetiletého bečváře a Annu jako dvacetiletou (sic!). M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis, S. 

13 I. Podle toho by se dalo soudit, že se Martin na chalupu čp. 29 přiženil. 
281 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fal. 10r. 
282 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fal. 144r-145r. 
283 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fal. 146r-146v, 143v. 
284 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 6v-7v. 
285 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fal. 16r-17v. 
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zelných sazenic a 2 měřičky lněného semene na připraveném poli, vydržování 1 krávy meZI 
hospodářovými a třetinu ze všeho vypěstovaného ovoce286. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 3,44 hektaru, luk 1,12 hektaru, 
zahrad 0,04 hektaru, pastvin 0,6 hektaru (celkem 5,2 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 30 (U Trupetrů, U Mydlářů) 
Starší dějiny domkářského stavení čp. 30 jsou zahaleny tmou. Podle sledu zapISU 

v nejstarší gruntovní knize však lze soudit, že půjde o domek, který vlastnil v časech berní ruly 
sládek Jiří Vrabec. Bylo mu tehdy kolem 45 let, s manželkou Annou měl syny Jana, Šimona 
a Martina287

. Když zemřel, došlo 18. listopadu 1677 mezi Šimonem a Martinem k dědickému 
porovnání. Chalupu s přilehlou švestkovou zahradou konšelé ocenili na 10 zl. Ujal se jí Martin 
Vrabec se závazkem, že Šimonovi vyplatí dědický podíl 5 zl., splácený po I zl. ročně288 • Již 11. 
listopadu 1688 ji však prodával za 24 zl. krejčímu Danielu Zinterhofovi (pochován 12.5.1713)289, 
který pokračoval v řemeslné tradici svých předků z čp. 13, byv krejčím. Nebylo mu dopřáno 
dlouhého života, zemřel již v 50 letech. V roce 1718 si nechal domek zapsat Danielův syn, rovněž 
krejčí Kryštof Zinterhof (~4.8.1686, t27.7.1746). Vůči svým sourozencům Václavu, Lidmile 
Záveské, Alžbětě Vlčkové a Magdaleně Polcarové se zavazoval vyplacením dědického podílu 4 zl. 
48 kr. 290 Po Kryštofově smrti je další vývoj majetkových poměru nejasný. O chalupnickém 
hospodářství se dozvídáme až 11. února 1805, kdy janovický rychtářský úřad vysvědčil, že 
Magdalena Strasserová, provdaná nejdříve za janovického primasa Jana Korandu (t24.2.178l 
v čp. 30) a podruhé za šafáře Wolfganga Strassera (ti 5.5.1794 v čp. 30), vlastnila stavení, 
respektive chalupu čp. 30 a příslušné pozemky nerušeně již přes 40 lee91 . Někdy před 11. únorem 
1805 Strasserová prodala své stavení čp. 30 spolu se zahradou a dvěma poli Bernardu Svobodovi za 
140 zl., které složil hotově. Prodávající si v domě vyhradila doživotní byen . Běhařovský tkadlec 
Bernard Svoboda již 12. února 1805 stavení čp. 30 spolu se zahradou o 33 sázích, dvěma poli 
Žápovský hořejší o 686 sázích a Ve vostrově o 226 sázích převedl za sumu 560 zl. někdejšímu 
polnímu trumpetistovi Havlu Schreckovi (tI7.5.1831 v čp. 30) a jeho manželce Magdaleně. 
Kupující složili smluvenou částku hotově293. Další kontinuita majitelů je přetržena, až 7. srpna 
1839 se dozvídáme, že Jan Pikal prodal spáleniště čp. 30 (v roce 1838 zde vznikl zde velký požár) 
se zahradou, poli Žábovka a Na vostrově o celkové výměře 2 měřice manželům Jakubu a Anně 
Altmannovým za 260 zl. C. M. I zde kupní sumu uhradili hotově. Prodávající si vyhradil 
na prodávaných pozemcích sklidit jím zasetou úrodu obilí a brambor294. 24. dubna 1841 Jakub 
a Anna Altmannovi prodali stavení čp. 30 se zahradou a poli o výměře 2 měřice manželům 
Františku a Kateřině Salounovým za 720 zl. C. M., které zaplatili hotově295. Nedrželi ho však 
dlouho. Již 3. června 1849 domek i s jmenovanými pozemky od Salounových domek zakoupili 
za 860 zl. C. M. manželé Karel a Marie Koblerovi. Zvláštní položkou poté byl emfyteutický podíl 
z Granátkovského rybníka, jenž si Salounovi cenili za 60 zl. C. M. Obě částky Koblerovi zaplatili 
hotově296 . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,44 hektaru, zahrad 0,01 hektaru 
(celkem 0,45 hektaru). 

286 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. III v-113v. 
287 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis, s. 127. 
288 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I, fol. 27v. 
289 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 27v. 
290 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 9r. 
291 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 141 v-142r. 
292 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 141 r-141 v. 
293 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 143r, 147Ihr-1471/2v. 
294 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 354r-355r. 
295 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 352r-352v. 
296 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 362r-363r. 
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Chalupnické stavení čp. 31 (U Hodinářů) 
Genezi majetkového vývoje se dozvídáme díky nevyjasněným majetkovým pomerum 

v roce 1811. V roce 1695 si nechal chalupu zapsat za 15 zl. Jan Liška (pochován 18. ledna 1738), 
který věnoval svým sourozencům Jiřímu, Magdaleně a Václavovi po 3 zl. 30 kro dědického podílu. 
Stejná částka připadla jeho matce a Janovi samotnému. V držení chalupy zůstával ještě v roce 1724, 
kdy mu byla přiznána pole pod 3 strychy, luka pod 1 vůz a zahrádka pod 0,5 měřičky. Protože 
vykonával tesařské řemeslo, nebyl povinen robotou a platil pouze vrchnostenský úrok, dvakrát 
do roka II kro 4,5 denáru297. Teprve 15. listopadu 1737 chalupu i se 3 strychy polí převedl na svého 
syna, hodináře Jana Jiřího Lišku (t26.8.1766). Nový majitel stále nebyl povinen robotou, ale zato 
úrok již platil 48 kr. 298 O dalších osudech chalupy informuje ne datovaná suplika Bernarda Lišky, 
syna Jana Jiřího. Dovídáme se, že Jan Jiří měl pět dětí. Dvě dcery se ještě za jeho života provdaly 
a dostaly každá 30 zl., 1 krávu, šaty a" vejpravu tak, jak na nevěstu přísluší". Zmíněných 60 zl. prý 
otec získal prodejem svého domku v Týnci, zatímco chalupu čp. 31 s "pěti nebo šesti strychy polí 
a kousek loučky, dvě zahrady", prý v ceně 400-500 zl., ve svém testamentu odkázal synu Danielu 
Liškovi (t23.1 0.1811 v čp. 31). Třetí dcera obdržela rovněž 30 zl., 1 krávu, pole Fialovské za 32 zl. 
a doživotně světnici v domě. S poslední vůlí nebyl spokojen pouze Bernard, který od otce dostal 
hodinářské nářadí, z něhož si valnou část rozebrali jeho švagrové. Navrhoval proto ošacování 
otcovského hospodářství a spravedlivé podělení, bratra Daniela dokonce vrchnosti doporučoval 
osadit na pustý pololánový grunt Sušankovský299. Kdy došlo k publikování sporného testamentu 
nevím, není mi nic známo ani o výsledku Bernardova snažení. Těsně před Danielovou smrtí se 
5. 3.1811 otázka nástupnictví na chalupě znovu dostala na pořad dne. Z početného příbuzenstva 
Jana Jiřího Lišky se vědělo o Bernardu Liškovi z čp. 32, Alžbětě Bělohlavé z čp. 49, Marii Anně 
Bendové z čp. 28, Polexině Steinbachové a Danielu Liškovi. Všichni dědicové Jiřího Lišky se 
shodli, že Daniel Liška je legitimním majitelem nemovitosti30o. Ten drobnému chalupnickému 
živobytí opravdu svědčil, neboť ho rozšiřoval přikupováním polí - 14. listopadu 1781 koupil 
od bratra Bernarda Lišky pole pod 1 strych 1 věrtel, ležící vedle pozemku Filipa Kiliana, za 40 zl.301 
,28. dubna 1785 od Martina Lišky z tzv. Jiříkovského půldvora (čp. 15) za hotově složených 100 zl. 
blíže specifikované louky a pole "s gruntama Karla Zinterhofa mezujíc" (polí 8 strychů 1 měřička, 
luk na 1,25 fůry)302. V druhém případě Liška nakupoval pro svého syna Jana, který však záhy 
zemřel, takže vše přešlo 5. března 1811 zpět na něj a jeho manželku Markétu303. Manželé tento již 
dávno realizovaný právní akt zaknihovali současně s kupní smlouvou, podle které již v roce 1809 
převedli chalupu čp. 31 se všemi pozemky své dceři Markétě a jejímu manželu Karlu Jandovi 
za 650 zl. Uvedenou částku splatili nastupující hotově a zavázali se starým manželům Jandovým 
poskytnout doživotní výměnek304 . Karel Janda s manželkou Markétou svatební smlouvou z S.ledna 
1830 odstoupili hospodářství čp. 31 se všemi poli, lukami, pastvinami, zahradou a dvěma 
emfyteutizovanými pozemky (loukou Od Ledvinkovského dvora a polem V Kranátským rybníku), 
hospodářským nářadím, párem tažných volů a jednou krávou do spoluvlastnictví synu Václavu 
Jandovi a jeho nastávající manželce Anně Udíčkové za 400 zl. C. M. Polovinu museli splatit ihned 
po svém sňatku, druhou proti čtvrtletní výpovědi. Odstupující manželé si vymínili teplý a světlý 
byt, každoročně 1 strych pšenice, 5 strychů žita, 2 strychy ječmene a 1 strych ovsa v české 
vrchovaté míře, tři záhony pro pěstování brambor, zelí a lnu, vydržovat mezi hospodářovým 

297 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 29r. 
298 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 29r-29v. 
299 "Dálejíc že se osměluju a opovažuju. tuto v krátkosti přestavovat, vždycky schopný a dostatečný hospodářem bratr 

ml/že bejt na pustým anebo již kolikráte vypovězeným půl kruntě Sucvankovským tak říkaje Radovským, který takový 
krunt drželi sou Wentzl Sedláček a Josef Mastík bez toho nyní z takového zadní vejpravy se nečinějí. takový s celým 
příslu.~enstvím a uznání magistrátu a celé obce vzíti může. " SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 
350. 

300 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 47v. 
301 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 170r. 
302 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 170v-17Ir. Prodávané nemovitosti jsou v trhové 

smlouvě přesně specifikovány. 
303 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 48v-49r. 
304 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 49v-50v. 
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dobytkem 1 krávu a lovci. Pokud by zemřel dříve Karel Janda, měla vdova požívat výměnek 
ve snížené podobě (1 strych pšenice, 3 strychy žita, 1 strych ječmene, zbytek zůstal stejný), 
v opačném případě se ovšem neměnil. Matka nevěsty Eva Udíčková do manželství přinesla věno 
193 zl. 36 kro C. M. a 1 krávu305

• 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 4,32 hektaru, luk 0,43 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 4,77 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 32 (U Zdomečků) 
Nelze spolehlivě identifikovat s žádným stavením evidovaným berní rulou. Teprve nejstarší 

gruntovní kniha se k domku vyjadřuje určitěji. Nazývá ho "Tischlerovská chalupa" a za majitele 
označuje hodináře Kašpara Kiliana, připomínaného matrikami v Janovicích již v roce 1706306

• 

V roce 1722 měl na jeho chalupě váznout dluh 11 kop míšeňských grošů (či 11 zl. 40 kr.) 
do zdejšího kostelního záduší, z něhož měl platit roční úrok 35 kr. 307

• Údaje o kostelní pohledávce 
evokují možnou spojitost s předbělohorskou chalupou, kterou 24. srpna 1602 kupoval od koželuha 
Filipa Czintla krejčí Jakub Ochsenwetter s podmínkou, že z 10 kop míšeňských grošů odvedených 
kostelu má platit od nového roku 30 grošů ročního úroku308

• Ochsenwetter dům prodal již 16. 
června 1603 za 36 kop míšeňských řezníkovi Matěji Skutečnému. Ve věci kostelní pohledávky bylo 
ve smlouvě uvedeno, že ji odevzdal záduší bývalý majitel Wolf Uzdař309 • Nešlo však o poslední 
majetkovou změnu, ještě 22. dubna 1607 městská pamětní kniha uvádí trhovou smlouvu, podle 
které Ochsenwetter chalupu" ležící mezi kovářem a Sochou" prodal řezníkovi Martinu Hradeckému 
za 36 kop3lO. Vzhledem k předchozímu trhu je to podivné a vysvětlitelné pouze tak, že 
od Skutečného se chalupa dostala nazpět Ochsenwetterovi. Těsně po třicetileté válce nalézáme 
v soupisu poddaných podle víry Jiřího Tislera, jenž by podle sledu zápisů jednotlivých rodin 
odpovídal místu, na němž čp. 32 stojí. Tisler nebyl nejhůře situován, v jeho domě pracovaly dvě 
děvečky3ll. Vrátíme-li se nazpět do 18. století ke Kašparu Ki1ianovi, zjišťujeme, že chalupu někdy 
mezi lety 1729-1739 prodal kuchaři Josefu Zinterhofovi z Prahl '2 . Jak dlouho ji vlastnil a jaké 
byly její další osudy bohužel nevím, teprve v 70. letech o ní přicházejí nové zprávy. Nejspíše v roce 
1770 v chalupě zakotvil Bernard Liška (tI2.8.1784 v čp. 32), který předtím v krátké době vystřídal 
hned dvě usedlosti. V dlužním úpisu z 31. května 1770 ručil totiž vedle půl dvora čp. 64 "das an 
sich gebrachte Haussl,,313. Krátce před smrtí přikoupil 13. srpna 1780 za 25 zl. od Kristiána Terče 
pole pod 1 strych výsevku zvané Na lomu3'4

, ale hned 14. listopadu 1781 prodal za 40 zl. bratru 
Danielu Liškovi pole pod 1 strych 1 věrtel, ležící vedle pozemku Filipa Kiliana315

• Podle ocenění, 
provedeného po jeho smrti měly zanechaný dům tvořit 2 místnosti, krám a kuchyně a při stavěné 
dřevěné chlévy, v němž byla 1 stará kráva a dvouroční jalovice. Pozemkové vybavení obnášelo pole 
pod 7 strychů výsevku a loučku pod 1 vůz sena. Všechen majetek tedy obnášel 605 zl. 52 kro 
3 denáry, kdežto dluhy 630 zl. 17 kro 0,5 denáru316

• Vdova Josefa Lišková ve čtvrtletní lhůtě 
nedokázala obrovské zadlužení snížit a po dohodě s primasem Janem Zinterhofem souhlasila se 
soudní dražbou. Ve třetím termínu 16. února 1785 domek s 1 rustikálním polem Na lomech 
o 5 věrtelích, jedním dominikálním polem Na lomu o 5 stryších 3 věrtelích a dominikální loukou 
tamtéž na vůz sena i otavy zakoupil za 533 zl. Prokop Polcar (*2.7.1741, t21.6.1799 v čp. 32), jenž 

305 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 174r-174v. 
306 14.9.1706 kmotrem Jiřímu Kašparu Melicharovi, synovi Václava Melichara z čp. 4. 
307 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 8r. 
308 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. 1, fol. Sr. 
309 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. 1, fol. 4v. 
310 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. 1, fol. 10r. 
311 P. ZAHRADNÍKOVÁ, Soupis 1, S. 130. 
312 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 8r. 
313 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 62 A. 
314 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 25v-26r. 
315 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 170r. 
316 K. POLÁK, Místopis, S. 92. - Detailní inventář všech věcí pozůstalých po B. Liškovi v SOA Plzeň, VS Bystřice n. 

Úhl., inv. č. 563, karton č. 464. 
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do dubna 1785 vyplatil 483 zl. 56 kr. 317 2. dubna 1799 domek čp. 32 předal bezplatně svému 
"strejčkovi" Matěji Strasserovi i se všemi pozemky, 1 krávou, kovaným vozem, pluhem, bránou 
a řezací stolicí, ovšem s dluhy ve výši 285 zl. Veškeré své zbylé jmění potom rozdělil svým 
testamentem z 26. března 1799, v němž se také vzdal jakýchkoliv nároků na rodné usedlosti čp. 
48318

• Na sražení dluhů měl nový majitel Matěj Strasser prodat Polcarovy dva tažné voly, dále slíbil 
starého hospodáře vydržovat až do smrti a vystrojit mu důstojný pohřeb319 • Hospodářství Strasser 
udržoval až do svých 63 let, kdy kvůli nemoci svou tzv. Bernarda Lišky chalupu s pozemky, 
nářadím, 2 tažnými voly a 1 krávou 4. dubna 1832 převedl svému synovi Josefu Strasserovi 
za 400 zl. C. M. Tuto sumu tvořilo 160 zl. rodičovského podílu pro Strasserovu dceru Markétu, 160 
zl. synovi Matěji a 80 zl. odstupujícímu Matěji Strasserovi a manželce Alžbětě. Josef také své sestře 
Markétě měl při dosažení plnoletosti či při sňatku dát 1 krávu a nezbytnou ženskou výbavu 
a rodičům poskytnout doživotní byt ve svém domě, každoročně odvádět 3 strychy žita, 1 strych 
ječmene, záhony na pěstování brambor, kus zoraného pole na 2 měřičky lněného semene 
a na vydržování jedné krávy dávat seno, otavu a slámu. V případě smrti Matěje měla vdova dostávat 
menší porce obilí (2 strychy žita a 0,5 strychu ječmene, vše ostatní mělo zůstat), v opačném případě 
se výše výměnku neměnila320 . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,8 hektaru, luk 0,35 hektaru (celkem 
1, 15 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 33 (U Pekrlů) 
Podle nejstarší gruntovní knihy chalupu, označovanou jako kovárna ("Schmitten"), koupil 

od vrchnosti v průběhu roku 1722 týnecký purkrabí Šimon Maule321 s povinností platit ročně 
pozemkové vrchnosti 4 zl. 322 Tomu, že zde kdysi skutečně byla kovárna, nahrává i řada dalších 
zmínek323

. Jsem proto přesvědčen, že stavení lze ztotožnit s poddanskou kovárnou Viléma 
Schonecka, uváděného soupisem poddaných podle víry z roku 1651 324 a berní rulou. Díky městské 
pamětní knize poznáváme ještě jeho předchůdce a tchána, zemřelého Kašpara Kiliana. Vilém se 
o něj staral po 9 let a zaplatil jeho dluhy ve výši 16 zl. 42 kr., přesto však 15. června 1685 přislíbil 

dětem svého zesnulého švagra Martina Kiliana Jakubovi, Martinu a Markétě odvést chalupu jejich 
dědečka i s kovářským náčiním do sv. Havla 1686325

• Nakonec k tomu však nedošlo, protože 
o chalupu projevil zájem bývalý dolejší mlynář Šimon Soběhrd. 25. června 1685 ji koupil za 16 zl. 
i s povinností vyplatit dědické podíly Jakubu i Martinu Kilianovým326

• Jak dlouho ji držel nelze 
pro torzovitost zpráv zjistit. Vrátíme-li se k purkrabímu Mauleovi, můžeme prohlásit že 
v Janovicích nemohl působit dlouho, neboť již v roce 1729 se jako majitelka této nemovitosti uvádí 
"Freyle Stockin ", nepohybně fišmistrová Marie Alžběta Rosina Stoczová z Simmerlingu 
s povinností ročního úroku II kro do vrchnostenského důchodu. Domek držela jen do 29. ledna 
1734, kdy ho od ní koupil pekař Jakub Sokol za 110 zl. Částku složil hotově a zavázal se, že 
z každého chovaného kusu dobytka bude ročně platit 15 kro ročně a ještě činži 45 kro obci, vrchnosti 
potom 2 dny robotovat při o žních a 2 dny při česání chmele327. Jakub byl synem pekaře Jiřího 
Sokola a v domku nepochybně provozoval pekařskou živnost - odsud jméno po chalupě - , záhy 

317 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 173v-174v. 
318 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 69v-71r. 
319 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 206v-207r. 
320 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 207r-207v. 
321 Jako purkrabí uváděn v matrikách několikrát coby kmotr (např. křty z 25.10.1714, 29.3.1719 aj.). Někdy je uváděn 

jako Jan Šimon Maule, někdy jako Šimon Severin Maule. Zvláště druhá varianta je důležitá, protože se po mém 
soudu vztahuje na záhadného Šimona Severu, který v Janovicích vlastnil chalupu podle poddanské fase z roku 1714 
a ocenění dešenického panství z roku 1729. 

322 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 7r. 
323 Sousední čp. 32 kupovali v roce 1607 jako chalupu stojící vedle kovárny, také v soupisu poddaných podle víry je 

vedle Jiřího Tislera (nejspíše majitele čp. 32) uváděn kovář Vilém Sch6neck. 
324 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis 1, s. 130. 
325 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. 1, fol. 19v. 
326 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 20r. 
327 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 7r. 
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však zemřel328 • Blíže neznámým způsobem se potom domek dostal do majetku Václava 
Schiitzmeistera, který je jako vlastník uváděn již subreparticí kontribuce za vojenský rok 1758329

• 

Od něj a jeho manželky Kateřiny domek 6. července 1767 obdržel tkadlec František Oppelt 
(t8.3.1800 v čp. 33,60 let), který jim za to přenechal s přidáním 150 zl. svůj starý domek čp. 65330

• 

K domečku a zahradě přikoupil pro nejnutnější potřebu 14. listopadu 1781 od Václava Sedláčka 
za 30 zl. pole č. top. 1080 "blíž Chvalova u kapličky říkaje Žápovku" mezi pozemky Bernarda 
Lišky a Josefa Mastíka331

• Oppelt nezanechal žádných dědiců, takže ve svém testamentu z 7. března 
1800 určil chalupu prodat v dražbě a získané peníze po odečtení dluhů připsat jako fundaci 
ke kostelu sv. Jana Křtitele v Janovicích. Dražba proběhla 5. září 1803 a za 707 zl. 30 kro B. Z. 
hospodářství získal Jan Michael Lommer. Hned poté zaplatil 235 z1. B. Z., zbytek byl 
po finančnímu patentu z roku 1811 redukován a i s úroky obnášel 652 zl. 41 kro W. W. Z nich 
nakonec připadlo na kostelní fundaci 269 zl. W. W. 332 Lommer celé stavení se zahrádkou Č. top. 102 
a polem Č. top. 1874 převedl již v roce 1819 manželům Ondřeji Vitákovi (tl8.1.1850 v čp. 33) 
a jeho manželce Kateřině za 2500 zl. W. W. Částku tvořilo 870 zl. 23 % kro dluhů, jež vázly 
na hospodářství s 5 % úrokem. Kupující složili hotově 1629 zl. 36 kro 1;4 kro Knihovně byl prodej 
vložen až 9. srpna 1821 333

• Pekařský mistr Ondřej Viták svou polovinu domku z blíže neurčených 
důvodů převedl 19. března 1837 na choť Kateřinu Vitákovou společně se všemi dluhy. Pouze si 
vyhradil užívání velké světnice nalevo od hlavního vchodu, malé komůrky, pece, sklepa, půdy, 
hospodářských stavení a volný přístup odběratelům pečiva334 • Svatební smlouvou z 10. října 1841 
stavení čp. 33 s zahrádkou a polem v ceně 1625 zl. 26 % kro W. W. Kateřina Vitáková připsala své 
dceři Magdaleně a jejímu nastávajícímu manželovi Martinu Šrámkovi z Bezděkova. Celou sumu 
tvořily dluhy váznoucí na této chalupě, kterou se nastupující manželé zavázali zaplatit. 
Odstupujícím rodičům vyhradili místnost po pravé straně od vchodu, kuchyni, síň s možností 
vykonávat zde pekařskou živnost (nastupující měli rodičům na své náklady postavit pec) a v chlévě 
místo pro jednu krávu. Dále slíbili, že pokud se syn Kateřiny Vitákové František Kobler vrátí 
ze služby hraniční stráže a zůstane svobodný, vyhradí mu prostory k obývání a vykonávání 
truhlářských prací335

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,4 hektaru, zahrad 0,01 hektaru 
(celkem 0,41 hektaru). 

Usedlost čp. 34 (U Lonkesů) 
Původním čp. 34 bylo pouhé chalupnické stavení, rozšířené v 2. polovině 17. století 

na půl dvůr díky získání poloviny pozemkového fondu tzv. Hrnčířovského dvora. Protože vedlejší 
dům čp. 33 s kovárnou byl v 17. století také v držení rodiny Kilianových, lze se oprávněně 
domnívat, že čp. 34 vzniklo v souvislosti s ním, nejspíše na jeho zahradě. První přímou zmínku 
o chalupě čp. 34 má až poddanská fase tereziánského katastru z roku 1714, jež za jejího předchůdce 
považuje rulového zahradníka Jiřího Tkalce, ve skutečnosti dům čp. 25 v Podsedkách. 
Za skutečného zakladatele chalupy čp. 34 bude možné považovat prvního majitele poloviny 
Hrnčířovského celolánového dvora, totiž Martina Kiliana (pochován 20.2.1720). Jejím vlastníkem 
byl již v roce 1693. Poté, co zemřel na úplavici, převzal pololánové hospodářství jeho syn Karel 
Kilian (~26.3.1687, t20.5.1764), jenž si o tom 15. ledna 1734 nechal vložit zápis do gruntovní 
knihy. Stará otcovská chalupa měla hodnotu 18 kop míšeňských grošů nebo 21 zl., polnosti 
z Hrnčířovské usedlosti 15 kop míšeňských grošů (17 z1.). Na dědických podílech vyplácel Karel 
sourozencům Matoušovi, Martinovi, Šimonovi a Lidmile po 6 z1. 47 kro 3 denárech, stejná částka 

328 Spojitost rodiny Sokolových připouští rovněž K. POLÁK, Místopis, S. 93-95. Podle jím blíže necitované písemnosti 
mělo nemovitost projevit dědický nárok kaprál Jan Jiří Strasser v roce 1804. 

329 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 
330 K. POLÁK, Místopis, S. 221. 
331 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 176r. 
332 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 97v-98v. 
333 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 92r-93r. 
334 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 243r-244r. 
335 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 272r-273r. 
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připadla jemu samotnému. Zápis byl jak vidno prováděn dodatečně, Karel se totiž chystal 
hospodářství předat synovi Kristiánu zvanému Simandl336

• Formálně k tomu došlo 25. června 1736: 
Karel Kilian odvedl polovinu z dvora, jehož druhou část vlastnil Michael Kuklík, svému synovi 
Kristiánu Kilianovi (t6.12.1781 v čp. 34), ovšem s podmínkou, že "do smrti hospodářem zůstane 
a syn Kristián jemu vždy poslouchati povinen bude". Kristián hospodařil do své smrti v roce 1781, 
kdy ho vystřídal syn František Kilian, jenž ovšem až v roce 1790 zažádalo zaknihování svého 
vlastnictví337

• Důvodem jistě byla okolnost, že 21. února 1790 svou" celou dědičnou živnost se 
všemi grunty, dobytkem, nádobím a nářadím" v ceně 300 zl. jako věno převedl na svou dceru Evu 
a nastávajícího zetě Matěje Maschla (t5.3.1791 v čp. 34) z Běhařova. Se svou manželkou Terezií si 
vyhradil na usedlosti bezplatný byt, stravu, šat a ročně pro oba 4 zl. anebo chtěl-li by, ročně 1 strych 
pšenice, 4 strychy žita, 2 strychy ječmene. Zároveň uložil nastávajícím manželům starat se o jeho 
syny Františka, Tomáše a Antonína až do úplného osamostatnění - tj. posílat je do školy, nechat je 
cvičit ve čtení a psaní, postupně vyučit a vyplatit jim každému 100 zl. Otec ženicha Jakub Maschl 
přispěl do manželství obvěněním, obnášejícím pár dvouletníků, 3 ovce, 1 krávu a 300 zl. "na 
vystavění gruntu .. m. Maschl velmi brzy zemřel, takže jeho rodiče Jakub a Alžběta získali dědický 
nárok na polovinu hospodářství, ale svého práva se vzdali ve prospěch snachy Evy Maschlové339

, 

která po sňatku s veselským papírníkem Tomášem Zeissem prodala 1. srpna 1793 ode všech dluhů 
prostý půldvůr čp. 34 se stodolou, chlévy a zahradou, která sousedila se zahradou Jana Zinterhofa 
zjedné a Jakuba Fialy z druhé strany, místem ve dvoře, kde předcházející majitel vystavěl chlévy 
vedle domku Františka Oppelta, a všemi dalšími pozemky manželům Jiřímu a Evě Rikalovým 
z Běhařova za 1580 zl. Ti požadovanou částku hotově složili340

. Svůj díl dostali také staří manželé 
František a Terezie Kilianovi, kteří se spolu s jediným přeživším synem Tomášem vzdali 
jakýchkoliv práv na čp. 34 a dožili asi v Loučimi, kde svoji cesi sepsali341

. Jiří Rikal (t25.8.1806 
v čp. 34) se však z nové usedlosti dlouho netěšil, vinou náhlého zhoršení zdravotního stavu nemohl 
nadále hospodařit a převedl dne 31. prosince 1799 svůj půldvůr čp. 34 v odhadní ceně 700 zl. 
mladšímu synovi Jakubu Rikalovi (t26.11.1837 v čp. 34), protože jeho nejstarší syn také nebyl s to 
vykonávat polní práci. Mladému hospodáři, kterého při uzavírání kontraktu ještě zastupoval ad hoc 
zřízený poručník, se přikazovalo vyplatit otce, matku a sourozence (všem šesti po 100 zl. s přidáním 
3 volů, 3 krav a 8 ovcí). Nejmladší sestru Evu musel navíc při jejím sňatku vybavit věnem, bratra 
Jiřího a oba rodiče vydržovat u svého stolu. Rodiče se ovšem mohli rozhodnout pro vlastní světnici, 
ročně 1 strych pšenice, 6 strychů žita, 1 strych 2 věrtele ječmene, 1 strych ovsa, třetinu 

vypěstovaného ovoce, 4 sáhy natěženého dřeva, vydržování 1 krávy a lovce mezi hospodářovými, 
příprava kusu pole pro pěstování lněného semene a několik záhonů pro zelí, řepu, brambory. 
Zemřel-li dříve otec, zmenšoval se vdově výměnek na obilí o polovinu, ostatní zůstalo. Pozůstalý 
vdovec měl požívat výměnku v plné výši342

• Jakub Rikal převedl svatební smlouvou z 2. března 
1832 hospodářství čp. 34 se všemi při stavenými budovami, pozemky, olšovým dřevem, 2 tažnými 
voly, 1 krávou, 1 jalovicí, zasetým obilím a nářadím do spoluvlastnictví synu Matěji Rikalovi a jeho 
nastávající manželce Tekle L6ffelmannové za 560 zl. C. M. Již před sepsáním smlouvy ženich 
odevzdal otci 160 zl., zbytek musel splatit ve splátkách po 40 či 60 zl. od sv. Jakuba 1832 do sv. 
Havla 1840. Odstupující otec si stanovil doživotní bezplatný byt a každoročně 8 strychů žita, 
1 strych pšenice, 2 strychy ječmene, 2 věrtele ovsa, 4 sáhy dřeva, přípravu pole na vypěstování 
2 věrtelů lněného semene, záhony na brambory a zelí, vydržování jedné krávy mezi hospodářovými 
a užívání louky v bývalém Granáteckém rybníku pod 4 měřice, které po jeho smrti připadne 
k Matějovu hospodářství. Protože však s otcem žily ještě děti, mohl se s hospodářem domluvit 

336 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 6r, pag. 220-221. 
337 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 45r-45v. 
338 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 46r-47r. 
339 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 47v-50r. 
340 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 50v, 52r-52v. 
341 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 49v-50r. 
342 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 52v, 56r-56v, 61r-61 v. 

291 



a namísto obilí mu poskytovat pnmo stravu. Otec nevěsty, kantor z královácké rychty Hamry 
Václav LOffe1mann, do manželství odevzdal věno 320 zl. C. M. a 1 krávu343

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 4,70 hektaru, luk I, 16 hektaru, 
zahradO,OI hektaru (celkem 5,87 hektaru). 

Radnice čp. 35 
Nejstarší zmínkou o radnici se váže k dílčím cedulím z roku 1590, které uvádějí" rathauz 

se školou ,,344. Zda se již tehdy jednalo o budovu stojící na dnešním známém místě nevím, s jistotou 
sem umisťuje radnici až relace bystřického vrchnostenského úřadu z 26. prosince 1726 o tom, že 
Žid Abraham Lobl opustil Hanušovskou chalupu "gegen dem Rathhaus"345. Když však sledujeme 
sled nemovitostí v městečku zapsaných v nejstarší gruntovní knize, můžeme "Rathhaus" 
lokalizovat na stejné místo již v roce 1721. Gruntovnice jí připisuje 9 strychů polí a louka pod 1 
foru sena, tedy vybavení běžného chalupnického hospodářství, kterým možná kdysi v minulosti 
byla346

• Již záhy máme informace o pronájmu radničních prostor, jednak řemeslníkům - v roce 1709 
v Janovicích zemřel pekař z rathauzu Václav Fiala - , jednak neusedlému obyvatelstvu347

. Podle 
protokolu z 29. září 1791 si "zadní sedničku v radhauze, když přední pro držení společnosti 
měšťanstva" za roční poplatek 4 zl. pronajal Jáchym Pouzar348

• Šlo určitě o pouhé pokračování 
dlouhodobého pobytu, neboť Jáchym Pouzar je zde matrikami připomínán již v roce 1778. To zde 
již také bydlel městský písař s rodinou349

• Nejdéle v roce 1790 byly do radnice umístěny věžní 
hodiny, jež chodil natahovat Daniel Liška z chalupy čp. 33 "U Hodinářů". Vzhledem k faktu, že 
hodinářští mistři působili v městečku již před polovinou 18. století, půjde snad datovat zřízení 
radničních hodin do stejné doby. 

Poprvé opravu radnice zmiňují obecní účty za léta 1792 až 1795, zednický tovaryš 
František Viták tu tehdy opravil kuchyni, komín a komoru, drobnější práce si zaúčtovali sklenář, 
kovář a zámečník a další řemeslníci. Dělala se také nová střecha, na kterou se pořizoval šindel 350. 

Po roce 1800 radnice zřejmě strádala, mluví tak alespoň dochované stavební návrhy na její opravu. 
Zjednodušeně lze říci, že snad nebyl rok, kdy by se na radnici nedělaly nějaké oprav/51

• V roce 
1841 je popisována jako budova se 2 obytnými místnostmi, 1 kanceláří a arestem, židlemi, 
lavicemi, archivem o 40 policích, obrazem Františka I. a Ferdinanda V. Na věži byly umístěny 
hodiny, které odbíjely každou celou hodinu. Nechyběla samozřejmě důchodenská kasa352

• Stavební 
rozpočet z roku 1844, jenž vyčíslil opravy na 54 zl. 4 kro C. M., jednu z obytných místností 
identifikoval jako byt pro městského písaře, vybavený kachlovými kamny. TýŽ dokument rovněž 
informuje, že radnice byla podsklepená, možná právě zde byl městský arest353

• Konkrétnější 
představu o podobě janovické radnice máme až z roku 1859, kdy strážovský zednický mistr 
Bouberle vyhotovil plánek na výstavbu kuchyně. Radnice byla patrová. Do přízemí se vcházelo 
z čelní strany, kde byla prostorná síň, odkud vedly schody do patra a dveřmi do místnosti 
pro městského strážníka o rozměrech 5 x 4 metry. V prvním patře byla s okny do náměstí radní 
místnost o rozměrech 5 x 5 metrů, poté malá síň a místnost městského písaře. Budova se nacházela 
ve velmi špatném stavu, takže okresní inženýr Hauptrnann navrhoval její stržení a výstavbu zcela 
nové budovy354. 

343 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 204r-205r. 
344 Textová příloha č. 2, s. 15. 
345 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 28r-28v. 
346 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 5r. 
347 V roce 1774 v radnici bydlel mlynářský nádeník Václav Kilian s manželkou Rosinou, v roce 1776 v čp. 35 žil 

Václav Kilian, farský pacholek, s manželkou Dorotou (již příštího roku obývali faru čp. 5). 
348 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton Č. 229. 
349 Na čp. 35 se uvádí Filip Jakub Kitzberger již v roce 1774. 
350 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 376, karton č. 230-232. 
351 Srv. k tomu konsignace stavebních výloh za obecní budovy v letech 1818-1827 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., 

inv. Č. 405, karton č. 336. 
352 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 236, karton č. 5. 
353 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 341, karton Č. 54. 
354 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 341, karton Č. 54. 
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Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,42 hektaru (celkem 0,42 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 36 (U starých pekařů) 
Podle všech známek vzniklo stavení čp. 36 na místě bývalého židovského domu, který 

vystavěl kolem roku 1680 lsaak Elias355
• V roce 1725 ho předával synu Eliasovi, ale bohužel právě 

ve chvíli, kdy se proti janovickým Židům připravoval zásadní zátah. Domek musel prodat vrchnosti 
a dožil společně se synem v chalupě čp. lY. Domek byl zřejmě zbořen a na jeho místě vystavěny 
masné krámy. Že zde skutečně fungovaly, potvrzuje informace z roku 1770 o koupi domu čp. VI, 
situovaného vedle" místa, kde stávaly vrchnostenské masné krámy ,,356. 

Nový domeček bez jakéhokoliv pozemkového zázemí postavil nejspíše v 50. letech 18. 
století učitel a syn zdejšího souseda Matouše Jindry Josef Jindra (tI9.5.l764). Bližší okolnosti 
výstavby přibližuje jeho poslední vůle, kterou inzeroval K. Polák357

• Jindra zakoupil od vrchnosti za 
12 zl. dominikální pozemek o rozměrech II x 13 sáhů se závazkem platit z něj roční činži 18 kr. 358 

Vystavěl tu zděné obydlí 8 sáhů dlouhé, 5 sáhů široké a 17 loktů vysoké. Náklady na materiál, 
řemeslníky a práci se vyšplhaly na 242 zl., takže si Jindra musel zapůjčit 30 zl. z fundace Václava 
Kubíka u kostela sv. Jana Křtitele359 • Krátce poté zemřel a pozůstalá vdova Kateřina se 29. září 1767 
provdala za pekaře Jakuba Udíčka (t26.2.l797 v čp. 36), syna Kryštofa Udíčka z čp. 61. 
Provozoval zde pekařskou živnost a svou manželku o několik let přežil. Karel Polák bez uvedení 
zdroje inzeroval jeho testament, z něhož se dozvídáme, že měl jediného syna Václava Udíčka 
(tI 6.3.1821 v čp. 36), který byl v době sepisování závěti zrovna na vojně. Jemu také svou chalupu 
odkázal360

. Zachránil ho tak možná před smrtí ve válečné vřavě napoleonských válek, Václav zde 
po návratu po několik let provozoval pekařskou živnost, jeho manželka zde zemřela jako vdova 
v roce 1832. Odevzdací listinou z 21. října 1833 se stala majitelkou nemovitosti Marie Fialová361

• 

V roce 1836 sňatkem s Marií, dcerou zde bydlícího Kašpara Fialy, chalupu získal pekař František 
Vlček, majitel usedlosti čp. 52 a otec nemanželského dítěte Anny, které se Marii narodilo již 26. 
července 1835. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,15 hektaru, zahrad 0,02 hektaru 
(celkem 0,17 hektaru). 

Usedlost čp. 37 (U Honzíků) 
Podle zápisu v nejstarší gruntovní knize lze za stavitele domu čp. 37 považovat Matouše 

Jindru (pochován 11.7.1735), který se kolem roku 1720 ujal poloviny polí a luk od usedlosti Jana 
Strycha z čp. 44, odhadnutých na 20 kop míšeňských nebo 23 zl. 20 kro V ceně nebyla zahrnuta 
žádná obytná budova, Jindra si ji měl teprve vystavěe62 • Pocházel ze Struhadla a do Janovic se 
přiženil v roce 1714 sňatkem s Annou, dcerou Jiřího Lišky. Pro výstavbu svého hospodářství 
nakonec zvolil dominikální pozemek v těsné blízkosti mlýnského náhonu, který před rokem 1724 
odkoupil za 15 zl. a roční činži 22 kro 3 denáry363. Pokud jde o jeho pozemkovou výbavu, musel ji 
v roce 1734 vrátit nazpět ke Strychovskému gruntu. Matoušův syn a nástupce, zednický mistr Jan 
Jindra (*25.3.1718, tI0.4.1776 v čp. 37) hospodářství rozšířilo dvě pole jako věno od své 
nastávající manželky Rosiny, dcery Matěje Jandy z čp. 83. Z téhož hospodářství poté zakoupil ještě 
polovinu veškerých pozemků, takže se rázem ocitl mezi pololáníky. Na gruntu poté hospodařil 
dlouhá léta, ale vzhledem k později vykazovanému zadlužení asi nepříliš zdárně. Dluhy ho jistě také 
donutily 3. listopadu 1758 prodat ze svého dvora za 40 zl. louku V Koblíncích Kryštofu 

355 NA Praha. Staré české místodržitelství, sign. 1725/1I/d/50. Srv. k tomu mapku, přivázánou v NA Praha, APA 1., inv. 
č. 1233, sign. B 4/8, fol. 385. 
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358 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 540, karton č. 433, soupis činží za rok 1756. 
359 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 52r. 
360 K. POLÁK, Místopis, S. 105-107. 
361 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka Č. 36. 
362 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 2r. 
363 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 540, karton Č. 433, soupis činží za rok 1756. 
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Grosskoppovi z Hořejšího Nýrska, ovšem s podmínkou, že pokud mu dotčenou sumu někdy navrátí, 
má mu být louka převedena nazpěe64 • Po Jindrově smrti půl dvůr připadl jeho bratrovi, 
strážovskému faráři Janu Kašparu Jindrovi, jenž ho ale cesí z 29. září 1777 převedl na Jana 
Salouna. Držel ho krátce a již 21. ledna 1778 ho se všemi staveními, zahradou, poli a lukami 
přenechal svému bratrovi Kristiánu Salounovi (ti 7.2.1816 v čp. 37). Byl to skutečně danajský dar. 
Cena nemovitosti byla soudně oceněna na 211 zl. 43 kr., ale dluhy na ní váznoucí 314 zl. II kro 3 d. 
Kristián Saloun je splácel po ročních splátkách 20 zl. Musel také držet na výminku vdovu Rosinu 
Jindrovou a vyhradit Janu Kašparu Jindrovi zvláštní byt se dvěma poli z věna své matky - základ 
hospodářství čp. 111. Z celého Jindrova dědictví se separovalo pouze pole pod 1 strych 1 věrtel 
výsevku, které Jan Jindra ve svém testamentu určil své dceři Alžbětě Vlčkové365 • Zdá se však, že 
obrovské zadlužení Kristián Saloun dokázal umořit. Na základě jeho testamentu se konalo 22. 
prosince 1819 dědické řízení o usedlosti čp. 37 na bystřické kanceláři. Za hlavního dědice poslední 
vůle určovala nezletilého syna z druhého manželství Františka Salouna a tento rovněž celý 
půldvůr, ceněný se vším příslušenstvím a nářadím na 1754 zl. 57 % kro W. W. měl po dosažení 
plnoletosti formálně převzít hospodaření. Na gruntu vázly dluhy 118 zl. 59 kr., zbytek ceny sestával 
z nevyplacených dědických podílů dětem z prvního manželství Anně Stunové, Vítu, Václavu, 
z druhého potom Josefu, Kateřině, Janovi, Marii Anně, Bedřichovi a Václavu Salounových. Matce 
Františkově se přiznal výměnek o roční rentě 3 strychy žita, 2 věrtele pšenice, 1 strych ječmene, 
dále užívání 2 záhonů na brambory, 2 na zelí a len, vydržování jedné krávy mezi hospodářovým 
dobytkem366

• Bezprostředně poté František uzavřel 24. prosince 1819 svatební smlouvu s Kateřinou 
Hejtmánkovou, které připsal polovinu svého nemovitého majetku. Otec nevěsty Jan Hejtmánek 
věnoval do manželství jménem věna 700 zl. W. W. s" obvyklou ženskou výbavou"367. František 
a Kateřina Salounovi převedli své hospodářství čp. 37 20. září 1828 manželům Jakubu a Barboře 
Stuiberovým za 768 zl. C. M. Kupující převedli prodávajícím výměnou na sražení kupní ceny svůj 
domeček čp. 91 v ceně 200 zl. C. M., na hotových penězích složili Františku Salounovi 283 zl. 13,5 
kro C. M. Zbytek ceny usedlosti tvořily nezaplacené dědické podíly sourozenců Barbory Stuiberové 
Marie Anny, Bedřicha a Václava Salounových. Zavázali se výměnkem pro stařičkou matku 
Františka Salouna Kateřinu368 . Svatební smlouvou z 1. března 1840 svůj půl dvůr čp. 37 s pozemky, 
1 krávou, 1 jalovicí a 2 ovcemi v ceně 520 zl. C. M. převedli Stuiberovi do spoluvlastnictví své 
dceři Rozálii a jejímu nastávajícímu manželovi Václavu Fialovi z Janovic čp. 2. Matka ženicha 
Marie Fialová odvedla zase pozemky odkoupené od usedlosti čp. 70 ve výměře 5 jiter 754 čtv. sáhů, 
emfyteutický tzv. Chvalovský rybník o 3 měřicích 8,5 měřičky, 2 voly, I jalovici, 1 kovaný vůz, 
1 pluh, 1 brány, vše v celkové ceně 200 zl. C. M. Celkovou sumu, 720 zl. tvořily váznoucí dluhy, 
které se novomanželé zavázali zaplatit. Marie Fialová si některé z odevzdaných polí vyhradila 
doživotně užívat a upustila tím od "sutého výminku ", který jí byl vyměřen v pozůstalostním řízení 
po manželovi a vyhradila si ho pouze v případě, že by její syn zemřel dříve než ona (2 věrtele 
pšenice, 2 věrtele žita, 2 věrtele ječmene). Na usedlosti podle starších smluv měly v klidu dožít ještě 
Eva a Kateřina Salounové. Rovněž odstupující rodiče nevěsty Jakub a Barbora Stuiberovi si od ll. 
března 1840 vymínili ročně 1 strych pšenice, 6 strychů žita, 2 strychy ječmene, 1 strych ovsa, 
2 sáhy dříví, 2 měřičky soli, možnost sázet si na vyhrazených záhonech brambory, zelí a na 
obdělaném poli len, chování 1 krávy a 2 ovcí mezi dobytkem hospodářů. Výminek se v případě 
úmrtí Jakuba Stuibera snížil vdově pouze v obilní rentě, zatímco pozůstalý vdovec ho užíval v plné 
výŠ?69. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,05 hektaru, luk 0,89 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 5,95 hektaru). 

364 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350. 
365 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 62 B. 
366 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 83v-84v. 
367 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 96v-97v. 
368 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 245v-246r. 
369 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, tol. 257r-258r. 
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Před hradí čp. 38 (Zámeček) 
Rozsáhlý komplex budov je v dnešní poněkud zchátralé podobě výsledkem četných 

novověkých přestaveb, mezi nimiž lze identifikovat jako určující renesanční sloh. Nejstarší častí 
komplexu je drobný gotický portálek, jímž se vstupuje do budovy ze dvora. Pochází nejspíše 
z hradního jádra a do předhradí byl osazen až dodatečně. Prohlásit, jak je soubor všech budov, 
jemuž se mezi lidmi ještě v současnosti přezdívá" Zámeček", je obtížné. Není vyloučeno, že vznikl 
souběžně s hradem, každopádně zenitem jeho vývoje bylo období po roce 1520, kdy si ho Janovští 
z Janovic po rozboření hradu zadaptovali na nové rodinné sídlo. Za hlavní obytnou část se zvolila 
nejsevernější část komplexu tam, kde je dnes průjezdní brána, opatřená valenou klenbou s hřebínky. 
Díky opadu omítky se ve zdivu z lomového kamene nad bránou profiluje patrová stavba, možná 
věžovitého charakteru370

• Pozůstatky po vpadli ně padacího mostu potvrzují, že před vjezdem 
probíhal příkop, zasypaný snad až v průběhu 18. století37l

• Poté, co Janovice v roce 1674 ztratily 
rezidenční funkci, přestal dům sloužit svému účelu a úspěšně chátral. Vrchnost ho využívala pouze 
pro ubytování hospodářských úředníků - již v roce 1729 jmenuje poklasného, poté, co byla v roce 
1771 kontribuční agenda odebrána janovické městské samosprávě, bylo vedení kontribučních účtů 
a subreparticí včetně výběru peněz svěřeno zvláštnímu kontribučnímu písaři, jenž našel ubytování 
rovněž v čp. 38372

. V ocenění dešenického panství z roku 1729 se budova charakterizovala jako 
rytířské sídlo" hrubě zpustlé, při hořejším vjezdu po levé ruce nachází se staré dřevěné stavení, 
v němž nyní bydlí šafář [podle indikační skici dřevěná budova vedle mlýna čp. 39], po pravé ruce 
jsou chlévy, nad nimi sýpka. Dále tu jsou hospodářské sklepy, nad dolním vjezdem [tj. severní 
průjezdní brána] je světnice a dvě komory, vedle toho dřevěná kolna pro vozy. Řečené chlévy 
a sklepy hospodářské, jakož i stavení jsou z kamene a pokryté šindelem, na stavení nad dolejším 
vjezdem jsou prejzy ".173. Oficiálně příslušelo k poplužnímu dvoru čp. 40 a z tohoto důvodu bylo 
společně s ním zataženo v roce 1800 do víru emfyteutizace. Část s předhradím čp. 38, obsahující 
také obydlí poklasného a úředníka, zakoupili za 1150 zl. Židé David a Jakub Mayerovi ze Strážova 
a Měcholup již 20. listopadu 1800. Protože se však úřadům příliš nelíbila myšlenka, že by vlastnili 
větší nemovitý majetek, museli jej prodat. David svou polovinu, která obsahovala obydlí úředníků, 
chlév, stodolu, sýpku a sklep, prodal za 1800 zl. 20. března 1804 manželům Štěpánu a Josefě 
Langovým z Klatov. Noví majitelé se současně zavazovali platit z majetku roční činži 10 zl. Poté, 
co Štěpán zemřel a jeho polovina připadla manželce, prodala Josefa Langová celé hospodářství čp. 
38 28. listopadu 1807 majiteli běhařovského statku Ludviku Hubatiusovi z Kotnova za 2482 zl. 
3 kr.374 Když zemřel, koupila 28. března 1810 předhradí od jeho dědiců za 9300 zl. Rozálie 
Kunzerová von Kunzenfeld375

• Drželajej dlouho, teprve 7. ledna 1833 nemovitost prodala Ludvice 
Vávrové z Týnce za 4950 zl. C. M.376

• Nevlastnila jej příliš dlouho, protože již stabilní katastr uvádí 
majitelem Emanuela Ziirchauera377

• Od 9. ledna 1850 polovici a od 10. dubna 1862 vlastnil celý 
"Zámeček" Heřman Fleischer. Poté, co zemřel, prodala jeho dcera Rosa celý dvůr majiteli statku 
Klenová, Oskaru Heintschelovi z Heineggu, v jehož rodině se udržel až do 20. stoletím. 

370 Jiří ÚLOVEC, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech J, Praha 2003, s. 272. 
371 NA Praha, APA 1., inv. č. 1233, sign. B 4/8, tol. 385. 
372 Tak např. v roce 1771 kontribuční písař Jan Jakub Poschl, 1785 výběrčí daní Jan Josef Beer, 1796 poklasný Václav 

Mládek atp. 
373 NA Praha, Desky zemské, DZV 160, tol. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 518, 

karton Č. 423. 
374 Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech. Svazek 3. Zpracovali Jan Haubert, Květoslava Haubertová, 

Gustav Hofmann, Jaroslav Honc a Jan Pelant za vedení Vladimíra Bystrického, Praha 1976, s. 213-214. 
375 V matrikách se zde uvádí v letech 1813-1824 bytem František Kiinzler von Kunzenfeld, syn Antonína Kiinzlera 

von Kunzenfeld z Běhařova. 
376 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 19r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
377 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 166. 
378 Srv. k tomu příspěvek Marie Anny KOTRBOVÉ, Panství Klenová ajeho majitelé od konce 19. století. In: Sborník 

prací z historie a dějin umění 3/2004 Klenová, Klatovy 2004, s. 201-211. 

295 



Ke stavením patřilo velké množství zemědělské půdy, podle stabilního katastru 34,18 hektarů polí, 
luk, pastvin a zahrad. Majitelé zaměstnávali ve dvoře šafáře, přítomna byla i čeládka379 • 

Mlýn čp. 39 (Horní, Hořejší mlýn) 
Ze tří janovických mlýnů představuje mlýn čp. 39 nejzachovalejší objekt, datovatelný ještě 

na přelom 18. a 19. stolete80. K minulosti objektu, nazývaného v pramenech nejčastěji Horní, 
Hořejší či Tvrzský mlýn lze snést pouze minimum dokladů. Vzhledem k jeho přímému 
zakomponování do předhradí janovického hradu lze bez váhání konstatovat, že byl zpočátku 
dominikálním a mlel pro vrchnostenskou potřebu. To ostatně potvrzuje také zápis ze zemských 
desek z roku 1615, kde se prodává polovina tvrze s "mlejnem náchlebným při též tvrzi .. 381. Prvním 
známým nájemcem mlýna je Jan jinak Syrový, uzavírající 17. května 1602 smír s Janem Němcovic 
z Rohozna382, následovaný Janem Sekyrou, jehož zmiňuje strážovská matrika jako "mlynáře 
z tvrze janovské ,,383. Sekyra možná mlýn provozoval ještě v roce 1649, kdy ho zaznamenala taxa 
janovického statku z léta 1649. Tehdy měl 2 složení, 2 stoupy a pilu. Nájemné nebylo zanedbatelné, 
ročně v naturáliích 52 strychů žita, 3 strychy pšenice a povinnost krmit vepře, tehdy již reluovaná 
na 10 kop míšeňských grošů384 . O dva roky později v mlýnu pracoval mlynář Marek Kler385

• 

Elementární zmínky o mlynářích poté zachycujeme pouze v matrikách a městské knize. Postupně se 
v nich setkáváme s Václavem Hozem386

, Michalem Soběhrdem (pochován 18.9.1721)387 
a Kryštofem Fa ltin em 388. 21. srpna 1720 máme zprávu, o tom že Michael Blahut Ct20.12.l762) 
zakoupil za 55 zl. od Maxmiliána Norberta Krakovského hraběte z Kolowrat" v janovickém dvoře 
ležící mlýn ", k němuž nepatřila žádná pole a luka. Blahut složil hotově 30 zl., zbytek měl splácet 
ročně po 10 zl. až do úplného vyplacení. Jeho povinností vůči vrchnosti bylo ročně odvádět 5 zl. 50 
kro mlýnské činže, 4 zl. místo vyživování panského vepře, v naturáliích 1 strych 2 věrtele pšenice 
a 26 strychů ječmene vrchovaté míry389. Nutno ještě doplnit, že na mlýnu jako jediném vázla až 
do konce feudalismu povinnost roboty, reluovaná na 6 zl. ročně. V kupní smlouvě není jmenována, 
stejně tak ji ignorovalo ocenění dešenického statku z roku 1729. Uvedena je teprve v roce 1755390

• 

Přestože o dalším majetkovém vývoji mlýna jsem nenalezl žádné doklady, lze jednoznačně 
prohlásit, že zůstal natrvalo v držbě rodiny Blahutových. Podivné ovšem je, že ve smlouvě z roku 
1720 se jmenuje Viktorin Blahut, zatímco v matrikách po roce 1720 figuruje jako hořejší mlynář 
od počátku 20. let 18. století Michael Blahut, nikoliv Viktorin391 . S Viktorinem Blahutem se 
setkáváme až ve 40. letech, kdy jako mlynář nechal křtít několik svých dětí392 • Aby však situace 
nebyla jednoduchá, uvádí vizitace z roku 1722 třetí, poněkud podivně znějící jméno Georg Tuscy. 
Přes veškerou snahu jsem nikde nenalezl žádnou zprávu o tom, že by člověk tohoto jména 

379 Např. v roce 1831 šafářem JosefPetrle. 
380 Územní odborné pracoviště Památkového ústavu v Plzni, dokumentace k čp. 39/E II (rejstříkové č. 44198 /4-

4772). 
381 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 186, fol. E lr-E 4r. 
382 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. I, fol. 2r. 
383 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika č. I (1631-1670), fol. 22a, zápis 

z 24.1.1638. 
384 NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1, taxa statku Janovice nad Úhlavou z 12.6.1649. 
385 P. ZAHRADNÍKOVÁ, Soupis J, S. 127. 
38629.12.1692 připomínána Markéta, manželka horního mlynáře Václava Hoze. SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., 

inv. Č. 3, kniha Č. 1, fol. 30r-30v. 
3876.4.1687 nechal společně s manželkou Polexinou křtít syna Karla. 
388 2.7.1713 nechal křtít syna Jana Kašpara, 23.2.1717 Matěje Karla a 29.3.1719 Šimona, který byl pochován 

22.2.1720. 
389 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 8r. Ocenění dešenického panství z roku 1729 uvádí poněkud jinou 

strukturu renty: ročně 6 zl. 10 kro ve dvou termínech na sv. Jiří a sv. Havla, 4 zl. místo výkrmu vepře, 1 strych 2 
věrtele 3 měřičky pšenice, 29 strychů 1 věrtel žita a 2 strychy ovsa (NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fol. C 29-
H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 518, karton Č. 423). Stejná čísla uvádějí též ocenění z let 
1755 a 1756. 

390 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 523, karton Č. 425. 
391 Srv. zápisy o křtu jeho dětí z 29.5.1721, 10.1.1723, 18.1.1725 aj. 
392 30.10.1741 narozen syn Tadeáš Jan, 18.1.1746 narozen syn Josef Matěj. 

296 



v Janovicích někdy působil. Výší činží se vůbec neshoduje s Blahutovými povinnostmi (6 strychů 
žita, 1 strych 2 věrtele pšenice, 2 strychy ovsa a 10 zl. v hotových penězích), takže se zdá, že se 
zápis týká zcela jiné nemovitosti393 . Přestože to prameny přímo nedokazují, vyplývá jednoznačně 
z dalšího vývoje, že Viktorin zakoupil po smrti Václava Metznera Dolní mlýn čp. 4 a grunt čp. 46, 
nejpravděpodobněji pro zajištění svého syna Tadeáše Blahuta, zatímco mladší Matěj Blahut převzal 
otcovskou živnost čp. 39. Mlýn si v této době patrně nestál špatně, neboť Matěj ještě zakoupil 20. 
března 1768 za 220 zl. půldvůr čp. 44394. 12. února 1783 jej zapsal své nastávající manželce Alžbětě 
Ulrichové, která mu na oplátku od svého nevlastního otce přinesla věno 150 zl.395 Alžběta ovšem 
brzy zemřela, takže Blahut se ženil znovu, tentokráte s vdovou po Janu Bittlovi Markétou Bittlovou, 
jíž 21. října 1790 přislíbil doživotní zaopatření a v případě své smrti rentu 6 strychů obilí, 1 strych 
pšenice, 4 strychy žita, 1 strych ječmene, splácenou z poloviny z usedlosti čp. 44 a z poloviny 
z mlýna čp. 39. Nevěsta Blahutovi přinesla formou věna 400 zl.396 Jestliže se již v devadesátých 
letech zbavil usedlosti čp. 44, stále mu zůstávaly některé pozemky z této usedlosti. Teprve 30. 
prosince 1802 je koupila za 150 zl. Kateřina Pasurková a připojila je nazpět tam, odkud byly 
vyděleny397. To již však nebyl Blahut majitelem Horního mlýna, protože jej 9. října 1795 převedl 
Adamu Denkovi, nastávajícímu manželovi své dcery Barbory. Denk rozšířil zázemí mlýna 
o sousední pusté místo, které koupil od vrchnosti 7. listopadu 1800 za 12 zl. 398 V majetku však 
nevydrželi dlouho, 13. července 1803 mlýn společně s polem č. top. 1439 Přes vršky, dalšími 
pozemky a veškerým nářadím prodávali dosavadnímu harantovskému mlynáři Adamu Braunovi 
(t4.2.1822 v čp. 39) a jeho manželce Evě za cenu 4000 zl. C. M. Jistě nemalou částku složili 
Braunovi hotově a zároveň přislíbili odvádět každoročně vrchnosti mlýnskou činži 9 zl. 50 kr., 2 zl. 
12 kro namísto odběru 12 žejdlíků dominikální pálenky ze strážovské vinopalny a 1 zl. místo 
rozvozu ječmene. V případě akutní potřeby však vrchnost měla nárok vyžadovat i dovoz ječmene 
k svému pivovaru. Kromě uvedených platů, odváděných z poloviny o sv. Jiří a z poloviny o sv. 
Havlu měli odvádět bystřickému hospodářskému úřadu 2 měřice 9 1/8 měřičky pšenice, 44 měřic 
8 1/6 měřičky žita a 3 měřice 7 měřiček ovsa. Ovšem i tyto dávky byly podle smlouvy z 20. února 
1802 na dalších 12 let reluovány, výše této peněžní náhrady odpovídala tehdejším cenám obilí399. 
Tchán prodávajícího Adama Denka Matěj Blahut jakožto bývalý majitel mlýna si zde vyhradil 
doživotní bezplatné bydlení40o. Následné majetkové přesuny na tzv. Hořejším mlýně unikají 
stránkám gruntovních knih, lze je však aspoň přibližně rekonstruovat. Z emfyteutické knihy smluv 
se dovídáme o transakci, jíž Matěj Hofmann z čp. 147 koupil od Adama stodolu s místem, které 
připojil k mlýnu Denk v roce 1800401 . Adamovým synem a pokračovatelem byl Augustin Braun 
(tI2.7.1836 v čp. 39), připomínaný stabilním katastrem v roce 1837402. Když v necelých 50 letech 
zemřel, musela mlýn po nějaký čas spravovat vdova, protože až 24. října 1846 přešel 

na Augustinova syna Josefa Brauna (* 18.7.1827 v čp. 39)403. 

Rozloha podle josef ... kého katastru z roku 1785: polí 0,28 hektaru (celkem 0,28 hektaru). 

393 NA Praha, TK, inv. Č. 1440, karton Č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, Č. 57. 
394 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 57r. 
395 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 57v. 
396 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 57v-58v. 
397 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 14v. 
398 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fol. 67r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
399 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 399, karton Č. 294. Reluice se stanovila tak, že obilní dávka, sestávající 

z 2 měřic 9,125 měřiček pšenice, 44 měřic 3,375 měřiček žita, 3 měřic 7 měřiček ovsa se vynásobila cenou obilí 
(za měřici pšenice 2 zl. 12 kr., žita 1 zl. 30 kro a ovsa 44,25 kr.). 

400 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 340v-341 V. - Podle fase josefského katastru z roku 1785 
k mlýnu patřilo pole Č. top. 1439 Přes vršky o 785 sázích (0,28 ha). 

40 I SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, fol. 78r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

402 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 167. 
403 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka č. 39. 

297 



Poplužní dvůr čp. 40 (U Moušlů) 
Rámcově je poplužní dvůr popsán v ocenění dešenického panství z roku 1729: 

"od bystřické strany nachází se stodola se třemi schodišti, chlév pro krávy a staré stavení, kde nyní 
bydlí šafář. Vystavěn je z kamene a pokryt je šindelem a s hospodářským nářadím je šacován za 200 
kop míšeňských grošů ((404. Po sedmatřiceti letech popsal pozorovatel přijíždějící od Bystřice dvůr 
jako komplex budov mezerovitě obehnaný dřevěným plotem, se stodolou o jednom schodišti, 
starým obydlím šafáře a kravínem po levé a se stodolou o dvou schodištích, obydlím šafáře 
a chlévem pro vepřepo pravé straně405 . zorovatel, který roku 1756 přijížděl od Bystřice, popsal dvůr 
budovy obehnané dvůr charakterizoval jako Později byl dvůr obehnán dřevěným plotem Dokonce 
bylo tendencí rozlišovat oba dvory, v matrikách 3. čtvrtiny 18. století odlišován horní a dolní 
panský dvůr. Jak komplex janovického poplužního dvora vypadal na samém sklonku své existence 
lze rekonstruovat analýzou zápisů o jeho postupném rozprodávání, porovnávanou s indikční skicou 
z roku 1837. Dvůr vyplňoval obě strany výjezdní komunikace z Janovic na Petrovice a Nýrsko 
a všechny jeho budovy bez výjimky byly zděné. Středobodem byl původně zřejmě roubený dům čp. 
40 na levé straně cesty, v němž bydlel šafář s rodinou. Poněkud dále od něj stála velká stodola 
(pozdější čp. 136, 154, 148, 142 a hospodářská stavení domů čp. 29 a čp. 67), jež dvůr na této straně 
uzavírala. Na opačné straně se téměř rovnoběžně s mlýnským náhonem rozkládala podlouhlá 
budova kravína (pozdější čp. 147, 146, 145, 143, 144 a 138), za kterou se vypínal zděný chlév pro 
voly (pozdější čp. 137) a drobná stodůlka (pozdější čp. 141), těsně přimknutá k volskému chlévu. 
Další budovy dvora se kumulovaly na dnešním katastru obce Hvízdalka - myslivna, ovčín 

s ovčákovým obydlím a tzv. Horní stodola - provozní prostory poplužního dvora vyplňovaly také 
ještě celou budovu domu čp. 38 (obydlí kontribučního a obročního písaře, sýpka, koňská stáj a snad 
ještě další). 

Zásadním přelomem pro dvůr se stal rok 1800, jenž znamenal jeho rozdělení a rozprodání 
drobným vlastníkům nepochybně formou dražby. Celkově dvůr obnášel polí (625 měřic, 3,25 
měřičky), luk (370 měřic 11 měřiček), zahrad (4 měřice 3,75 měřičky), rybníků (203 měřic 0,25 
měřičky) pastvin (205 měřic 7 měřiček)406. Budovy v rámci dvora již v roce 1797 ocenili zedničtí 
mistři na 690 zl., u většiny z nich konstatovali velmi špatný stav407. Nesměle ho zahájil mlynář 
Adam Denk, který 7. listopadu 1800 koupil za 12 zl. pusté místo vedle svého mlýna o výměře 49 
čtv. sáhů pro výstavbu kolny a chléva408. Největší část dvora zakoupili 20. listopadu 1800 Židé 
David a Jakub Mayerovi ze Strážova a Měcholup. Za pozemky, vyměřené na 673 měřic 14,75 
měřičky, dobytek, nářadí a část hospodářských budov (část kravína, stáj pro koně, stodolu, sklep, 
sýpku, obydlí pro poklasného a obydlí pro panského úředníka) zaplatili celkem 17 000 z1.409. Další 
dvorové budovy kupovali 22. listopadu 1800 židovští bratři lsrael a Markus Steindlerovi 
z Janovic. Za majetek si připsali ratejnu, vedle stojící vepřín, kus tzv. Horní stodoly, druhou část 
kravína a samozřejmě další pozemky. Do vrchnostenského důchodu tak přispěli více než 2000 z1.410. 
Hlavní nápor uzavíral 23. listopadu 1800 janovický Žid David Klein kupující od vrchnosti zbytek 
stavení poplužního dvora, totiž tzv. Malou stodolu a k ní přistavěný chlév s kolnou411 . Z budov 

404 NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fo\. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. č. 518, 
karton Č. 423. 

405 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. Č. 525, karton Č. 425. 
406 Údaje v měřicích podle soupisu půdy u jednotlivých dvorů bystřického panství, SOA Plzeň, VS Bystřice nad 

Úhlavou, inv. Č. 534, karton Č. 427. 
407 Zděné obydlí pro úředníka 58 z\. 30 kr., zděná sýpka 264 z\., zděná konírna s kolnou 48 z\., zděné chlévy pro krávy 

90 zl., dřevěná kolna pro vozy 20 z\., zděný chlév pro voly 51 z\., stodoly 100 zl. 30 kro Zvlášť byly oceněny budovy 
na Hvízdalce: polozděná stodola 99 zl., zděné obydlí ovčáka 36 zl., zděný ovčín 66 zl. Ve výčtu chybí myslivna. 
SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426, ocenění budov z 15.4.1797. 

408 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fo\. 67r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

409 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, to\. 19r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

410 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. II r, 12r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

411 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fo\. 16r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
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patřících ke dvoru, ale ležících mimo ne], známe stodolu poblíže Hvízdalky, zakoupenou 23. 
listopadu 1800 někdejším bystřickým šafářem Jiřím Opavou za 175 zl. (pozdější Hvízdalka čp. 
7)412. Téhož dne byl prodán u Hvízdalky také ovčín, první polovinu zakoupil za 75 zl. Václav Terč 
z Janovic4l3

, druhou za tutéž částku Ondřej Ferns pro svého syna Petra414 a konečně samotné obydlí 
ovčáka se sklípkem přímo v Hvízdalce Augustinu Mullerovi z Janovic za 100 zl.415 Výčet 
prodávaných budov uzavírá myslivna také u Hvízdalky, za níž 20. května 1801 složili 200 zl. Židé 
Benedikt a Abraham Veithovi z Klatov416

• Vynechávám jednotlivé polnosti, neboť tím by se otázka 
výrazně komplikovala. 

Jestliže naposledy jmenované nemovitosti již neprodělaly zásadnější urbanistický rozvoj, 
potom to rozhodně neplatí pro samotné hospodářské budovy v Janovicích. Již sama skutečnost, že 
jej zakoupili Židé, vypovídá o tom, že s ním měli jisté obchodní plány. Bohužel, nemohli je 
rozvinout, neboť se administrativě panství znelíbila představa, že vlastnili tolik nemovitého 
majetku. Víceméně Židy donutila, aby všechny své majetky prodala křesťanským držitelům. 
Konkrétně jsme o tomto postupu informováni pouze v případě bratrů Mayerových, kteří svou část 
poplužního dvora za stejnou cenu, za jakou ji kupovali, prodali postupně v letech 1801-1804417

• 

Podobný osud ovšem postihl i ostatní židovské vlastníky bývalého poplužního dvora. 

Usedlost čp. 41 (U Parýlů) 
Zásadní význam pro stavení čp. 41 mělo rozdělení gruntu čp. 74 Jana Mastného, 

ke kterému došlo někdy po roce 1675, neboť revizitace berní ruly ho uvádí ještě jako celolánový. 
Majitelem nově vzniklého pololánového hospodářství se stal Jiří Kratochvt7 (pochován 3.11.1700), 
jenž vlastnil chalupu čp. 41 u jihozápadní bránl l8

. Pět let po jeho smrti se sňatkem 
s Kratochvílovou dcerou Alžbětou na grunt dostal Petr Žufan zvaný Palírek (t18.6.1741) a začal 
na něm hospodařit. V roce 1718 si ho nechal zapsat za 26 kop míšeňských grošů přičemž přiznal 
kontribuční nedoplatek II kop. Vlastnil ho již však minimálně v roce 1714419

• O deset let později 
k jeho usedlosti patřilo 15 strychů polí420

• Po Petrově smrti se z jeho 4 přeživších dětí na gruntu 
uplatnili synové Jan a Jakub Žufanovi. Jakub Žufan (*4.9.1721, t3.2.1771 v čp. 41) měl 
s manželkou Annou Kilianovou syna Jakuba, Jan Žufan (*1.7.1718, t20.l2.1774 v čp. 41) zemřel 
bezdětný. Vdova Anna Žufanová se provdala za Jiřího Fialu, jenž hospodařil na gruntě spolu 
s Janem Žufanem až do jeho smrti. V testamentu svou polovinu usedlosti odkázal k janovickému 
kostelnímu záduší, ale Jiří Fiala (*2.2.1737, t25.6.l805 v čp. 41) ji vykoupil za 70 zl. a stal se 
majitelem celého půldvora. Držel jej až do počátku 19. století a ve své poslední vůli ze 17. června 
1805 vyjádřil přání, aby jeho nástupcem byl syn Jan Fiala, nevyloučil však ani nevlastního syna 
Jakuba Žufana. Ponechal spíše na jeho vůli, projeví-li o polovinu usedlosti zájem421

• Pozůstalostní 
řízení z 29. září 1810 Jakubovi, který byl zrovna na vojně, přisoudilo na rodičovském půldvoře 
1500 zl., 1 krávu a bezplatný byt až do smrti, ovšem za hlavního dědice statku označilo Jana Fialu. 

412 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 17r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

413 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 13r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

414 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 15r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

415 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 14r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

416 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 18r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

417 13.6.1801 Václavu Holubovi za 2000 zl., 12.2.1803 Šimonu Pavlíkovi za 395 zl., Václavu Mandahuisovi za 200 zl., 
Janu Mayerovi za 104 zl., Vavřinci Zinterhofovi za 156 zl., Janu Blahutovi za 208 zl., 16.3.1803 Štěpánu Lomovi 
za 280 zl., Matěji Bartlovi za 184 zl., 19.5.1803 Matěji Vitákovi za 1605 zl., Josefu Sekyrovi za 1605 zl., 13.6.1803 
Františku Wellnerovi za 6800 zl. a 20.3.1804 Štěpánu Langovi za 12200 zl. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 
399, karton č. 295. 

418 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 48r. 
419 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, č. 29. 
420 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 47r. 
421 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 230r. 
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Nemovitost byla oceněna na 1224 zl. 55 kr., dobytek na 140 zl., nářadí na 52 zl. 17 kro a zaseté obilí 
na 120 zl. C. M. Zvlášť se započítal podíl z Granátkovského rybníka v ceně 125 zl. 54 kro C. M. 
Janovou povinností bylo vyplatit sestru Terezii Fialovou 100 zl. C. M. a vydržovat vdovu Annu 
Fialovou na doživotním výměnku422 • Svatební smlouvou z 22. února 1834 převedl Jan Fiala svému 
synovi Františkovi Fialovi a jeho nastávající manželce Barboře Ulrichové do spoluvlastnictví své 
hospodářství čp. 41 se všemi pozemky, emfyteutickým podílem z Granátkovského rybníka, 2 voly, 
1 krávou a hospodářským nářadím za částku 540 zl. C. M. Tato suma se zaplatila z 600 zl. C. M., 
které spolu s obyvklou ženskou výbavou do manželství přinesla jménem věna nezletilá nevěsta. 
Odstupující Jan Fiala si vyhrazoval doživotní výměnek, ale ponechal si možnost jej přeměnit 
na roční rentu 5 strychů žita, 1 strychu pšenice, 2 strychů ječmene, 2 věrtelů ovsa, možnost 
vypěstovat si na obdělané půdě brambory, zelí a len a vydržovat mezi hospodářovým dobytkem 
1 krávu423 . Po proběhlém pozůstalostním řízení z 7. října 1843 přešla celá polovina usedlosti 
s testamentem zemřelé Barbory Fialové na jejího manžela Františka Fialu. Musel vyplatit dětem 
Janovi a Marii 240 zl. C. M. a na zřízení kostelní nadace 40 zl. Zůstavitelka odkázala peří v ceně 10 
zl. a oblečení za 8 zl. 3 kro C. M. dceři Marii, domácí nářadí manželu Františkovi424. Brzy poté 
ovšem zemřela i samotná dcera Marie a pozůstalostní řízení její dědický podíl 26. října 1843 
rozdělilo otci Františkovi a bratru Janovi na polovici425

• Grunt doznal větší změny již jen 15. června 
1847, kdy Josefu a Josefě Zippererovým z Úborska František Fiala prodal s povolením českého 
gubernia louku č. top. 542 "V Koblincích ", která byla od gruntu vzdálena 1 ,5 hodiny cesty. 
Zippererovi mu za ni hotově zaplatili 116 zl. C. M.426 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 6, II hektaru, luk 1,04 hektaru, 
pastvin 0,04 hektaru (celkem 7,19 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 42 (U Járů) 
Nejstarším známým majitelem chalupnického hospodářství čp. 42 s 3 strychy orné půdy 

byl Zachariáš Pokorný, podle soupisu poddaných podle víry v roce 1651 čtyřicetiletý427. O rok 
později si pro potřeby janovické obce neznámo od koho půjčoval 30 zl., za něž mu janovičtí 
reprezentanti 19. srpna 1674 odevzdali louku za Úhlavou mezi řekami, kterou zoral, dále 2 strychy 
žita a 2 dukáty428. Již příštího léta však jeho chalupu podle revizitace berní ruly vlastnil Jiří Stuna, 
přesněji řečeno Jiří Bedřich Stuna, bývalý polní trubač, primas a zakladatel dnes bohužel ztracené 
městské knihl29

• Zemřel někdy před rokem 1683, matriky uvádějí pouze úmrtí jeho manželky 
Magdaleny v roce 1695. To již na chalupě hospodařil jejich syn Jan Jaroslav Stuna (pochován 
26.4.1719), označovaný v pramenech přívlastky "slovutný" nebo "šlechetný". Otcovskou chalupu si 
nechal zapsat v roce 169643°, měl povinnost vyplatit svou sestru Evu, provdanou za janovického 
fišmistra Jiřího Antonína Zachariáše. Jaroslav byl celkem dvakrát ženat, z prvního manželství 
s Alžbětou Cvrčkovou z mlýna čp. 95 získal pole U rybníčku pod 1 strych 1 věrtel výsevku, kvůli 
finančním potížím ho ale prodal v roce 1705 Dorotě Sokolové431 . Zemřel na souchotiny v 56 letech. 
Správy hospodářství se ujala vdova Kateřina, která v roce 1724 vykazovala 3 strychy polí, louky 
pod 1 fůru sena či 0,5 fůry otavy. Na chalupě tehdy nevázla robota ani farní desátek. V roce 1739 se 
ujal iniciativy jejich syn Michael Stuna (~17 .8.1710, n0.4.1772 v čp. 42), který se však 
neetab10val jako nejobratnější hospodář, o to více s podivem, že zastával v městečku funkci 
rychtáře. Chalupu neuvěřitelným způsobem zadlužil a neměl se k tomu své pohledávky uhradit. 
Věřitelé" ceduli na chalupu přibili a na zaplacení dluhův takovou prodati qualtem chtíce ". V této 

422 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 229v-230v. 
423 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 231 r-232r. 
424 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 335r. 
425 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 335v. 
426 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 373v-374v. 
427 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis, S. 130. 
428 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I, fol. 25v. 
429 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-19Iv. 
430 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 63r. 
431 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 

300 



situaci Michael Stuna zemřel. Naštěstí se jeho staršího syna Ondřeje Stuny (t27.7.1814 v čp. 42) 
zastal zednický mistr Jan Jindra z čp. 37 a vyjednal, že mladý Stuna bude ze svého řemesla odvádět 
věřitelům po 10 zl. Chalupa mu tedy 16. prosince 1772 byla dědičně zapsána a veškeré dluhy na ní 
váznoucí janovický magistrát vyčíslil na 242 zl. 28 kr., další pohledávkou byly dědické podíly 
Ondřejovým sourozencům Jakubovi 20 zl. a Janovi 10 zl.432 Na základě svatební smlouvy ze dne 
12. listopadu 1812 odvedl Ondřej Stuna hospodářství čp. 42 se všemi pozemky, hospodářským 
nářadím a 2 voly svému synovi, zednickému pomocníkovi Karlu Stunovi (t9.1.1849 v čp. 42) 
a jeho nastávající manželce Magdaleně Kufnerové za 775 zl. W. W. Z této částky tvořilo 25 zl. dluh 
místnímu zednickému a tesařskému cechu, 650 zl. museli nastávající manželé odvést rodičům, 
zbývajících 400 zl. W. W. představovalo dědický ženichův podíl. Vůči rodičům měli samozřejmě 
ještě závazek doživotního výměnku. Nevěsta přinesla do manželství jménem věna 600 zl. W. W., 
2 krávy a běžnou ženskou výbavu433

• Svatební smlouvou z 20. ledna 1836 převedl Karel Stuna 
půl dvůr čp. 42 se vším příslušenstvím do spoluvlastnictví dceři Magdaleně a jejímu nastávajícímu 
manželovi Janu lrlweckovi z Klenové za sumu 414 zl. C. M. Tvořily ji dědické podíly nevěstiným 
sourozencům Janovi a Kateřině po 80 zl., dluhy v celkové výši 134 zl. a podíl odstupujícímu otci 
Karlu Stunovi 120 zl. Rovněž samotné nevěstě připadlo 80 zl. C. M. Odstupující rodiče si 
na usedlosti čp. 42 vyhradili bezplatný světlý a teplý byt a stravu, ale když by jim tento stav 
nevyhovoval, měl jim hospodář vyhradit vedlejší světnici a ročně jim dávat 0,5 strychu pšenice, 2,5 
strychu žita, 1 strych ječmene, 1 sáh dřeva, 12 žejdlíků másla, 12 strychů brambor, třetinu 

z vypěstovaného ovoce, 2 vědra zelí, místo ve společném sklepě, vydržování lovce a možnost 
vypěstovat si 2 měřičky lněného semene. Měli vydržovat a hradit synovi Janu Stunovi jeho vyučení 
a sestře Kateřině vedle dědického podílu při jejím sňatku vydat 1 krávu, 20 liber peří a další 
příslušenství. Konečně ženichův otec Václav lrlweck daroval do manželství jménem obvěnění 360 
zl., 1 krávu, 1 volka a 3 ovce. Mimo grunt si nastupující od rodičů Stunových koupili za 40 zl. C. 
M. jejich podíl z Granátkovského rybníka434

• 

Rozloha podle josefttkého katastru Z roku 1785: poli 1,65 hektaru, luk 1,02 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 2,68 hektaru). 

Usedlost čp. 43 (U Mrázíků) 
Byla původně součástí celolánového, tzv. Kreisovského dvora. Jan Kreisa je v Janovicích 

připomínán již v roce 1590, kdy jako jediný v celých Janovicích platil poddanský úrok místo 
běžných jeho potomek Jiří Kreisa grunt opustil před rokem 1655, pouze revizitace z roku 1675 
uvádí, že obhospodařoval 12 strychů polí. Někdy před rokem 1693 musely být pusté pozemky této 
usedlosti rozděleny, polovinu jich zakoupil Tobiáš Skok (zakladatel čp. 46), polovina připadla Janu 
Jaroslavu Stunovi (pochován 26.4.1719). Vystavěl za domem čp. 44 obytné stavení 
a obhospodařoval půl grunt až do své smrti435

• Krátce ho potom spravovala vdova Kateřina, jež 
dlužila v roce 1722 vrchnosti na kontribuci 5 zl. 20 kro Poté předala hospodářství synovi Karlu 
Stunovi (~28.12.1704, ti 2.4.1762), který dosáhl společenského uznání a stal se městským radním. 
Pololánová usedlost měla tehdy 18 strychů polí a luk pod 2 fory sena436

• Jak se potom v držení 
půldvora dostal Jakub Babka nemohu zjistit, soudím, že sňatkem s některou ze Stunových dcer. 
V nedatované trhové smlouvě (kolem 1775) svůj půldvůr čp. 43 řečený Jarovský propustil za 230 
zl. Šimonu Zinterhofovi. Vymínil si, že Zinterhof zaplatí všechny dluhy437. Protože Šimon 
Zinterhof .. skrze neznalost rurální práce" nebyl schopen půldvůr mezi usedlostmi Ondřeje Stuny 
a Matěje Blahuta řádně obdělávat, prodal jej 26. června 1779 za 230 zl. Janu Salounovi 
s podmínkou, že nový hospodář uhradí 230 zl. 1 kro dluhů, které na usedlosti váznou438

• O dalších 

432 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 167r-168r. 
433 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 169r-169v, 166v. 
434 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 238r-239v. 
435 Zaznamenán ještě v poddanské fasi z roku 1714, NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství 

Týnec, Janovice a Dešenice, č. 30. 
436 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 60r. 
437 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 60r-60v. 
438 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 54r. Na fol. 54v-55r specifikace dluhů váznoucích 
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osudech domu gruntovní knihy mlčí. Jan Saloun se zde připomíná ještě v roce 1790, ale o 8 let 
později se jako majitel usedlosti uvádí Matěj Čermák, jehož rodina se zde usadila natrvalo439. Bud' 
jeho, nebo jeho stejnojmenného syna pokládá za majitele usedlosti protokol pozemkových parcel 
stabilního katastru z roku 1837440. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 4,49 hektaru, luk 1,26 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 5,77 hektaru). 

Usedlost čp. 44 (U Tondů) 
Příjmení Strych poprvé v Janovicích defiluje v roce 1636, kdy ve Strážově nechal křtít 

svého stejnojmenného syna Matěj Strych, zároveň nejstarší doložený majitel této celo lánové 
usedlosti441 . Podle soupisu poddaných podle víry mu v roce 1651 bylo 55 let442. Hospodařil ještě 
v době sestavování berní ruly, kdy měl oseto 21 strychů orné půdy, takže využíval všechny své role. 
a 20 let mladší revizitace již uvádí na gruntu jeho syna Jana Strycha (pochován 28.11.1696), 
v roce 1651 třináctiletého. Hospodařil se značnými obtížemi, plných II strychů (tj. 33 %) vší orné 
půdy mu leželo ladem443. Po jeho smrti se gruntu ujal nejspíše Janův syn Jakub Strych444 (pochován 
20.2.1722), připomínaný matrikami v souvislosti se svými dvěma manželkami Alžbětou 

a Lidmilou445 a poddanskou fasí tereziánského katastru v roce 1714. Po jeho smrti došlo k rozdělení 
dosud jednotné usedlosti, poloviny se ujal Matouš Jindra, zatímco druhou obhospodařovala vdova 
Lidmila - ke gruntu patřilo 12 strychů 2 věrtele polí a luka pod 3 vozy sena446. Vlastnila ho ještě 
v roce 1729447 . Teprve 14. ledna 1734 byl půldvůr za 40 zl. zapsán nejmladšímu Karlu Strychovi 
(t31.12.1759) s povinností vyplatit sourozencům Jakubu, Magdaleně Vlčkové, Rosině a Jiřímu po 8 
z1.448 Po Karlově smrti grunt připadl jeho sestře Rosině, provdané od roku 1744 za Václava Terče 
(ti 9.3.1767). Terč tu krátce hospodařil do své smrti, která ho zastihla v 50 letech. Pozůstalá vdova 
pololánový Strychovský grunt prodala krátce nato Šimonu Zinterhofovi, od něhož ho již 20. 
března 1768 kupoval za 220 zl. mlynář Matěj Blahut, který vedle běžných závazků spojených 
s držbou nemovitosti musel vyplatit čtyřem sirotkům po Václavu Terčovi 44 zl. 28 kro vždy na sv. 
Havla449. Svatební smlouvou z 12. února 1783 celý grunt zapsal své nastávající manželce Alžbětě 
Ulrichové, která mu na oplátku od svého nevlastního otce přinesla věno 150 zl. 450 Zemřela však již 
31. června 1790 po čtyřech mrtvě narozených dětech. Její sourozenci však neprojevili o statek 
zájem451 , takže Blahut se ženil znovu, tentokráte s vdovou po Janu Bittlovi Markétou. Ve svatební 
smlouvě z 21. října 1790 jí přislíbil doživotní zaopatření a v případě své smrti rentu 6 strychů obilí, 
1 strych pšenice, 4 strychy žita, 1 strych ječmene, splácenou z poloviny z usedlosti čp. 44 
a z poloviny z mlýna čp. 39. Nevěsta Blahutovi přinesla formou věna 400 z1. 452 Následující vývoj 
usedlosti není jasný. 19. října 1795 hospodářství čp. 44 se všemi pozemky získal v soudní dražbě 

na usedlosti. V roce 1785 dluhy činily ještě 117 zl. 55 kr. 3 denáry. 
439 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton Č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
440 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 53. 
441 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. I (1631-1670). fol. 16a, zápis 

z 14.9.1636. - Ovšem již v roce 1607 kupoval Martin Koželuh od řezníka Martina Hradeckého chalupu zvanou 
Strychovskou (SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1, fol. 9v). 

442 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis 1, S. 130. 
443 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

444 Při dělení pozůstalosti 14.1.1734 a v zápise gruntovní knihy je uváděn Jan Strych, ale jde nepochybně o Jakuba, 
neboť ten byl otcem Magdaleny, provdané za Karla Vlčka v roce 1731 a uváděné právě v zápisu z 14.1.1734. 

445 30.4.1699 křtěn Filip Jakub Strych, syn Jakuba a Alžběty Strychových. Alžběta byla pochována 2.5.1699, již 
5.11.1703 se ženil vdovec Jakub Strych s Lidmilou Kilianovou z Janovic. 

446 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. Ir. 
447 NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fol. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 518, 

karton č. 423. - SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. Ir, 2r. 
448 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, pag. 216. 
449 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 57r. 
450 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 57v. 
451 Srv. vyjádření Jiřího, Johany a Anny Ulrichových v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 59r-

59v, 222v. 
452 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 57v-58v. 
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za 500 zl. Josef Janda pro svou dceru Kateřinu ovdovělou Blahutovou, manželkou předčasně 
zemřelého krejčího Kašpara Blahuta (tI8.12.1783), syna mlynáře Matěje. Z pozemkového 
vybavení vydraženého gruntu se mělo vyjmout pole Pod cestou v jamkách pod 1 strych 2 věrtele, 
pole Na Katovce pod 2 věrtele a louka V jamkách nad cestou a předat mlynáři Matěji Blahutovi. 
Formální kupní smlouva o prodeji čp. 44 mezi Jandou a kurátorem zastoupenou dcerou Kašpara 
Blahuta Zuzanou jakožto prodávající proběhla 1. ledna 1796. Kateřině se z kupní ceny odečetlo 
věno 200 zl., které přinesla do manželství s Kašparem Blahutem453

• 30. prosince 1802 koupila za 
150 zl. od Matěje Blahuta nazpět všechny tři pozemky, které mu z gruntu připadll54 • Statek však 
dlouho nedržela, protože ho již při svém sňatku v roce 1795, ale fakticky až dodatečnou svatební 
smlouvou z 10. března 1803 převedla již jako Kateřina Pasurková svému manželovi Antonínu 
Pasurkovi (t5.6.1829 v čp. 44). hospodářství čp. 44 a přidala k němu ještě pole Na Katovce pod 2 
věrtele výsevku a louku V jamkách nad cestou v celkové ceně 150 zl. a věno obnášející 200 zl. 
Na hospodářství však vázl dluh 380 z1.455 Rodina Pasurkova se do Janovic dostala díky Janu 
Bartoloměji Pasurkovi, který zde na přelomu 70. a 80. let 18. století při poplužním dvoře vykonával 
funkci poklasného. Antonín Pasurka odvedl své hospodářství synovi Janovi Pasurkovi již při jeho 
sňatku s Annou Podstatnou, ale bez zápisu do gruntovních knih. Po Pasurkově smrti proběhlo 
2. prosince 1829 pozůstalostní řízení, které celou usedlost přiznalo vdově Kateřině Pasurkové. Ta 
jej vzápětí smlouvou z 29. ledna 1831 odvedla do spoluvlastnictví Janovi a Anně Pasurkovým, 
po přidání 2 volů a I krávy za celkovou sumu 440 zl. C. M. Staronoví hospodáři měli vedle dluhů 7 
zl. 12 kro odvést na dědických podílech zůstavitelovým dětem Anně Terčové 14 zl., Antonii Jandové 
160 zl., Marii Anně 129 zl. 24 kro a Rozálii rovněž 129 zl. 24 kro C. M. Odstupující matka si 
ponechala emfYteutické pole z Granátkovského rybníka v celkové ceně 33 zl. 26 kro C. M. 
a emfyteutickou stodolu s polem, zakoupenou původně od Martina Franze Eberta, vyhradila si 
rovněž roční výměnek o 3 stryších žita, 2 věrtelích pšenice, 6 věrtelích ječmene, možnosti 
vypěstovat si na obdělané půdě bramobory, zelí a len a vydržování 1 krávy mezi hospodářovým 
dobytkem 456. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,51 hektaru, luk 2,62 hektaru 
(celkem 8,13 hektaru). 

Usedlost čp. 45 (U Strychů) 
Byla původně součástí celolánového Strychovského gruntu. K jeho rozdělení došlo někdy 

po roce 1714, protože poddanská fase tereziánského katastru ji uvádí ještě jako celistvou v držení 
Jakuba Strycha. Jeho bratrem byl Kryštof Strych, jenž se v roce 1708 ženil s Magdalenou 
Soběhrdovou původem z Číhaně. Zpočátku žil na podruží, ale právě po roce 1714 se musel 
poloviny otcovské usedlosti ujmout. Dlouho se z ní netěšil, zemřel v mezidobí 1717-1728. Další 
vývoj je poněkud nejasný. Nejstarší gruntovní kniha uvádí, že kolem roku 1720 se poloviny polí 
a luk od usedlosti Jana Strycha, odhadnutých na 20 kop míšeňských nebo 23 zl. 20 kr., ujal Matouš 
Jindra (pochován 11.7.1735), pocházející ze Struhadla. Z gruntu Kryštofa Strycha měl zaplatit 
dluženou kontribuci 18 zl. 7 kro 2,25 denáru a vdově Strychové se 2 sirotky dalších 5 zl. 12 kro 3,75 
denáru. Ujal se nepochybně pouze pozemků, zápis výslovně zmiňuje, že si má postavit obydlí457

. Již 
14. ledna 1734, tj. více než rok před Jindrovou smrtí, se však usedlosti ujímal Kryštofův syn Jakub 
Strych. Na hospodářství stále vázl kontribuční nedoplatek, který se Jakub zavázal uhradit, stejně 
jako pozůstalostní podíl 2 zl. 36 kro 2,25 denáru jeho sourozencům Evě a Karlovi. Právě Karel se 
měl po završení dospělosti stát novým hospodářem458 . Zda k tomu došlo nevím, další vývoj 
majetkových poměrů na gruntu je krajně nepřehledný. Podle vysvědčení rychtářského úřadu 
v Janovicích z 30. dubna 1807, jež si nechal vystavit Matěj Strych kvůli zamýšlenému převodu 
usedlosti, se někdy kolem roku 1743 gruntu ujal Jiří Strych (~7 .8.1712, t 1.4.1763), bratranec 

453 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 13r-14r. 
454 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 14v. 
455 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 15r-16r. 
456 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 188r-189r. 
457 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 2r. 
458 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, pag. 217. 
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Jakuba a Karla, a vlastnil ho až do smrti 1. dubna 1763. Nástupcem se stal jeho syn Matěj Strych 
(t20.4.1824 v čp. 45), jenž vyplatil po 50 zl. své dvě sestry - Barboru Burešovou a Evu -
a hospodařil na gruntu ještě 12 let se svou matkou Kateřinou459 • Teprve po její smrti 27. srpna 1775 
Matěj Strych půldvůr čp. 45 se všemi pozemky, 2 voly a hospodářským nářadím 1. května 1807 
prodal za 700 zl. svému synovci Matěji Burešovi (t1.1O.1841 v čp. 45). Hned po uzavření 
kontraktu nový majitel odvedl 600 zl., zbývajících 100 zl. slíbil uhradit do 3 let. Matěj Strych si se 
svou manželkou na půldvoře vyhradili doživotní byt a stravu, ale mohli jej kdykoliv vyměnit 
za roční rentu 2 věrtele pšenice, 6 strychů žita, 2 strychy ječmene, 2 věrtele ovsa, třetinu 

vypěstovaného ovoce, vydržování I krávy mezi ostatním dobytkem a možnost vypěstovat si 
nazorané půdě brambory, zelí a len. Zemřel-li výminkář, snižovala se obilní dávka vdově 
na polovinu460

• Svatební smlouvou z 13. února 1808 Matěj Bureš polovinu svého půldvora připsal 
nastávající ženě Josefě Zinterhofové. Naproti tomu od nevěstina otce inkasoval 500 zl. věna 
s běžnou ženskou výbavou. Strýc obou svatebčanů Matěj Strych jim připsal emfyteutický podíl 
z Granátkovského rybníka.461

. Manželé Burešovi přenechali 18. března 1841 hospodářství čp. 45 se 
všemi pozemky, zasetým obilím, hospodářským nářadím, 2 voly, I krávou a 2 ovcemi převedl 
za 600 zl. C. M. nezletilému synu Janu Burešovi, zastoupenému ad hoc jmenovaným kurátorem. 
Na sv. Jiří 1842 slíbil nastupující majitel zaplatit otci 300 zl., zbývající polovinu s čtvrtletní 

výpovědní lhůtou. Zároveň rodičům Matěji a Josefě vyhradil výměnek, tvořený 6 strychy žita, 
1 strychem pšenice, 1 strychem ječmene,15 strychy brambor, možností vypěstovat si na obdělané 
půdě zelí a lnu a vydržováním 1 krávy mezi hospodářovým dobytkem. V případě úmrtí výměnkáře 
se pozůstalé vdově obilní renta snižovala na 4 strychy žita, 3 věrtele pšenice, 3 věrtele ječmene462 • 
Polovinu svého gruntu potom Jan Bureš převedl svatební smlouvou z 15. února 1846 na svou 
nastávající manželku Magdalenu Bauerovou, která od svého otce Štěpána přinesla do manželství 
jménem věna 500 zl. 463 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 4,75 hektaru, luk 2,62 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 7,38 hektaru). 

Usedlost čp. 46 (U Taliášů) 
Těžko rozhodnout, zda stavení čp. 46 stojí na místě obytných a hospodářských budov 

celolánového Kreisovského dvora nebo vzniklo na zeleném dmu. Jisté je, že někdy před rokem 
1693464 zde již bydlel Tobiáš Skok (pochován 9.8.1713), jenž je v matrikách uváděn již v roce 
1684465 a jenž pololánovou usedlost spravoval po dalších 20 let. Revizitace poddanské fase z roku 
1722 jej sice ještě jmenuje466

, ale v tu chvíli již byl po smrti a není žádný doklad o tom, že by 
v hospodaření po něm někdo pokračoval. Nejstarší gruntovní kniha usedlost zcela opomíjí, 
nepochybně proto, že zůstala opuštěná. Teprve ocenění dešenického panství atypickou výší 
placeného úroku, společnou s usedlostí čp. 42, prozrazuje, že zde hospodařil Matouš Sušanka467

• 

Teprve tereziánský katastr z roku 1748 jmenuje majitelem mlynáře Viktorina Blahuta z čp. 39468
• 

Poté, co zemřel, ujal se části rodinného majetku jeho syn Tadeáš Blahut (t25.10.1774 v čp. 46), 
který 20. května 1769 uzavřel svatební smlouvu s Barborou Zettlovou, dcerou nemilkovského 
hamemíka Jana Baltazara Zettla. Ženich věnoval nevěstě polovinu mlýna čp. 4 a půldvora, který 

459 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 60r-60v, 149r-149v. V zápise se ovšem uvádí, že Jiří 
Strych grunt obdržel od svého otce, cožje v rozporu s realitou. 

460 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 151 r-152r. 
461 SOAPlzeň, VS Bystřicen. Úhl., inv. č. 69, sign. K69, fol. 152v, 157r-158v. 
462 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 266v-267v. 
463 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 351r-351 v. 
464 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 542, karton č. 455, soupis farních desátků z roku 1693. 
465 4.5.1684 křtěna Eva Skoková, dcera Tobiáše a Kateřiny Skokových. 
466 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, č. 31. 
467 Matouš platil společně s Kateřinou Stunovou I zl. 39 kro 4 denáry. Připomínán je rovněž matrikami: 28.10.1738 se 

v Janovicích ženil Jakub Sušanka, syn Matouše Sušanky, s Evou, dcerou Kryštofa Strycha. Nedokážu bohužel 
posoudit, zda byl Matouš Sušanka nějak příbuzný s Václavem Sušankou z čp. 50. 

468 Opis se jmény hospodářů k létu 1748 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 449, karton č. 393. 
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zdědil po svém otci Viktorinovi Blahutovi. Nevěsta složila věno 200 zl.469 Po Blahutově smrti se 
Barbora provdala za Josefa Jandu (t24.3.1831 v čp. 46), jehož podle nedochované svatební 
smlouvy z 26. prosince 1774 nechala zapsat jako majitele gruntu. Společně nerušeně na půldvoře 
hospodařili. Děti z prvního Blahutova manželství s Marií, totiž Barbora Schweigerová a Matouš 
Blahut, se po vyplacení 100 zl. každému od Josefa Jandy vzdali jakýchkoliv nároků, rovněž Martin 
Blahut, jediný potomek z druhého manželství, nevyjádřilo usedlost zájem a spokojil se s 240 zl.470 
Nedlouho po definitivním vyrovnání se s Blahutovskými dědici prodal Josef Janda Kryštofu 
Babkovi za 240 zl. W. W. "prázdná stavení pod No. 46 [ ... ] na tak nazvaným pastuším ", související 
s domkem čp. 90471 . Na gruntu hospodařil neuvěřitelně dlouho, teprve svatební smlouvou z 14. 
ledna 1828 převedl Josef Janda své hospodářství čp. 46, 2 telaty a emfyteutickým podílem 
z Granátkovského rybníka do spoluvlastnictví synovi Josefu Jandovi a jeho nastávající manželce 
Kateřině Udíčkové za 320 zl. C. M. Nastupující tuto částku budou každoročně 14. ledna po 100 zl., 
jen poslední platba v roce 1831 bude činit 120 zl. Odstupující rodiče si vyhradili výměnek, tvořený 
ročním skládáním 1 strychu pšenice, 5 strychů žita, 3 strychů 2 měřiček ječmene, možností 
vypěstovat si na obdělané půdě "zemská jablka ", zelí a len a vydržováním 1 krávy mezi dobytkem 
hospodáře. Po jejich smrti jim měli nastupující manželé samozřejmě zajistit důstojný pohřeb. Když 
však Josef Janda st. zemřel dříve než jeho manželka, snížil se vdově obilní výměnek na 1 strych 
pšenice, 2,5 strychu žita, 1,5 strychu ječmene, v opačném případě výměnkář dostávali strych 
pšenice, 3 strychy žita a 2 strychy ječmene. Nevěsta Kateřina Udíčková přinesla do manželství 
jménem věna 200 zl., 1 krávu, ženskou výbavou a polovinou emfyteutického podílu 
z Granátkovského rybníka, jež se však po smrti její matky Evy Udíčkové měla vrátit zpět472 . 
Usedlost poté pokojně drželi až do 20. března 1849, kdy ji spolu s 2 voly, 1 krávou, 1 teletem 
a vším nářadím odvedli svému tehdy ještě nezletilému synovi Karlu Jandovi za 1300 zl. C. M., 
které měl zaplatit při svém pozdějším sňatku, patrně z věna nevěsty. Josef a Kateřina Jandovi si 
na gruntu vymínili společný byt, ale "kdyby se srovnati nemohli", měl jim Karel vyhradit či 
postavit zvláštní světničku a dávat jim ročně 2 sáhy dřeva či plat 1 O zl. C. M. Kromě toho musel 
rodičům odvádět ročně 1 strych pšenice, 6 strychů žita, 2 strychy ječmene, 20 strychů brambor, 
2 měřičky soli, umožnit jim vypěstovat si na připravené půdě zelí a len a konečně vydržovat mezi 
svým dobytkem jejich 1 krávu. V případě úmrtí výminkáře se vdově obilní renta snižovala na 1 
strych pšenice, 3 strychy žita, 1 strych ječmene a 1 strych ovsa, v opačné situaci se neměnila473 . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 4,95 hektaru, luk 1,23 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 6,19 hektaru). 

Usedlost čp. 47 (U Sekyrů) 
Společně se sousedním gruntem čp. 48 původně tvořila jeden lánový grunt, uvedený 

v berní rule v majetku Baltazara Břečky, který se tu měl osadit v roce 1654. Neznamená to však, že 
šlo o cizího obyvatele v Janovicích čerstvě usazeného. Ve strážovských matrikách nacházíme 
Baltazara Břečku již v roce 1635, kdy si s manželkou Maryškou nechal křtít syna Jarolíma. O pět let 
později tamtéž přijal tutéž svátost ještě syn Jan474. Baltazar v roce 1655 vlastnil 33 strychů polí, 
ovšem oséval z nich pouze 5 strychů jaří, protože 5. dubna 1655 vyhořel. Neměl rovněž žádný 
dobytek. V revizitaci z října 1675 nacházíme dvůr rozdělený mezi Jarolíma a Jana Břečkových, 
sourozence nám již známé ze strážovských matrik. Oba osévali zvlášť 4 strychy ozimů a 4 strychy 
jaří, ovšem dobytek - 2 potažní koně, 1 krávu, 1 jalovici, lovci a 1 vepře - vlastnili společně475 . 
Rozdělení gruntu tak nemohlo být definitivní. Jarolím Břečka zemřel relativně brzy (pochován 
4.6.1694), neboť na gruntu potom pokračoval Jan Břečka sám. V matrikách jeho příjmí kolísalo 

469 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 42r-42v. 
470 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 63r-65r. 
471 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 313v-314r. 
472 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 202r-203r. 
473 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 346r-346v. 
474 Jarolím Břečka kňěn 25.1.1635, Jan Břečka 18.11.1640. SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní 

úřad Strážov, matrika Č. I (1631-1670), fol. 9r, 33v. 
475 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
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s podobou Polcar, která nakonec naprosto převládla. Nelze z toho ZJIStIt, které z nich rodině 
skutečně patřilo. Ve fasi tereziánského katastru je rovněž uveden jen jediný majitel Martin Polcar 
(t5.2.1743), který si v roce 1718 nechal usedlost za 35 zl. zapsat do pozemkových knih. Podle 
matrik byl synem Janovým, stejně jako Lidmila a Vilém, kterým měl vyplatit po 6 zl. 13 kro 
3 denárech. Vilém z rodičovského gruntu užíval pole pod 2 strychy 2 věrtele výsevku, které však při 
dědickém porovnání navrátil zpět Martinovi jakožto hospodáři. Vilém zemřel v dubnu 1722 a bratr 
jeho pozůstalé manželce místo dotčeného vdovského podílu odvedl pole V Drblově pod 1 strych 
výsevku, nepochybně to, které užíval zesnulý Vilém. Všichni uvedení sourozenci byli dětmi Jana 
Polcara, který přežil svého bratra Jarolíma a hospodařil zde až do smrti v roce 1700. O dva roky 
později Martin vykazoval, že k jeho gruntu patří 33 strychů polí, luk pod 3 fůry sena či 2 fůry 
otavy476. Se svou manželkou Magdalenou Zinterhofovou měl syny Linharta a Jakuba a někdy po 
roce 1739 jim svůj grunt rozdělil na polovinu477

. Majitelem gruntu čp. 47 se tak stal Linhart Polcar 
(~14.9 .1711, tl2.8.1783 v čp. 47). K zásadní změně v dějinách usedlosti došlo svatební smlouvou z 
31. ledna 1775. Dosavadní majitel gruntu Linhart Polcar ho totiž odvedl nastávajícímu manželovi 
své dcery Kateřiny Janu Bosákovi (t4.3.1805 v čp. 47) z Dolan. Zajistil si ovšem, aby v případě 
dceřina úmrtí nový hospodář jeho i manželku na výměnku "počestně dochovat až do smrti". Bosák 
smlouvou zároveň "od městečka na sebe sousedstvo přijal a mezi sousedy se při vtělil ,,478. 
Po necelých dvaceti letech hospodaření, 15. listopadu 1793, Jan Bosák usedlost čp. 47 odvedl 
za soudně stanovenou cenu 400 zl. nejstaršímu synovi Martinu Bosákovi. Na dědických podílech 
nový hospodář vyplatil svým mladším sourozencům Janovi, Pavlovi a Magdaleně po 80 zl., stejnou 
částku převedl rodičům, jemu samému zbylo rovněž 80 zl. Kromě toho se zavázal vůči rodičům 
ročně 2 věrtely pšenice, 3 strychy žita, 1 strychem 2 věrtely ječmene, vydržováním I krávy 
a připravit půdu pro pěstování zelí, brambor a lnu. V případě úmrtí Jana Bosáka se vdově snižoval 
obilní výměnek na polovinu479 . Z neznámých příčin Martin Bosákjiž 10. července 1805 půldvůr čp. 
47 se všemi pozemky, dobytkem a nářadím předal svému synovi Pavlu Bosákovi (t26.12.1845 
v čp. 47) za sumu 1000 zl. Nastupující hospodář složil otci hotově polovinu, sestře Magdaleně 
vyplatil 250 zl. a slíbil dalších 80 zl. na vystrojení její svatby, šaty a nádobí. Zbývajících 250 zl. 
připadlo Pavlovi jménem dědického podílu. Slíbil své matce Kateřině Bosákové každoročně 
2 věrtele pšenice, 2 strychy žita, 1 strych 2 věrtele ječmene, 1 strych ovsa, vydržovat 1 krávu, 
vyhradit výměnkářce připravenou půdu pro pěstování brambor, zelí a Inu480. Cennou informací 
o podobě půldvora čp. 47 je jeho ocenění z 26. března 1841. Samotné obytné stavení bylo 
z poloviny zděné (kámen s jílem) a z poloviny dřevěné. Uvnitř obsahovalo malou světničku, 

komoru, síň, klenutou kuchyni s chlebnou pecí a otevřeným ohništěm, kamna z cihel, ve světnici 
kamna kachlová. Chlév byl zděný, stodola dřevěná, střechy z šindele a došků. Cena stavení určil 
zednický mistr Václav Šperl na 602 zl. 15 kro C. M., veškeré příslušející pozemky se cenily za 905 
zl. 30 kr.48 I Pavel Bosák po tomto ocenění ještě téhož dne 26. března 1841 převedl celou usedlost 
včetně poloviny emfyteutického podílu z Granátkovského rybníka, 2 kobyl, I hříběte, I krávy 
a hospodářským nářadím za 694 zl. C. M. do spoluvlastnictví synovi Josefu Bosákovi (t13.9.1850 
v čp. 47) a jeho manželce Barboře. Z ceny se odečetly již zaplacené dluhy ve výši 240 zl. C. M., 
zbytek tvořily další dluhy ve výši 100 zl. C. M., dědické podíly Rosině a Anně Bosákovým po 86 zl. 
34 kro W. W., Jakubu Bosákovi 96 zl. 24 kro W. W., zbývajících 246 zl. 11 14 kro C. M. odvedli 
odstupujícím rodičům Pavlu a Markétě Bosákovým. Ti si na usedlosti vyhradili výměnek v malé 
světnici s komůrkou, chléva místo ve stodole, dále část pole" Zahrádka", ročně 1 strych pšenice, 
8 strychů žita, 2 strychy ječmene, 2 sáhy dřeva, slámu, připravenou půdu pro pěstování zelí 
a brambor. Pokud zemřel výminkář, snižoval se Markétě Bosákové výměnek na 2 věrtele pšenice, 
3 strychy žita, 6 věrtelů ječmene, 1,5 sáhu dřeva, vše ostatní zůstávalo482 . 

476 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 64r. 
477 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 66r-66v. 
478 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 67r. 
479 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 67v-68r. 
480 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 68r-68v, 87r-88v. 
481 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 267r-267v. 
482 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 268v-269v. 
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Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,49 hektaru, luk 0,68 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru, pastvin 0,13 hektaru (celkem 6,32 hektaru). 

Usedlost čp. 48 (U Polcarů) 
Vznikla s čp. 47 teprve kolem roku 1740, kdy Martin Polcar dosud jednotný dvůr rozdělil 

svým synům Linhartovi a Jakubovi. Zakladatelem půldvora čp. 48 se tak stal Jakub Polcar 
(~29.7.1714, t28.8.1784 v čp. 48), jenž kolem roku 1775 odvedl celou usedlost synovi Vítu 
Polcarovi (*30.4.1744, t30.11.1814 v čp. 48). Ten vyplatil své tři sestry Evu, Kateřinu a Magdalenu 
po 40 zl. a hospodařil zde nerušeně přes dvacet let483

• Pro své stáří a podlomené zdraví převedl 
usedlost 31. srpna 1799 se všemi pozemky, zasetým obilím, bramborami, zelím, senem i otavou, 
kovaným vozem, pluhem, branami, 2 voly a I krávou svému dvaadvacetiletému synovi Michaelovi 
Polcarovi (t28.12.1829 v čp. 48) za sumu 400 zl. Michael se zavázal svému otci při svatbě vyplatit 
100 zl., totéž sestrám Anně a Veronice. Jménem dědického podílu si konečně i on sám ponechalI 00 
zl. Rodičům vyhradil výměnek ročně 2 věrtele pšenice, 4 strychy žita, 1 strych ječmene, 2 věrtele 
ovsa, vydržování I krávy mezi Michaelovými a užívání emfyteutického podílu z Granátkovského 
rybníka. Při úmrtí jednoho z výminkářů renta okamžitě snižovala na polovinu484

. Na základě 
Michaelova testamentu ze 27. prosince 1829 se konalo 9. února následujícího roku 
na vrchnostenské kanceláři v Bystřici pozůstalostní řízení, které jeho půldvůr čp. 48 se všemi 
pozemky, 2 voly, 1 krávou, domácím i hospodářským nářadím a emfyteutickým podílem 
z Granátkovského rybníku v ceně 1045 zl. W. W. přisoudilo zůstavitelovu synovi Michaelu 
Polcarovi. Novopečený majitel musel vyplatit otcově sestře Veronice 350 zl. a svým sourozencům 
Josefovi 150 zl. a Magdaleně 400 zl., matce Alžbětě Polcarové 100 zl. Dále se zavázal krýt dluhy 
v celkové výši 45 zl. W. W. Michaelův bratr Josef měl na gruntě zajištěno podle otcova testamentu 
doživotní bezplatné bydlení a mohl se na náklady svého dědického podílu vyučit libovolnému 
řemeslu. Magdalena si na polovinu podílu musela počkat do svého sňatku, druhou polovinu obržela 
rok poté. Kromě toho jí bratr Michael měl přidat 1 krávu. Matce samozřejmě zajistil doživotní 
výměnek, sestávající podle poslední vůle ze 3,5 strychu žita, 2 věrtelů pšenice, 6 věrtelů ječmene, 
2 věrtele ovsa, přípravy půdy pro pěstování brambor, zelí a lnu, vydržování 1 krávy mezi svým 
dobytkem a užívání poloviny emfyteutického podílu z Granátkovského rybníka485

. Svatební 
smlouvou z 8. ledna 1834 převedl Michael Polcar polovinu usedlosti své nastávající manželce Anně 
Kilianové. Nevěsta naproti tomu od své matky Rosiny obdržela věnem 297 zl. 48 kro C. M., 2 krávy, 
2 ovce a běžnou ženskou výbavu. Annina matka věno splácela dvakrát ročně vždy po 40 zl., zbytek 
částky tvořil dědický podíl od nevěstina bratra Josefa Kiliana 97 zl. 48 kro W. W. Oba svatebčané 
byli v tu dobu ještě nezletilí486

• Zbývá dodat, že od gruntu bylo ve 20. letech 19. století prodáno pole 
Č. top. 497 a přivtěleno k usedlosti čp. 7 v Ondřejovicích. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,70 hektaru, luk 0,72 hektaru, 
zahrad 0,05 hektaru, pastvin 0,1 (celkem 6,57 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 49 (U Barvířů) 
Drobný domek a pozdější hostinec čp. 49 vznikl někdy po roce 1700 na dvoře 

celolánového gruntu Hubáčkovského (čp. 50), který tehdy opustil Václav Sušanka. Podle plánku 
židovských obydlí z roku 1725 byl nejstarším doloženým obyvatelem domku týnecký Žid 
pocházející z Janovic Lobl Ezechiel, který se sem nastěhoval poté, co místní farář Vilém 
Sibighauser protestoval, že má zakoupenou chalupu přímo u kostela487

• Bydlel zde zřejmě velmi 
krátce ~ již plánek židovských obydlí z roku 1729 chaloupku považuje za přístřeší křesťana488 • 
Musel jím nepochybně být zedník Jan Jindra (*25.3.1718, tl0.4.1776 v čp. 37), od kterého ji 
počátkem 60. let koupil švec František Bělohlavý (tlO.2.1783 v čp. 49), připomínaný v Janovicích 

483 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 69v-7Ir. 
484 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 71r-71 v, 86r-86v. 
485 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 189v-190r. 
486 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 233v-235r. 
487 NA Praha, APA 1., inv. Č. 1233, sign. B 4/8, fal. 385. 
488 NA Praha, Mapová sbírka 16. - 20. století, inv. č. 1172, sign. A XII 14. 
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poprvé v roce 1743, kdy se ženil s Marií Alžbětou Liškovou z čp. 31. Podle zápisu na rubu manuálu 
pro evidenci městských příjmů a vydání" léta Páně 1763 dne 9. Octobris Franc Bělohlavý položil 
na svůj kontrakt na dvůr Sušankovský v hotovosti totiž 60 zl.", což si lze vyložit pouze tak, že 
Bělohlavý dům koupil. Byla to ještě necelá kupní cena, zbývajících 20 zl. složil v březnu 1764489. 
Další majetkový převod chalupy se váže až k 15. květnu 1783, kdy Marie Alžběta Bělohlavá, 
pozůstalá vdova po ševci Františku Bělohlavém prodala Havlu Touškovi (ti 7.12.1802 v čp. 49) 
svou chalupu zvanou" od Sušankovského půlgruntu od Jána Jindry" se zahrádkou mezi Jakubem 
Polcarem a Vavřincem Kilianem za 116 zl. Toušek po zaplacení taxy do obecní pokladny mohl 
v domku po vzoru ostatních chalupníků chovat maximálně 1 krávu a přislíbil zaplatit dluhy ve výši 
21 zl. Zavázal se nechat v domku dožít vdovu Kuklíkovou, která na dědických podílech odvedla 
svým dcerám Anně a Josefě po 24 zl. a sama si ponechala 38 z1.490 Toušek tu hospodařil dvacet let 
a poslední vůlí z 16. prosince 1802 domek čp. 49 se zahrádkou, polem, 1 krávou a 1 volem odkázal 
tomu ze svých tří dětí, které vrchnostenská správa uznala za nejschopnější. Všechny tři si měly 
potom jménem otcovského podílu rozdělit 160 zl. Dalších 5 zl. odkázal k záduší kostela sv. Jana 
Křtitele s přáním, aby za něj a jeho dvě zemřelé manželky farář sloužil po pět let vždy v prosinci 
mši491 . Pozůstalostní řízení se však nekonalo, namísto něj se 24. ledna 1805 odbývala soudní 
dražba, v níž nejvíce, tj. 1120 zl. nabídl janovický měšťan Jan Hejtmánek. Cena obsahovala 
chalupu se stodolou, sklepem, zahrádkou a emfyteutickým polem č. top. 360 "Na lomu 
nad panským Klínem H. Hned v den dražby složil 100 zl., zbytek s 5 % úrokem do čtyř týdnů. 
Teprve nyní se bylo uvedeno, že se z chalupy platila roční činže 11 kro a vykonávala se z ní bohužel 
ne specifikovaná pěší robota. Z emfyteutického pole se platila činže zvlášť, obnášejíc 7 zl. 56 t;4 kro 
ročně492 . Hejtmánek nedržel chalupu dlouho. V březnu 1809 ji prodal Ondřeji Lommerovi za 1600 
zl. B. Z., emfyteutické pole za 220 zl. B. Z. Kupující vyplatil 600 zl. B. Z. dětem Havla Touška 
Anně a Františkovi, zbytek prodávajícímu. Zápis o prodeji byl ovšem zaknihován až v roce 1825, 
kdy také oba sourozenci Lommera za vyplacení zmíněné částky kvitovali493 . Takový spěch s cílem 
zaknihovat majetek měl samozřejmě jednoduchou příčinu: Ondřej Lommer totiž domek se vším 
zmíněným příslušenstvím 22. července 1825 prodal vdově Marii Anně Pavlíkové. Výbavu chalupy 
rozhojnilo 1 krávu, pluh, starou bránu, řezací stolici a započetl i oseté obilí, brambory a seno, takže 
částka za vše dělala 510 zl. C. M. Pavlíková ji složila v hotovosti a zavázala se platit roční činži II 
kro a vykonávat pěší robotu, z emfyteutického pole byla činže stále stejná494. Posledními majiteli 
chalupy před rokem 1848 se stali místní školní učitel Daniel Stuna s manželkou Johanou, jež 
nemovitost od Pavlíkové koupili 15. března 1836 za 680 zl. C. M. Přímo při uzavření trhové 
smlouvy vyplatili 80 zl., zbytek po splátkách až do sv. Jiří 1837, kteréžto datum bylo také nejzazší 
dobou, kdy měla Pavlíková domek vyklidit495. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,01 hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

Usedlost čp. 50 (U Roulů) 
Lze ztotožnit s celolánovou usedlostí Jana Hubáčka (pohřben 19.5.1690), který podle 

berní ruly z léta 1655 "na živnosti scházel" a oséval pouhý strych půdy. Příjmení Hubáček se 
v Janovicích objevuje již v průběhu třicetileté války, 16. května 1632 křtili Martin a Lidmila 
Hubáčkovi syna Jana, snad téhož Jana, kterého nalézáme v berní rule496. Krizi z roku 1655 se mu 
podařilo překonat, protože podle revizitace z roku 1675 měl oseto již 7,5 strychu polí, dalších 
8 leželo úhorem. Usedlost zdědil Janův syn Zachariáš Hubáček (pohřben 23.4.1694), který ji 19. 
března 1686 jako pololánovou poustku prodal za 8 zl. Václavu Sušankovi. Nový majitel složil I zl. 

489 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 
490 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 182r-182v. 
491 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 182v-183v. 
492 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 183v, 194v 
493 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 131 r-131 v. 
494 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 167v-168r. 
495 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 237r-237v. 
496 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. I (1631-1670), tol. 2r. 
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závdavku, stejnou částku se zavázal splácet formou vejruňků až do úplného vyplacení. Některé 
pozemky usedlosti byly v tu chvíli pronajaty na třetí mandel okolním sousedům, takže veškeré obilí 
mělo od této doby patřit Sušankovi497 . Sušanka v Janovicích pobýval minimálně do roku 1700, kdy 
mu zde zemřela manželka Kateřina. Krátce poté obdržel výhost a Janovice navždy opustil498. Podle 
účtů ho na gruntu vystřídal veselský rodák Matěj Adámek (pohřben l3.10.1710), jenž v Janovicích 
křtil své děti v mezidobí 1703-1710. Zemřel předčasně v 36 letech, ovšem vdova Markéta na gruntu 
hospodařila dále. Z jaké části obdělávala všechny k němu příslušející pole ovšem nevím. Poddanská 
fase tereziánského katastru z roku 1714 totiž uvádí jako majitele Jana Hubáčka (nepochybně 
chybou, správně má být Jana Sedláčka ze sousedního gruntu) a Karla Klimenta, který si z něj 
připojil polovinu ke své hospodě čp. 55. Je pravděpodobné, že Markéta polovinu gruntu nadobro 
prodala a druhou polovinu dlouhodobě pronajala Sedláčkovi. Z nájmu poté mohla být živa. Její 
dcera Lidmila se potom 17. září 1737 provdala za Šebestiána Radu z Vacov, který se osiřelé 
pololánové usedlosti ujal a hospodařil na ni minimálně do roku 1757, kdy ho uvádí kontribuční 
subrepartice499. Další vývoj majetkových poměrů na gruntu je zamlžen. Cenným svědectvím, 
bohužel nedatovaným, je suplika Bernarda Lišky, který se pokoušel anulovat platnost závěti svého 
otce Jana Jiřího a pro bratra Daniela navrhoval, aby hospodařil "na pustým anebo již kolikráte 
vypovězeným půl kruntě Su.~ankovským tak říkaje Radovským, který takový krunt drželi sou Wentzl 
Sedláček a Josef Mastík "soo. Zmínka o Sedláčkovi a Mastíkovi ze sousedních gruntů čp. 51 a čp. 86 
dokazuje, že se po smrti či odchodu Š. Rady o půldvůr podělili. Sedláček byl podle robotního 
seznamu z roku 1777 skutečně třičtvrtěláníkem, navíc 4. února 1779 prodal Václavu Terčovi 
"Sušanského čtvrt dvora" za 100 zl.SOI a podobě Josef Mastík, jenž 2. června 1786 převedl za 110 
zl. "čtvrt tak nazvaného Sušankovského dvora" Janu Terčovi z čp. 8S02 . Václav Sedláček byl 
zároveň majitelem opuštěného stavení čp. 50. Dluhy, do kterých se počátkem 70. let dostal, jej 
donutily radikálně změnit své zázemí. Možná mu v tom pomohla vrchnost, nevím. Jisté je, že někdy 
před rokem 1775 domek čp. 50 přenechal Vavřinci Kilianovi (t8.8.1792 v čp. 106), který se dosud 
s rodinou tísnil v obydlí ve dvoře Kolářovského gruntu, konskribovaném později jako popisné číslo 
57s03

• K novému bydlišti přenesl veškerý pozemkový fond z čp. 57, takže grunt čp. 50 se stal znovu 
pololánovou usedlostí. Kilian, městský konšel a později rychtář, zde nerušeně hospodařil až do 18. 
ledna 1787, kdy svatební smlouvou grunt převedl synovi Jakubu Kilianovi (t3.11.1826 v čp. 50), 
uzavírajícímu sňatek s Annou Kufnerovou, půl grunt "mezující se s Vojtěchem Hirtlem" s domkem 
mezi Janem Altrnannem a Havlem Touškem. Vůči otci se Jakub zavazoval ročním výměnkem 
2 věrtelů pšenice, 1 strychu 2 věrtelů žita, I strychu ječmene, vůči nejmladší sestře Marianě 

dědickým podílem 100 zl., který spolu s běžnou ženskou výbavou tvořil budoucí věnoS04 . Jakub 
Kilian nechal 5. listopadu 1826 sepsat testament, podle kterého 28. prosince 1826 proběhlo 
na bystřické vrchnostenské kanceláři pozůstalostní řízení. Půldvůr čp. 50 se všemi pozemky, 
1 krávou, 1 volkem a hospodářským nářadím v celkové ceně 1200 zl. W. W. připadl zůstavitelovu 
synovi Václavu Kilianovi (t19.2.1843 v čp. 50), který musel vyplatit sourozencům Jakubovi, 
Josefovi a Anně Kilianovým po 400 zl. W. W. Jakubovi splatil 84 zl. 15 kro W. W. v obilí, zbytek 
nejdéle do konce června 1827, ostatním sourozencům se podíly úročily v sirotčí pokladně. Své 
matce Rosině Kilianové byl Václav povinen ročním výměnkem 3 strychy žita, I strych 2 věrtele 
ječmene, 3 věrtele pšenice, 2 sáhy dřeva, vydržovat 1 krávu a připravit půdu pro pěstování brambor, 
zelí a lnu. Mohla bydlet se synem v jedné světnici, ale v případě neshod měla právo na samostatnou 
světničku na pravé straně stavenís05

• Poté, co Václav Kilian zemřel v únoru 1843 na tyfus, projednal 

497 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1, fol. 22v. 
498 O jeho odchodu svědčí poznámky v účtech ze 20. let 18. století, připojující kjeho jménu poznámku "entlassener". 
499 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350. 
500 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. 
501 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 68r-68v. 
502 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 148r-148v. Pozemky jsou v kontraktu přesně 

specifikovány i s jejich výsevkem. 
503 Kilian je zde poprvé připomínán na přelomu let 1774 a 1775, srv. NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 1347, sign. H 8, 

karton Č. 735, konsignace dlužené roboty z 10.2.1775. 
504 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. I 64v-165r. 
505 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 163v-l64v. 
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17. října 1843 vrchnostenský justiciár Václav Randa jeho pozůstalost. Sestávala z hospodářství čp. 
50 se všemi pozemky, 2 volů, 1 krávy, 1 bahnice a hospodářského nářadí a cenila se na 936 zl. C. 
M. Jejím majitelem se stal Kilianův nezletilý syn Tomáš Kilian, musel ovšem zaplatit dluhy ve výši 
308 zl., bratru Antonínu Kilianovi 160 zl. a 67 zl. po zemřelé sestře Josefě, matce Markétě 200 zl. 
Novému hospodáři připadlo po Josefě rovněž 67 zl., matka se svého podílu 134 zl. vzdala v jeho 
prospěch. Tomáš měl podle otcova testamentu vyhradit bratru Antonínu Kilianovi na poli 
Nad štěpnicí plochu 14x14 sáhů ke zbudování domku, ale pravděpodobně k tomu nikdy nedošlo, 
katastrální operáty podobné dělení neevidují. Po dobu Tomášovy nedospělosti statek spravovala 
matka Markéta, ale po jeho převzetí měla odejít na výměnek bud' ve formě společného bydlení 
a stravování s hospodářem nebo v případě nespokojenosti roční renty 2 sáhů dřeva, 4 strychů žita, 
1 strychu pšenice, 1,5 strychu ječmene. Mimoto měla mít od hospodáře připravenou půdu 

na vypěstování brambor, zelí a lnu a vydržovanou 1 krávu mezi jeho dobytkem506
. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,46 hektaru, luk 0,82 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 6,30 hektaru). 

Usedlost čp. 51 (U Valdmanů) 
Již letmým pohledem do mapy stabilního katastru pozorujeme, že usedlost čp. 51 má 

společný původ s čp. 86 a tvořily spolu jediný celolánový grunt. V berní rule ovšem není 
jednoznačně identifikovatelné, o který se mohlo jednat. Teprve komparací s revizitací dospíváme 
k závěru, že čp. 51 je k létu 1655 totožné s pololánovou usedlosti Martina Webera. Podobné 
příjmení se v Janovicích nikdy předtím ani poté neobjevilo, lze tedy dovozovat, že jde o překlad 
příjmí Tkadlec nebo stejnojmenného povolání. Revizitace z roku 1675 na gruntu konstatuje 
Ondřeje Webera se 7 strychy osetých polí a žádným dobytkem. Mám za to, že je Ondřej Weber 
ztotožnitelný s tkalcem Ondřejem Bláhou507

, od něhož pololánovou usedlost koupil Jan Jaroslav 
Stuna (pohřben 26.4.1719). Nevlastnil ji ovšem dlouho, již 30. ledna 1685 ji prodal za 28 zl. Janu 
Sedláčkovi (pohr'ben 26.8.1713) z Ondřejovic. Ke gruntu patřil "pluh, pár kol starých s nápravou, 
lopatu chlebovou, polovice na zimu zasetého žita a pšenice". Sedláček složil jako závdavek 9 zl., 
zbytek měl splácet po vejruňcích 2 zl. ročně, ovšem tak, že Stunovi přišlo jen 5 zl. 18 kr., 
zbývajících 13 zl. 42 kro měl odvést bývalému majiteli tohoto půldvora Ondřeji Bláhovi. Sedláček 
platil, do konce roku 1689 zaplatil Stunovi 3 zl. 39 kro a Bláhovi 4 zl. 508 Zda platbu splnil nevím, 
zemřel údajně v 54 letech. Již příštího roku 1714 sipololánovou usedlost nechal zapsat Janův syn 
Karel Fiala vulgo Sedláček za 58 zl. 37 kro s poznámkou, že zbylí dědicové si již odvedli jménem 
podílu 2 voly, 1 krávu a 1 jalovici509

• V matrikách se mi nepodařilo nalézt Karlovo datum úmrtí, 
takže zatím nemohu určit, kdy se hospodářství ujal jeho syn Václav Fiala-Sedláček (*26.10.1717, 
t24.1.1795 v čp. 57). Někdy po roce 1757 získal polovinu ze sousedního pololánového gruntu čp. 
50, ale poté se dostal do vleklých obtíží, které se projevily špatným vykonáváním robot 
a kontribučními nedoplatky5lO. Tento fakt nakonec donutil otcovskou usedlost opustit a vyměnit 
domek čp. 50 s Vavřincem Kilianem za čp. 57. Gruntovní knihy nezaznamenaly, co se stalo 
s uprázdněným domkem čp. 51, teprve v 80. letech se dozvídáme o Prokopu Polcarovi (*2.7.1741, 
t2l.6.1799 v čp. 32), kterému se blíže neznámým způsobem stal majitelem Hunovského půl dvora 
čp. 62511

• Vypovídá o tom jak skutečnost, že se spolu pozemky usedlostí čp. 62 a 51 v 65 % případů 
sousedí, ale také zápisy o splátce železných krav, které obě uvádějí vždy spolu. Jak se ovšem 
Prokop Polcar stal majitelem tohoto gruntu skutečně nevím. Podle prohlášení rychtářského úřadu 
v Janovicích z 22. února 1804 vlastnil Prokop Polcar grunt čp. 51 asi dvacet let5l2

. 7. září 1784 svůj 
tzv. Prokůpkovský půldvůr se všemi pozemky prodal někdejšímu šafáři panství Bystřice Janu 

506 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 315v-316r. 
507 V soupisu poddaných podle víry je zde uváděn Matěj Bláha. M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis I, s. 130. 
508 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I, fol. 31 v. 
509 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 69r. 
510 NA Praha, ČG-publ., inv. Č. 1347, sign. H 8, karton Č. 735, konsignace dlužené roboty z 10.2.1775. 
511 V lednu 1734 tuto polovinu získal Karel Huna (~2.1.1691, t29.11.1759), jenž se oženil v roce 1720 s Dorotou 

Pouzarovou, dcerou Jiřího Pouzara. 
512 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 20r-21 r. 
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Altmannovi (t 12.3.1808 v čp. 51) za 518 zl. Polcar při gruntu zanechal zaseté obilí, brambory, 
železem pobitý vůz, 2 železa (patrně brány), řezací stolici, 4 voly, 2 krávy a 1 jalovici. Kupující 
složil hotově 218 zl., zbytek přislíbil zaplatit na Nový rok 1785 513

. Zásadní restrukturalizaci svého 
majetku Polcar dovršil v roce 1785, kdy koupil ve dražbě domek čp. 32, kde také zanedlouho 
zemřel. Jan Altmann statek spravoval dobře a dokonce ho významně rozšířil: koupí z 28. dubna 
1785 získal od Martina Lišky z čp. 15 pole pod 8 strychů 1 měřičku výsevku a louky na 1,25 fůry 
sena514

• 30. ledna 1805 svůj půldvůr bez dluhů s poli o výměře 3 jitra 951 čtv. sáhů, dvěma 
zahradami, emfyteutickým podílem z Granátkovského rybníka, 2 voly, kovaným vozem, pluhem, 
branami a dalším nářadím v ceně 850 zl. převedl na svého syna Josefa Altmanna. Z uvedené ceny 
se novému hospodáři odečetl jeho otcovský podíl 200 zl., zbytek ovšem musel bezúročně s půlroční 
výpovědní lhůtou zaplatit. Otec si vyhradil výměnek se svou manželkou Barborou, jenž obnášel 
5 strychů žita, 2 strychy ječmene, 1 strych pšenice, 1 strych ovsa, třetinu všeho vypěstovaného 
ovoce, možnost vypěstovat si na připravené půdě brambory, zelí a len a vydržování 1 krávy mezi 
dobytkem hospodáře. Výše výměnku se měnila v závislosti na tom, zemřel-li výminkář či 

výminkářka5l5 • 7. března 1805 se Jan Altmann vypořádal se svým druhým synem Janem Jiřím 
Altmannem, již emancipovaným v nově vystavěném domku čp. 130. K jeho skromnému příbytku 
mu za 250 zl. věnoval všechny pozemky, které před lety zakoupil od Martina Lišky, tj. 4 jitra 443 
čtv. sáhů polí a 252 čtv. sáhů luk. 200 zl. si Jan Jiří mohl odečíst jakožto dědický podíl, zbývajících 
50 zl. měl otci zaplatit proti půlroční výpovědní Ihůtě516 • 

Rozloha podle jO!tef'tkého katastru z roku 1785: polí 7,23 hektaru, luk 1,01 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 8,26 hektaru). 

Usedlost čp. 52 (U Pekařů) 
Byla původně jistě sídlem středověkého lánového dvora, konkrétní identifikace se mi však 

nedaří. Možná byl jedním z pustých gruntů, uváděných berní rulou a její revizi tací. Jisté je pouze 
tolik, že před rokem 1700 (již v roce 1693 je doložen) se zde usadil pozdější rychtář Jindřich 
Kuklík (pochován 27.10.1723) a spojil jej s polovinou rovněž pustého tzv. Hrnčířovského dvora517

• 

Rodinu Kuklíkovu uvádí již soupis poddaných podle víry z roku 1651 518
, tehdy však musela bydlet 

zcela jinde. Revizitace berní ruly jmenuje Annu Kuklíkovou, která se údajně osadila v roce 1668 519
. 

Půldvůr, vznikl spolu s čp. 34 z usedlosti Víta Hrnčíře. 15. ledna 1734 vdova po zemřelém 
Jindřichu Kuklíkovi Magdalena postoupila svému synovi Michaelu Kuklíkovi (t9.1.l772 v čp. 52) 
chalupu s poli pod 1 strych v ceně 12 zl. 30 kro a polovinu z usedlosti Víta Hrnčíře v ceně 17 zl. 30 
kro Nový hospodář musel vyplatit svým sourozencům Josefu, Kristýně, Markétě, Kateřině po 4 zl. 
16 kro 1,5 denáru a vdově Mastíkové 4 zl. 22 kro 3 denáry (obdržela již 4 zl. 5 kr.). Částku 4 zl. 16 
kr. 1,5 denáru si jménem dědického podílu ponechal a vyplatil jej také odstupující matce, které se 
zároveň zavázal u sebe živit a vystrojit jí po smrti řádný pohřeb. Všechny podíly hradil po 1 zl. 30 
kro ročně až do úplného zaplacení520

• 20. ledna 1773 vdova po Michaelovi prodala půldvůr Janu 
Jiřímu a Anně Mrvíkovým za 108 zl. Tuto sumu tvořily dluhy, z nichž nastupující manželé splatili 
věřitelům hned 70 zl. 39 kro 5 7/8 denáru, zbývajících 37 zl. 20 kro 1/8 denáru slíbili uhradit 
dodatečně521 • Z koupeného gruntu prodal Jiří Mrvík "políčko za Ouhlavou vedle panskýho" pod 7 
věrtelů výsevku mlynáři Šimonu Pavlíkovi z čp. 95 za 70 zl., vyhradil si ovšem na něj v případě 

513 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 19r-20r. 
514 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 170v-171r. 
515 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 75r-75v, 77r-77v. V kontraktu jsou odvedené pozemky 

přesně specifikovány. 
516 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 73v-74v. V kontraktu jsou odvedené pozemky přesně 

specifikovány. 
517S0A Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 39r. 
518 M. ZAHRADNÍKOVÁ Soupis I, s. 131: Matouš Kuklík (30 let) s manželkou Dorotou (20 let) a děvečkou. 
519 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
520 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 218-219. 
521 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 79r-80r. 
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jeho prodeje předkupní právo522
• Po více než třiceti letech hospodaření Jiří Mrvík (t3.6.1819 v čp. 

52) s manželkou svatební smlouvou z 6. února 1805 převedl statek čp. 52 se všemi osetými 
i neosetými poli, 1 koněm, 1 jalovicí a hospodářským nářadím za sumu 1100 z1. do spoluvlastnictví 
Danielu Mrvíkovi a jeho nastávající manželce Anně Kubíkové. Novomanželé museli zaplatit 
odstupujícímu hospodáři 400 z1., nechat vyučit ženichova bratra Václava Mrvíka libovolnému 
řemeslu a živit ho, ženichově sestře Josefě vystrojit bezplatně svatbu. Po osamostatnění navíc 
Josefa obdržela 300 z1. a Václav 200 z1., zbytek ceny usedlosti tvořil dědický podíl ženicha 200 zl. 
Odstupující rodiče si vyhradili bezplatné bydlení a stravu u nového hospodáře, ovšem pokud se jim 
to nelíbilo, mohli svůj výměnek vyměnit za doživotní každoroční rentu 5 strychů žita, 1 strych 
pšenice, 2 strychy ječmene, 1 strych ovsa, třetinu z vypěstovaného ovoce, přípravu kusu pole 
na pěstování lněného semene, záhony na brambory, zelí a vydržování 1 krávy mezi hospodářovými. 
Při úmrtí jednoho z výminkářů se obilní renta snižovala na povinu, ostatek zůstával. Konečně 
nevěstin otec Jan Kubík daroval do manželství věno 400 zl523. Nevím, jaké pohnutky přiměly 
Daniela Mrvíka, aby svůj čerstvě nabytý statek smlouvou z 10. listopadu 1807 vyměnil s Janem 
Vlčkem (*26.12.1777 v čp. 79, t12.10.1851 v čp. 52) za menší hospodářství čp. 79. Na Mrvíkově 
usedlosti odhadnuté na 2430 zl. stále vázly nároky dědiců ve výši 900 zl. Vlčkova usedlost byla se 
všemi pozemky oceněna na 1600 zl., dluhy na ní obnášely 470 zl. Vlček splatil hotově 400 zl., 
o uhrazení zbývajících 830 zl. smlouva neříká nic524

• K vlastní výměně obou hospodářství došlo na 
sv. Jiří příštího roku (24. dubna 1808)525. Grunt poté již zůstal v držení rodiny Vlčkovy. 22. února 
1834 stárnoucí Jan kvůli zhoršujícímu se zdraví převedl hospodářství čp. 52 s pozemky 
v Janovicích a Petrovicích, 2 voly, 1 krávou, 2 ovcemi, zasetým ozimem i jařem synu, pekařskému 
mistrovi Františku Vlčkovi (*29.5.1808 v čp. 52, t16.9.1887 v čp. 36), toho času sloužícímu 
u pěšího regimentu barona Trappa, za 1000 zl. C. M. Tuto sumu tvořily dědické podíly 
Františkových sourozenců Josefa, Jiřího, Matěje, Anny, Františky a Anny Marie, každému 100 zl. 
C. M. Stejná částka připadla také jemu. Odstupujícímu hospodáři zaplatil při uzavírání smlouvy 240 
z1. C. M., zbývajících 60 zl. C. M. dodatečně. Zaručil se mu také poskytnout volný byt, ročně 
5 strychů žita, lstrych pšenice, 2 strychy ječmene, 1 strych ovsa, 7 loktů lněného plátna, třetinu 
vypěstovaného ovoce, vydržování 1 krávy a lovce mezi svým dobytkem. Jan Vlček si ponechal 
možnost nechat si vybudovat pro obývání namísto domovní světnice zvláštní komoru, odvádění 5 % 
úroku z dlužených dědických podílů a pro své obilí levou stranu stodoly526. Zbývá dodat, že 
František, který o několik let později získal v téže ulici dům čp. 36, byl od roku 1850 prvním 
janovickým starostou. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,06 hektaru, luk 0,38 hektaru, 
zahrad 0,03 hektaru (celkem 5,47 hektaru). 

Usedlost čp. 53 (U Kubíčků) 
Počátek gruntu můžeme ztotožnit s informací z nejstarší pozemkové knihy o tom, že před 

rokem 1718 si lánový, tzv. Kubíčkovský dvůr rozdělili Kryštof Vlček a Martin Kilian. Z těchto 
dvou mužů nás bude zajímat Martin Kilian (t20.12.1746), jenž přiznával v roce 1724 16 strychů 2 
věrtele polí, luk pod 3 fůry sena či 1 fůru otavy527. Nevím, zda si ještě za svého života zvolil 
za nástupce syna Matěje Kiliana (~22.2.1706, t 11.1.1763), každopádně právě Matěj v hospodaření 
na půlgruntu pokračoval. Ještě za svého života shbil v přítomnosti radního Karla Vlčka usedlost 
synovi Filipu Kilianovi. Když Matěj zemřel, hospodařila na usedlosti nějaký čas vdova Kateřina, 
ale vzhledem ke svému věku se 14. března 1765 rozhodla s definitivní platností nemovitost v ceně 
135 zl. 1 kro předat Filipovi Kilianovi (tI4.2.1798 v čp. 53) s tím, že vyplatí svým sourozencům 
Václavovi, Janovi, Josefovi a Vavřinci po 8 zL, jen nejmladšímu Bernardovi 30 zl. Sám Filip si 

522 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 80r-80v. 
523 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 80v, 83r-83v, 85r-85v. 
524 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 149v-151 r. 
525 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 95r-95v, 101 r-1 01 v. 
526 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 225v-226r. 
527 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 7lr. 
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připsal na dědickém podílu 8 zl., zbytek ceny tvořily na gruntu váznoucí dluhy 65 zl. I kr. 528 Filip 
Kilian poté vlastnil grunt téměř čtyřicet let až do své smrti, před níž sepsal testament. 14. ledna 
1799 se na bystřické vrchnostenské kanceláři konalo pozůstalostní řízení, které připsalo 

hospodářství čp. 53 spolu s 2 voly, 1 krávou v ceně 400 zl. a zvlášť započteným dobytkem za 17 zl. 
20 kro (1 vepř, 3 bahnice, 2 ovce a 2 jehňata) v duchu zůstavitelovy poslední vůle Josefu Václavu 
KUianovi, nezletilému synovi z druhého manželství s Ludmilou Hasenohrlovou. Nový majitel 
musel zaplatit 136 zl. 18,5 kro dluhů, svým sourozencům Anně Sybile, Josefě, Alžbětě, Janovi 
a Magdaleně jménem dědických podílů po 30 zl. 10 lit kr., sobě samému připsal 30 zl. 10 lit kr., 
matce 100 zl. Každé z tří nejstarších dcer Kilian v testamentu připsal po 1 jalovici a peří do polštářů 
bez převleků, dostaly je ovšem až při svatbě nebo po dosažení 24. roku. Kilian jim také měl 
vystrojit svatební oběd pro 6 osob. Hospodářství až do Josefovy plnoletosti spravovala Ludmila 
Kilianová, která zároveň pečovala o jeho nejmladší sourozence Jana, Alžbětu a Magdalenu, kterým 
Josef Václav po dovršení jejich 24. roku vyplatil příslušné podí1y529. Svatební smlovou z 24. ledna 
1831 Josef Václav Kilian převedl svůj půldvůr čp. 53 s 8 jitry 1541 čtv. sáhů polí, 1 jitrem 1503 čtv. 
sáhů luk a 40 čtv. sáhy zahrad, hospodářským nářadím do spoluvlastnictví svému synovi Michaelu 
Kilianovi a jeho nastávající manželce Barboře Zinterhofové za částku 500 zl. C. M. Vedle toho otec 
nastávajícím manželům bezplatně přidal horní polovinu emfyteutického podílu z Granátkovského 
rybníka, ale vyhradil si jeho doživotní užívánÍ. Druhou polovina pozemku si ponechal zcela ke své 
dispozici. Noví hospodáři uhrazení svrchu psané částky garantovali splacením dluhů 334 zl. 48 kr., 
dědických podílů ženichovým sourozencům Magdaleně, Janovi, Rozálii, Alžbětě a Janu po 30 zl., 
zbytek 15 zl. 12 kro putoval odstupujícímu otci. Nevěsta přinesla jménem věna od svého otce 
Václava Zinterhofa 200 zl. C. M., 1 krávu, 2 volky a běžnou ženskou výbavu. Odstupující rodiče 
Josef Václava Anna Kilianovi si vyhradili na gruntu doživotní bezplatný pohodlný byt, ročně 
6 strychů žita, 1 strych pšenice, 2 strychy brambor, třetinu z vypěstovaného ovoce. Další 3 strychy 
brambor, zelí a len měli mít možnost vypěstovat si na připravené půdě, dále jim měl nastupující 
hospodář vydržovat 1 krávu a lovci mezi svým dobytkem. Pokud byli se společným bytem 
nespokojeni, měl jim syn zřídit byt ve zvláštní světnici, přidat 2 sáhy dřeva a výměnkovou krávu 
živit předepsaným množstvím slámy a zelené píce. V případě úmrtí jednoho z výměnkářů se objem 
renty snížil na 5 strychů žita, 1 strych pšenice, 1 strych ječmene, možnost vypěstovat si 2 strychy 
brambor530

• Krátce po uzavření smlouvy zemřela ženichova sestra Magdalena Kilianová 
a pozůstalostní řízení z 30. prosince 1831 její drobný majetek připsalo také Michaelovi531

• Barbora 
svého manžela nepřežila (t2.9.l845 v čp. 53) a na základě pozůstalostního řízení z 18. února 1846 
celá její polovina gruntu připadla Michaelu Kilianovi532

• Více než dvousetletou posloupnost rodu 
Kilianů uzavřel Michael Kilian 2. ledna 1850, kdy svou usedlost čp. 53 se vším příslušenstvím 
prodal Izáku Steinovi z Janovic a jeho manželce Barboře Goldbachové z Dlažova za 1280 zl. C. M. 
Noví majitelé složili hotově 1000 zl., zbytek přislíbili doplatit na sv. Jana Křtitele 1850, ovšem 
Kilian měl usedlost vyklidit nejdéle na sv. Jiří téhož roku533

• 

Rozloha podle josef<ilkého katastru z roku 1785: polí 5,16 hektaru, luk 1,11 hektaru, 
zahradO,Ol hektaru (celkem 6,28 hektaru). 

Usedlost čp. 54 (U Kolářů) 
Původně součást lánového, tzv. Kubíčkovského gruntu. Poddanská fase identifikuje grunt 

s rulovou usedlostí Jakuba Fialy, ovšem pokud do berní ruly nahlédneme, nalezneme v držení 
tohoto hospodáře pouze pololánový statek, což zhledem k dalšímu vývoji nemovitosti nevyhovuje. 
Teprve konfrontací s revizi tací můžeme docílit v posloupnosti majitelů jistotu. V roce 1655 jednalo 
o pustý celolánový statek Šimona Mastíka, který v roce 1658 osadil Jakub Fiala (t20.1.1686) -
od něj snad jméno po chalupě. Hospodařil zde ještě v roce 1675, měl tehdy oseto celkem 14 strychů 

52S SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. Sl r-S1 V. 

529 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 177v-180v. 
530 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 182v-186v. 
531 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 120r. 
532 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 3S0v-382r. 
533 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 394v-395v. 
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polí, dalších lOmu leželo ladem. Z dobytka choval pouze 1 koně, dalšího koně a krávu měl 
v nájmu534

• Po jeho smrti na gruntu hospodařil Jan Fiala, na Kubíčkovském gruntu ho dosvědčuje 
ještě soupis desátků odváděných janovické faře z roku 1693535

• Nedokážu však zodpovědět, zda byl 
Jakubovým synem a již vůbec ne, zda v Janovicích žil až do své smrti 536. Dalším důležitým datem 
v dějinách usedlosti je až rok 1718, kdy si ho rozdělili Kryštof Vlček a Martin Kilian a položili tak 
základ pozdějším usedlostem čp. 53 a 54. Kryštof Vlček (~23.2.1676 v Předvojovicích, 

tI2.1O.1750) v roce 1724 přiznával 16 strychů 2 věrtele polí, luk pod 3 fůry sena či I fůru otavy537. 
Další vývoj gruntu musíme sledovat převážně na základě matrik. Z Kryštofových dětí se dědicem 
usedlosti stal kolářský mistr Karel Vlček (t27.4.1777 v čp. 54), tesařský mistr. Se svou manželkou 
Evou Koppovou z Petrovic měl celkem 7 dětí, ovšem pouze Magdalena se dožila dospělého věku. 
Po otcově smrti se nepochybně pod dojmem blízkého matčina skonu provdala za Jakuba Stunu 
(t8.9.1828 v čp. 54), zednického tovaryše z čp. 42. Tento status quo 29. srpna 1846 také vysvědčili 
janovičtí sousedé Josef Altmann, Václav Zinterhof a Josef Kilian: Jakub Stuna vlastnil půl dvůr čp. 
54 nerušeně několik let a poté jej převedl na svého syna Josefa Stunu538

• S tímto tvrzením koreluje 
svatební smlouva z 6. ledna 1800, kterou Jakub Stuna svému staršímu synu Josefu Stunovi 
(*3.9.1782 v čp. 54, t21.1.1830 v čp. 54) odvedl usedlost čp. 54 s 2 voly, I krávou a hospodářským 
nářadím bez nějakých dluhů. Protože však Josef byl ještě nezletilý, vyhrazoval si otec spravovat 
hospodářství až do jeho plnoletosti. Povinností Josefovou bylo vyplatit své sourozence Prokopa 
a Františka po 100 zl., stejnou částku měl vyplatit také otci. Vůči němu a matce ještě přislíbil roční 
výměnek 3 strychy žita, 1 strych ječmene, 0,5 strychu pšenice, 0,5 strychu ovsa, vydržovat I jejich 
krávu mezi svým dobytkem, připravit půdu pro pěstování brambor, zelí a lnu a po jejich smrti jim 
samozřejmě vystrojit důstojný pohřeb. Otec nevěsty Anny Bartoloměj Bouda z Drslavic věnoval 
do manželství jménem věna 200 zl. a I krávu539

• Josef Stuna zemřel v pouhých 46 letech 
"na horečku ", stihl ovšem ještě pořídit testament. Na základě něj proběhlo 9. července 1830 
na bystřické kanceláři pozůstalostní řízenÍ. Pozůstalost sestávala z usedlosti čp. 54, pozemků, 2 volů 
a 2 krav a justiciár Václav Randa ji připsal podle vůle zůstavitelovy dceři Evě Stunové. Vyjádřeno 
penězi, dědila Eva podle soudního ocenění 719 zl. 7 % kro C. M., nebyl započten emfyteutický podíl 
z Granátkovského rybníka v ceně 36 zl. C. M. Zavazovala se však splatit dluhy 183 zl. 36 zl. C. M., 
zůstavitelovým sestrám Alžbětě Polcarové místo 1 krávy 10 zl. a Markétě Salounové 100 zl. věna 
a 8 zl. místo 1 jalovice, svým sestrám Marii, Anně, Kašparovi a Josefovi po 57 zl. 36 kro C. M. 
Stejná částka připadla nastupující majitelce, která měla povinnost své matce Anně Stunové vyplatit 
70 zl. 10 kro C. M. podle přání zemřelého. Své bratry měla vydržovat a umožnit jim vyučení se 
libovolnému řemeslu, matce poskytnout bezplatný pohodlný byt s roční rentou 5 strychů žita, 
1 věrtele pšenice, 1 věrtele ječmene, vydržovat 1 krávu a lovci mezi svým dobytkem a připravit 
výměnkářce půdu k pěstování zelí, brambor a lnu. S dovršením 12. roku života nejmladšího syna 
Josefa Stuny se výměnek měnil na 3 strychy žita, 2 věrtele pšenice a 1 strych ječmene540 . Eva se 
později provdala za Karla Vitáka a připsala mu polovinu gruntu, jak vyplývá ze parcelního 
protokolu z roku 1837541

• Ne však na dlouho. 9. ledna 1846 Eva Vitáková prodala hospodářství čp. 
54 s 8 jitry 1086 čtv. sáhy polí, 1 jitrem 1514 čtv. sáhy luk a vyměněným polem od Kašpara Gr6ssla 
č. top. 623 o výměře 1171 čtv. sáhů Kryštofu Suttému za sumu 1096 zl. C. M. Kupující se zaručil 
uhradit všechny na usedlosti váznoucí dluhy, totiž 82 zl. 12 kr., a dědické podíly Markétě 
Salounové s 1 jalovicí 108 zl., Kašparu a Josefu Stunovým po 57 zl. 36 kro C. M. Prodávajícím 
manželům Suttý již dříve zaplatil 500 zl., zbývajících 290 zl. 36 kro C. M. se zavazoval uhradit 
na sv. Jiří 1846. Mimo tyto povinnosti musel nový majitel ještě vyhradit výměnek vdově Anně 

534 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191v. 
535 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 542, karton Č. 455. 
536 Nelze ho ztotožnit s konkrétním zápisem v úmrtní matrice. Dne 18.8.1706 byl pochován "Jan Fiala mladší" (bez 

udání věku), 9.9.1709 soused a radní Jan Fiala, 80 let. 
537 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 71r. 
538 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 320v-321 r. 
539 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 321r-322r. 
540 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 197r-198r. 
541 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel. 
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Salounové, ročně 3 strychy žita, 2 věrtele pšenice, 1,5 strychu ječmene, 2 sáhy dřeva, přípravu půdy 
na pěstování brambor, zelí a lnu a vydržovat 1 krávu a lovci mezi svým dobytkem542

• 

Součástí usedlosti čp. 54 se stala rovněž tzv. Hanušovská chalupa, nepochybně původní 
obytné stavení a centrum celolánového dvora Adama Hanuše, uváděného zde soupisem poddaných 
víry i berní rulou. Podle nejstarší strážovské matriky se ženil v roce 1640 s Dorotou Smrčínovou543 • 
V roce 1655 oséval 18 strychů polí a někdy před rokem 1675 svůj grunt rozdělil, přičemž polovinu 
prodal Jiřímu Břečkovi. Štěstí mu ovšem ani poté nepřálo, v roce 1684 vyhořel. Zřejmě to a další 
živoření ho nakonec motivovalo se svého majetku vzdát. 13. března 1693 prodal půldvůr dolní 
šenkýřce Rosině Kateřině Laternové za 25 z1. 544 Zda kupující současně přejala rovněž chalupu 
situovanou v ústí silnice od Klatov na janovické náměstí nevím, nicméně když 1. listopadu 1720, 
týnecký hejtman Bernard Rumpler kupoval Andresovský dům čp. 3, objevila se ve výčtu jeho 
příslušenství také" darzu gehorige Chaluppen ,,545. Po krátkém intermezzu ji Rumpler 8. října 1723 
prodal za 160 zl. Židu Abrahamu Loblovt'46 a v této konstelaci nám chalupu představuje mapa 
z pera faráře Sibighausera, součást stížnosti mířené právě proti židovským obydlím na náměstí, jež 
prý vadily řádnému slavení svátku Božího těla. Od oltáře umisťovaného před Horní hospodu byla 
chalupa vzdálena pouhých 10 kroků. Provokovala o to více, že ji Lobl ponechal k dispozici 
rabínovi, jenž tu vyučoval děti. Úřady rozhodly zakročit, nařízením místodržitelů z 22. února 1725 
bylo přikázáno židovské domy přestěhovat. Chalupu "naproti radnici" tak musel Lobl nadobro 
opustie47

• O jejích dalších osudech nemáme zpráv, ale lze si domyslet, že ji zakoupil Kryštof Vlček, 
tehdejší majitel usedlosti čp. 54. 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 4,99 hektaru, luk 1,11 hektaru, 
zahradO,OI hektaru (celkem 6,11 hektaru). 

Zájezdní hostinec čp. 55 (Horní, Hořejší hospoda, U hořejších Koblerů) 
Kolem dnes již neexistující výstavné krčmy čp. 55 je ještě mnoho nejasností. Nedaří se 

především identifikovat ji s některou usedlostí v berní rule. Sdílnější je soupis poddaných podle 
víry, kde můžeme hostinec identifikovat díky posloupnosti zapisovaných rodin tak, jak bydlely 
za sebou. Čp. 55 odpovídá tehdy sedmačtyřicetiletý Diviš Reimer. Správnost dedukce potvrzuje 
i poměrně početné osazenstvo domu - vedle Reimerovy vlastní rodiny (manželka Eva a blíže 
neurčený slepý patnáctiletý chlapec Václav) dvě děvečky a jeden pacholek548 

- a informace 
revizitace berní ruly, uvádějící u jeho jména poznámku" krčma panská "549. Jak dlouho v domě sídlil 
hostinec nelze přesně určit, ale vzhledem k faktu, že se od roku 1623 uvádějí 4 krčmy 
a po třicetileté válce 3, bude mít svůj původ nepochybně ještě v předbělohorském období. Poloha 
v bloku původně lánových usedlostí zase vypovídá něco o jejím původním charakteru, minimálně 
to, že kdysi disponovala rovněž půdním fondem příslušné velikosti. Poddanský charakter domu 
připomínaly také závazky vůči vrchnosti - šlo zejména o placení poddanského úroku (v roce 1729 
1 zl. 39 kro 4 denáry ročně) a roboty převedené na 8 zl. ročního platu. Zatímco povinnost platit 
reluici roboty se na hostinci udržovala až do zrušení poddanství - konstatoval ho ještě výkaz robot 
za rok 1836550 - , poddanský úrok se proměnil na výrazně vyšší poplatek, skládaný vždy na sv. 
Havla. Majitel čp. 55 platil společně se šenkýřem z čp. 3 celkem 80 zl. 9 kro 5 denárů. Posledním 
závazkem obou krčmářů potom byl odvod 5 strychů 2,75 měřičky ovsa ("Hundshafer"), o kterém 
se v ocenění z roku 1755 uvádělo, že se zavedl teprve někdy před 30 lety551. 

542 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 343r-343v. 
543 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika č. 1 (1631-1670), fol. 160a, zápis 

z 18.11.1650. 
544 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, fol. 44r. 
545 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, tol. 20r-21 V. 

546 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 72r. 
547 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, tol. 28r-28v. 
548 M. ZAHRADNÍKOVÁ Soupis I. S. 130. 
549 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

550 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 1922, sign. K 1198. 
551 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 523, karton č. 425. 
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Hostinec čp. 55 byl ze všech tří janovických krčem nejvýnosnějším podnikem. V roce 1729 
vykazoval spotřebu plných 115 čtyřvěderních sudů piva552

• Majitelé domu byli osobně svobodní 
jedinci, kteří nemuseli robotovat a je příznačné, že zastávali výsadní místa v městské samosprávě. 
Minimálně od roku 1683 zde šenkoval patrně Reimerův nástupce Karel Klement (pochován 
14.4.1739), jedna z nejvýznamnějších osob Janovic první poloviny 18. století. Janovickou tzv. 
Horní hospodu zakoupil poté, co prodal svůj podnik v Týnci553

• Před rokem 1701 se stal také 
primátorem městečka, což jeho vliv ještě zvyšovalo. Jeho dětem tak chodily za kmotra tehdejší 
celebrity na panství - faráři či týnečtí hejtmané554

. Samotná přítomnost Klementa při křtu byla 
pro sousedy městečka pocta a není divu, že jméno Karel se díky němu v Janovicích nebývale 
rozšířilo, přestože v obecném kontextu stálo na okraji zájmu. Klementa musíme také považovat 
za původce přestavby, která dala Horní hospodě podobu nejkrásnějšího obytného domu 
v Janovicích. Mimoto začal hospodu vybavovat i potřebným půdním fondem, 17. ledna 1701 koupil 
za 12 zl. pole od Jana Kratochvíla pod 7 záhonů (1 strych výsevku) 555 , mezi lety 1710-1714 
polovinu gruntu čp. 50556

• Svatební smlouvou z 1. února 1726 Karel Klement svou živnost předal 
nastávajícímu manželovi své dcery Rosiny, tovaryši Vavřinci Leopoldu Gerlovi (t23.4.1761). 
Zahrnovala hostinec s pozemky, 2 koně, 2 krávy a 3 jalovice, vše v celkové ceně 900 zl. Vzhledem 
k tomu, že ostatní sourozenci Rosiny obdrželi 50 zl. jako dědický podíl, mohla si i ona odečíst tuto 
sumu z celkové ceny nemovitosti. Nový majitel se zavázal zaplatit všechny dluhy ve výši 395 zl. 48 
kr., zbytek si ponechal k uhrazení odstupující otec Karel Klemene57

• Je zajímavé, že nepadla žádná 
zmínka o výměnku či jakémkoli jiném způsobu zajištění obou rodičů. Vavřinec Gerl se stal 
Klementovým nástupcem také ve funkci primasa a držel ji až do smrti. Smysl pro určitou 

privilegovanost jistě sehrávala skutečnost, že Gerl pocházel z královácké rychty Zejbiš, odkud se 
do Janovic přistěhovalo několik jedinců a také oni dávali svůj původ výrazně najevo. Vdova Rosina 
Gerlová se rozhodla 11. listopadu 1765 hospodu i s pozemky od půl dvora a na nich zasetým obilím 
odprodat Václavu Hasenohrlovi (tlO.9.1766) za 2100 zl. Nový majitel se zavázal do 14 dnů dodat 
1500 zL, zbytek do sv. Jiří 1766558

. Hasenohrl se z hospody netěšil dlouho, zemřel v pouhých 32 
letech. Pozůstalá vdova Kateřina se již 12. ledna 1767 provdala za kontribučního písaře Ignáce 
Tichého, který se jistě rád ujal šenkovní živnosti a na čas i primátorství. Zemřela v roce 1772 
a správa velkostatku provedla 16. června ocenění její pozůstalosti, při kterém asistoval vrchní 
rychtář Královského hvozdu Josef Gerl ze Zejbiše, zůstavitelčin otec. Vedle věcí nemovitých 
v soupisu nalézáme množství předmětů denní potřeby, které nám přibližují každodenní život 
majitelky hostince: sukně nejrůznějších barev, mušelínové rukavice, šňůru perel, korzety a další 
součásti dámského oblečení. Paní hostinská fungovala jako záložna, soupis jejích dlužníků vedle 
množství janovických sousedů obsahuje úředníky bystřického panství, Židů a obyvatel Klatov, 
Chudenína, Pocinovic, jakož i králováckého Muckenhofu. Tichá tak byla věřitelkou 55 osob 
a korporací, kteří jí celkově dlužili 222 zl. 58 kro Pasiva jí samotné tuto částku převýšila, činíce 539 
zl. 15 kro 3,75 denáru. S připočtením odhadní ceny nemovitého majetku a pozůstalých věcí 

movitých 2100 zl. tak čistá pozůstalost vynášela 798 zl. 50 2,25 denáru. Rozdělila se rovnými díly 
mezi manžela Ignáce Tichého a nezletilé děti Rozálii Hasenohrlovou, Ferdinanda a Josefa 
Tichých559

• Dědičkou hostince a polností se stala na základě pozůstalostního řízení z 29. července 
1772 Kateřinina dcera Rozálie Hasenohrlová, v té době osmiletá560

• Jejím poručníkem a dědečkem 
v jedné osobě byl již zmíněný Josef Gerl, který přihlédl ještě svatební smlouvě z 30. dubna 1783, 
jíž převedla hostinec čp. 55 se všemi pozemky, 2 koňmi, 4 kravami, 2 jalovicemi, 1 volkem, 

552 NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fol. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 518, 
karton Č. 423. 

553 V Týnci ho uvádí tamní matrika v roce 168l. 
554 Otázkou volby křestního jména v Janovicích 18. století se zabývá podrobně Petra HOLÁ, Křestní jména 

na Klatovsku v 18. století. 2007. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
555 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 242, karton Č. 8, opis z městské knihy. 
556 Jako jeho majitel je uváděn již v roce 1714 v poddanské fasi tereziánského katastru. 
557 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 45r-45v. 
558 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 54Y2. 
559 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 266r-267r. 
560 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 267r-267v. 
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2 kovanými vozy, 2 branami, pluhem i zasetým obilím svému nastávajícímu manželovi, Jakubu 
Koblerovi (t20.10.1843 v čp. 55) z Dolní Lukavice. Ženichův otec, řeznický mistr František 
Kobler, jménem obvěnění do manželství daroval 900 z1. 56

\ Nový majitel se snažil především 
o zvýšení půdního fondu. 13. října 1787 koupil od Karla Rauschera z Dolního Nýrska za 50 zl. 
louku V Koblincích562 a 5. října 1790 od Adama Karla Kaisera z čp. 1 za 125 zl. pole č. top. 757 
V Drblově s výměrou 1 jitro 157 čtv. sáhů563 • U janovického sousedstva si Jakub Kobler záhy získal 
důvěru a po úpravě výkonu samosprávy se stal prvním městským rychtářem nového typu. 
Koblerova manželka Rozálie zemřela v roce 1810 a podle svého testamentu z 31. října 1810 
odkázala celé pohostinství čp. 55 se všemi pozemky manželovi, což potvrdilo i poté odbývané 
pozůstalostní řízení564 • I na něj již ovšem doléhal věk a 16. července 1816 převedl svému synovi 
Janu Václavu Koblerovi (tI2.9.1839 v čp. 55), tehdy ve vojenské službě, hostinec čp. 55 spolu 
s 19 jitry 756 čtv. sáhy polí, 9 jitry 1493 čtv. sáhy luk a 353 čtv. sáhy pastvin, zasetým obilím, 
2 koňmi, 2 kravami, 2 jalovicemi a hospodářským nářadím za cenu 9950 zl. W. W. Od této sumy si 
nový majitel odečetl jménem dědického podílu 1000 zl., stejnou sumu však musel vyplatit 
sourozencům Františce Langové, Kateřině, Janu Adamovi, Marii Josefě a Evě. Otci tak na čistých 
penězích vydal 3950 zl. a zároveň mu přislíbil doživotní výměnek: svobodné obývání místnosti 
s kuchyní po levé straně hlavního vchodu do domu, 3 sáhy dřeva, 6 strychů žita, 2 strychy pšenice, 
2 strychy ječmene, vydržování 1 krávy, přípravu půdy pro vypěstování brambor, zelí a lnu a místo 
pro uskladnění obilí565

• Václav Kobler byl dvakráte ženat a zemřel relativně mlád v roce 1839. 
O jeho pozůstalosti proběhlo ll. září 1840 soudní řízení. Nemovitý majetek byl odhadnut na 3017 
zl. 7 % kro C. M., 4 voli, 2 koně, 4 krávy, 1 jalovice, 2 telata na 216 zl. C. M., hospodářské a domácí 
nářadí na 28 zl. 59 kro C. M. Všechno bylo připsáno Václavovu synovi Josefu Koblerovi, jenž 
vyplatil sourozencům Magdaleně 792 zl. 46,5 kro W. W. a Karlu 905 zl. 6 % kro W. W. podílu po 
jejich zemřelé matce. Stejná částka připadla také jemu. Z otcovského dědictví obdrželi Magdalena 
353 zl. 21 Y4 kro C. M., Karel, nový hospodář Josef, Anna, Kateřina, Antonín a Marie po 253 zl. 21 Y4 
kro C. M. Antonín získal podporu 60 zl. C. M. na vyučení se nějakému řemeslu, Josefova nevlastní 
matka Dorota 251 zl. 1 Y4 kro C. M. Josefovi tak zbylo na dluzích pouhých 36 zl. 25 V:z kro Pokud šlo 
o jeho nevlastní matku, spravovala statek až do sv. Jakuba 1849, kdy ji převzal Josef a podle 
otcovského testamentu jí vyhradil roční výměnek o 2 stryších pšenice, 6 stryších žita, 2 stryších 
ječmene,3 sázích dřeva, přípravě půdy na vypěstování brambor, zelí a Inu566

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 10,33 hektaru, luk 1,49 hektaru, 
zahradO,Ol hektaru,pastvin 0,13 (celkem 11,96 hektaru). 

Usedlost čp. 56 (U Hertlů) 
Původně se jednalo o lánový, tzv. Sušankovský dvůr. V berní rule z roku 1655 je grunt 

uváděn jako pustá usedlost Jiřího Brabčovského. Sdílnější je o dvacet let mladší revizitace, která 
uvádí, že se pohořelého gruntu Jiříka Vrabčovského v roce 1658 ujal Václav Sušanka, jenž v roce 
1675 znovu vyhořel567 . Krátce na to musel usedlost prodat Václavu Záveskému, protože ji od něj 
za 40 kop míšeňských grošů koupil dne 29. února 1688 kolář Kryštof Vlček z Předvojovic 
(pochován 18.7.1725), který měl prodávajícímu ze zasetého ozimního žita a pšenice vydat třetí 
mandel a za "oprávky na to staveni" (nepochybně po požáru) ještě 12 z1. 568 Vlček se s dluhy 
potýkal delší dobu, protože v roce 1692 dlužil na kontribuci 24 zl. 40 kro Po třiceti letech nedoplatek 
srazil na 1 zl. 1 Okr., ale vrchnost v gruntovní knize příštího roku připojila poznámku, že kvůli 
chudobě nemohl platit dále nic. Krátce nato zemřel a o jeho grunt se podělili synové, Šimon a Karel 
Vlčkovi. Každý platil dědický podíl třem svým sourozencům po 4 zl. 25 kr., stejná částka připadla 

561 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 205r-206v. 
562 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 206v. 
563 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 207v-208r. 
564 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 204v. 
565 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 64v-65v. 
566 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 296r-297r. 
567 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. l87r-19l V. 

568 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1, fol. 20v. 
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každému z nich569
. Zobou bratrů nás bude zajímat Karel Vlček (~8.10.1701, tlO.l0.1743), jenž 

vyplácel sourozence Kašpara, na vojně dlícího Jiřího a Apolenu. V roce 1722 pojal za manželku 
Magdalenu Strychovou a z jejich celkem šesti zplozených dětí se dospělého věku dožila pouze 
Valpurga, dědička usedlosti. Podle výpovědi pamětníků, potvrzené rychtářským úřadem 
v Janovicích 24. ledna 182057°, Karel Vlček brzy zemřel a po dobu nezletilosti půl dvůr spravovala 
vdova Magdalena. Teprve 26. dubna 1763 se Valpurga provdala za Jakuba Hunu (tI7.5.1772 v čp. 
56), kterému usedlost převedla. Problém se tím však řešil jen dočasně, Huna zemřel již v roce 1772. 
Krátce nato se Valpurga provdala podruhé, tentokráte s Vojtěchem Hirtlem z Dobříkova 

(tI9.1.1807 v čp. 56). Ten již Valpurgu přežil a položil základ dalšímu rozvoji gruntu. Hospodařil tu 
přes třicet let a se svou druhou manželkou Alžbětou Bendovou zplodil několik dětí, z nichž 
nejstarším byl Jakub Hirtl. Musel se ovšem ještě vyrovnat s Petronilou, dcerou Valpurgy Hunové, 
která po matce podědila polovinu gruntu čp. 56. 7. února 1792 Vojtěchovi svou polovinu za 130 zl. 
prodala, kupující jí později ještě přidal 2 voly a I krávu571

. Na základě pozůstalostního řízení z 23. 
května 1807 se usedlosti čp. 56 se všemi pozemky a zasetým obilím ujal Vojtěchův syn Jakub 
Hirtl (tI9.3.1825). Vrchnostenský soud hospodářství odhadl na 1335 zl. 34 kr., nový majitel musel 
uhradit dluhy ve výši 224 zl. 28 kr., vyplatit dědický podíl sestře Evě Brůhové 100 zl., Magdaleně 
300 zl. a Matěji 337 zl. 1 Ih kro Samotný nastupující hospodář inkasoval 374 zl. 4 Ih kro a zavázal se, 
že bude své matce ročně odevzdávat jménem výměnku 3 strychy žita, 2 věrtele pšenice, 1 strych 
ječmene, 2 věrtele ovsa, přispívat na šatstvo 15 zl., vydržovat mezi svým dobytkem 1 krávu 
a připravit půdu k pěstování brambor, zelí a Inu572. Nedlouho poté se Jakub oženil, s předčasně 
zesnulou manželkou Kateřinou zplodil dvě děti. 25. října 1818 uzavřel tedy Jakub Hirtl svatební 
smlouvu s Annou Veselou z Dolan a věnoval jí polovinu své usedlosti čp. 56. Anna přinesla 
do manželství jménem věna 900 zl. W. W., 1 krávu a 1 jalovici. Standardně bylo určeno, že zemře-li 
ženich do 1 roka 6 týdnů a 3 dnů po svatbě bez zanechání potomků, připadne nevěstě celá usedlost 
čp. 56, ovšem s výminkou, že jeho dvěma dětem z prvního manželství rozdělí částku 300 zl. C. 
M.573 K podobné situaci skutečně došlo, protože Jakub Hirtl zemřel ve 40 letech na "horkou 
nemoc" (nejspíše tyfus) a 28. dubna 1825 vrchnostenský soud řešil jeho pozůstalost. Anně 
skutečně připadla druhá polovina usedlosti čp. 56 s hospodářským nářadím a zasetým obilím. 
Celková cena usedlosti činila 2664 zl. 24 kr., bylo v ní ovšem započteno také 170 zl. 
za emfyteutický podíl v Granátkovském rybníce. Musela však platit všechny neuhrazené dědické 
podíly. Byly tu rest z pozůstalosti po zemřelém zůstavitelově bratrovi Matěji Hirtlovi, jenž 
připisoval sestře Magdaleně Strasserové 58 zl. 31 kro C. M., dále dětem z prvého Jakubova 
manželství Anně a Františkovi na mateřském podílu 150 zl., 24 liber peří s převleky na polštáře, 
všem Jakubovým dětem Anně, Františkovi, Václavovi, Marii Anně jménem otcovského podílu 168 
zl. 11 kro C. M. a konečně na dluzích 442 zl. 50 kro C. M. 574 Další osudy gruntu jsou spojeny 
s rodinou Mrvíkovou. 17. května 1833 totiž Anna, nyní již ovdovělá Sedláčková, uzavřela svatební 
smlouvu s Václavem Mrvíkem, kterému zapsala polovinu hospodářství čp. 56 se všemi pozemky. 
Ženichův otec Daniel Mrvík do manželství daroval jménem obvěnění 322 zl. 33 kro C. M.575 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,37 hektaru, luk 0,91 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 6,30 hektaru). 

U sedlost čp. 57 
Její netypická poloha ve dvoře Kolářovského gruntu čp. 56 evokuje společný původ. Když 

v roce 1725 zemřel kolář Kryštof Vlček, rozdělili se o jeho grunt synové Karel a Šimon. Posledně 
jmenovaný Šimon Vlček si vedle otcovského obydlí vystavěl domek a v zadním traktu stodůlku. 
Naposledy se v Janovicích připomíná v souvislosti s úmrtím své manželky Doroty (t27.4.1743), 

569 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 73r. 
570 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 87r-88r. 
571 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 88r-88v, 89r-89v. 
572 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 29v, 48r. 
573 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 89v-90v. 
574 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. l33v-134v. 
575 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 224v-225r. 
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kontribuční subrepartice z roku 1757 ho již neuvádí. Svou polovinu usedlosti se VSlm 
příslušenstvím prodal neznámo kdy a za kolik Valentinu Sokolovi, který zde hospodařil do 26. 
června 1763, kdy od něj polo lánové hospodářství tvořené domkem a stodůlkou" vedle Kerlovskýho 
domu ", zasetým ozimem a jaří za 290 zl. koupil Vavřinec Kilian (t8.8.1792 v čp. 106). Sokol si 
vyhradil sklizeň z polí Na zahrádkách, Záhomenice, Pod houvary, Na láně a louky V Koblnicích576

• 

Ještě po roce dlužil Kilian tentokrát již vdově Anně Sokolové z tzv. Kolářovského půlgruntu 7 zl. 15 
kr. 577 Jak dlouho zde poté Kilian dlel nevím, někdy mezi lety 1763-1773 půdní fond Kolářovského 
půldvora přesunul k chalupě čp. 50, kterou kupoval od Václava Fialy vulgo Sedláčka. Podle fase 
josefského katastru pozemky při tomto hospodářství ve 100 % sousedily s pozemky půldvora čp. 
56. Obytné budovy ve dvoře čp. 56 potom koupil zmíněný Václav Fiala vulgo Sedláček 

(*26.10.1717, t24.1.l795 v čp. 57)5n a půdní fond od chalupy čp. 50 přenesl sem. V roce 1771 byla 
obytná a hospodářská stavení označena popisným číslem 57, osm let poté, 4. února 1779, prodal 
kvůli potížím s placením kontribuce a celkovému zadlužení "Sušankovského čtvrtdvora" (tj. 
pozemky) za 100 zl. Václavu Terčovi z čp. 8579

. K prvnímu záznamu do pozemkových knih poté 
V áclav Fiala přikročil až 24. března 1790, kdy si nechal usedlost zapsat s poznámkou, že jí vlastní 
již zhruba 50 leexo

• Jeho sestry Kateřina a Eva, usazené na středočeském panství Řitka, neměly 
tehdy vůči němu již žádných nároků5x1 • Fiala tak učinil po tak dlouhé době pouze z toho důvodu, 
aby svou usedlost mohl 14. února 1792 převést synovi Janu Fialovi (t28.9.1832 v čp. 57) za 500 
zl. Nový hospodář se zavazoval zaplatit dluhy v celkové výši 175 zl., sourozencům Kateřině, 
Josefě, Markétě, Jakubovi, Karlovi, Ludmile a Anně rozdělil 70 zl. a odstupujícímu otci odvedl 255 
zl. Svým rodičům Janovi a Evě samozřejmě přislíbil doživotní zaopatřene82 . Půldvůr čp. 57 se vším 
příslušenstvím a právem sklidit úrodu toho roku Jan Fiala nakonec kvůli vysokému věku předal 16. 
února 1830 svému synovi Josefu Fialovi za sumu 682 zl. 53 kro C. M. Znamenalo to, že zaplatil 
dluhy 64 zl. 31 kro a vydal na dědických podílech sourozencům Markétě Bosákové 132 zl., Kašparu 
a Anně Fialovým 162 zl. II kro C. M. Sám si tutéž částku mohl srazit z ceny usedlosti ve svůj 
prospěch. Odstupující otec Jan Fiala si vyhradil světlý teplý byt a 0,5 strychu pšenice, 3 strychy 
žita, 2 strychy ječmene, 0,5 strychu ovsa, 6 strychů brambor, 20 žejdlíků másla a 24 velkých 
žejdlíků soli a vydržování lovce mezi hospodářovým dobytkem. V případě nespokojenosti měl 
výminkář právo na 1 sáh dřeva a 20 zl. C. M. ročně, vymínil si také, aby mu syn věnoval dvě lněné 
košile a sklízel seno a otavu z jeho emfyteutického podílu z Granátkovského rybníka583

. Již ve 
spoluvlastnictví s manželkou Veronikou Josef Fiala 4. ledna 1833 prodal hospodářství čp. 57 se 
všemi staveními, stolem a lavicemi manželům Pavlu a Markétě Bosákovým za 280 zl. C. M., 
ponechali si ovšem emfyteutický podíl z Granátkovského rybníka. V otázce zapravení kupní ceny 
Bosákovi převzali povinnost výplaty dědického podílu Anně Fialové 160 zl., dalších 120 zl. se 
odečetlo, neboť šlo o nevyplacený dědický podíl Markéty Bosákové, která grunt kupovala. Fialovi 
si vyhradili usedlost obývat až do sv. Josefa 1833584

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,50 hektaru, luk 0,50 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 6,02 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 58 (U Jandy Bolfů) 
Zhruba až do devadesátých let 18. století toto domovní číslo nesl domek s dnešním čp. 110 

na náměstí mezi usedlostmi čp. 56 a 59. Jeho majitel Karel Fiala (t5.7.1829 v čp. 58) ho však 

576 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, ťal. 164v. 
577 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, ťal. I 64v. 
578 Pěkně to vyplývá ze sledování zápisů v pozemkových knihách. Jestliže 24.3.1790 je přes padesát let majitelem čp. 

57 Václav Fiala, půjčuje si 27.12.1791 z pokladny cechu tesařského a zednického 20 zl. Václav Sedláček. SOA 
Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, ťal. 14r, 14v-15r. 

579 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 68r-68v. 
580 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, ťal. 14r. 
581 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, ťal. 14r-14v. 
582 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, ťal. 15r-16r. 
583 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, ťal. 144v-145r. 
584 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, ťal. 208r-209r. 
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uznal za příliš malý, takže si vybudoval mezi kovárnou a stavením čp. 42 chalupu, na kterou přenesl 
popisné číslo 58 a všechny pozemkl85

• Žil zde až do června 1818, kdy jeho hospodářství koupil 
za 500 zl. W. W. Karel Podstatný, toho času vojenský kaprál. K chalupě patřily 3 jitra 417 čtv. sáhů 
polí, 185 čtv. sáhů luk a pole č. top. 1172 o 1172 čtv. sázích. Trhovou sumu Podstatný zaplatil 
hotově až v roce 1826, kdy obdržel peníze z prodeje své usedlosti čp. 68. Karel Fiala si vyhradil, 
aby mohl doživotně užívat otcovské pole č. top. 1172. Po jeho smrti připadlo Podstatnému586

. 

Po osmi letech, 20. prosince 1826 Podstatný nemovitost se všemi pozemky prodal manželům 
Františku a Evě Hoflerovým za 380 zl. C. M., které hned složili. Stále trvala povinnost majitelů 
respektovat výhradní právo Karla Fialy na pole č. top. 1172587

• Zdá se, že H6f1erovi ještě nebyli 
posledními majiteli před rokem 1848, neboť matrika zde uvádí truhlářského mistra Jana Kalouse 
(t29.5.1834 v čp. 58) s manželkou Johanou Zinterhofovou. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 3,60 hektaru, luk 0,07 hektaru 
(celkem 3,67 hektaru). 

Usedlost čp. 59 (U Fialů) 
Podle berní ruly byl majitelem celolánového statku Tomáš Fiala, jenž měl v roce 1655 

ze 33 strychů oseto pouhých 17. Do sepsání revizitace grunt několikrát pohořel, takže Tomášův 
nástupce Jan Fiala obdělával jen 24 strychů588 • Zemřel někdy mezi lety 1707-1709589

, již v roce 
1714 na půldvoře hospodařil Petr Fiala590

• Původní celý dvůr byl rozdělen 14. června 1721, kdy 
majitel domu čp. 3 Bernard Rumpler od Fialy odkoupil polovinu veškerého pozemkového fondu 
usedlosti, totiž 16 strychů polí.591

• Po Petru Fialovi, zemřelém mezi léty 1747-1756592
, na usedlosti 

hospodařil František Fiala (*14.9.1719, t27.1O.1775 v čp. 59). Jeho dcera Kateřina se 17. února 
1771 provdala za Prokopa Mastíka, kterému Fiala neznámo kdy usedlost převedl. 19. ledna 1844 
staří pamětníci vypověděli, že Prokop Mastík (t29.4.1833 v čp. 59) vlastnil usedlost čp. 59 
od pradávna a že po jeho smrti přešla na syna Jakuba Mastíka (*17.10.1781, t5.7.1821 v čp. 59). 
Jak však vidíme z přiložených dat, musel usedlost předávat dříve. Ani tak ovšem Jakub dlouho 
nehospodařil, zemřel v pouhých 38 letech na zápal plic593

• Na základě pozůstalostního řízení z 27. 
října 1821 připadla usedlost čp. 59 s pozemky a emfyteutickým podílem na Granátkovském 
rybníku nezletilému Karlu Mastíkovi. Na usedlosti byly konstatovány dědický podíl 500 zl. sestře 
nového hospodáře, 200 zl. matce Marii a vysoké dluhy 795 zl. 55 kro Zbývajících 864 zl. 27 kro W. 
W. připadlo nástupci celé usedlosti jako jeho dědický podíl. Nebyl však plnoletý, takže za něj 
hospodařili matka Marie se svým druhým manželem Kašparem MUllerem, jenž vstoupil 
do janovických dějin jako první oběť cholerové epidemie (tl2. 7 .1832 v čp. 59). K původnímu 
pořízení byl ještě 2. listopadu 1831 připsán dodatek, jenž původní text dopřesňoval - počítalo se 
totiž, že Mastík převezme hospodářství na sv. Jakuba 1832. Z dobytka, který měl původně 
připadnout Karlu Mastíkovi podle pozůstalostního řízení (2 krávy, 2 ovce), mu měla být postoupena 
jen lovce a 1 kráva, protože ostatní zašly. MUllerovi si vyhradili dále pro sebe ještě sklidit úrodu 
toho roku (osadili na ozimech 9,5 strychu žita, 4 strychy pšenice, na jařích 10 strychů ovsa a 2 
strychy ječmene), veškerou sklizeň sena, úrodu brambor a lnu z pole Za Granátkou, dále 2 tažné 
voly, 1 krávu, 1 jalovici, lovci, 1 prasnici a hospodářské nařadí. Od sv. Jakuba 1832 přešli oba 
do výměnku, tvořeného 1 strychem pšenice, 4 strychy žita, 1 strychem ječmene, 1 strychem ovsa, 

585 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 140r-140v. 
586 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 148r. Trhová smlouva byla sepsána až 19.12.1826. 
587 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 148v. 
588 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

589 Nelze ho ztotožnit s konkrétním zápisem v úmrtní matrice. Dne 18.8.1706 byl pochován "Jan Fiala mladší" (bez 
udání věku), 9.9.1709 soused a radní Jan Fiala, 80 let. 

590 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, č. 48. 
591 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 21 v-22r. Srv. k tomu také SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 

58, sign. K 58, fol. 75r. 
592 10.6.1747 zemřel ve věku přes 70 let Petr Fiala, který "dlouho nemocen byl", 15.4.1756 potom Petr Fiala, maje 

věku 70 let. 
593 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 283r. Na fol. 284r rozrod Prokopa Mastíka od faráře 

Antonína Spirmanna. 
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pnpravou půdy pro pěstování brambor, zelí a lnu a jednou krávou, živenou spolu s ostatním 
dobytkem nového hospodáře. Dostali k němu ještě loučku č. top. 1894 V Podsedkách, na kterém se 
rozhodli zbudovat obytný domek. Pokud by Marie Mullerová zemřela, měl vdovec požívat nižší 
výměnek: 1 strych pšenice, 2 strychy žita a 1 strych ječmene, také počet záhonů na brambory a len 
se zmenšil. Kontrakt potom uzavíralo několik dalších ustanovení594

• Konečně třetí smlouvou se 
realizovalo samotné předání usedlosti595

• 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 5,99 hektaru, luk 1,50 hektaru, 
zahrad 0,003 hektaru (celkem 7,52 hektaru). 

Usedlost čp. 60 (U Bendů) 
Vznikla vydělením ze sousedního Udíčkovského dvora v roce 1715, kdy Ondřej Udíček 

svému švagrovi Janu Bendovi (ti 1.9.1738) za 30 zl. odprodal polovinu svého gruntu, jenž vedle 
stavení tvořilo 17 strychů 2 věrtele polí, louky pod 2 vozy sena či 1 vůz otavy a zahrádku pod 1 
věrte1596 • Jan Benda se již 17. února 1705 ženil s Markétou, dcerou Bartoloměje Hudy. Zemřel 
v roce 1738 a po krátkém hospodaření vdovy Markéty v držení dvora nastoupil jejich syn Jan 
Benda (~3.5.1706, tI2.9.1751), což můžeme vzít za jistotu i přesto, že se zápis o tomto 
majetkovém převodu nezachoval. Po synově smrti se matka Markéta Bendová rozhodla 29. ledna 
1752 "Bendovský půldvůr" se všemi poli, lukami a dluhy ve výši 100 zl. převést na svou ovdovělou 
snachu Annu Bendovou. Cenu usedlosti tvořily dluhy a dědické podíly Bendovým pěti dětem 
z prvního i druhého manželství, každému 10 zl. Odstupující matka si vyhradila doživotní ubytování 
a roční rentu 1 strych 3 věrtele pšenice, 2 strychy žita, 3 věrtele ječmene, 1 věrtel hrachu, 1 strych 
ovsa a vydržování 1 krávl97

• Anna Bendová se podruhé provdala za ševcovského mistra Martina 
Terče (t27.1O.1767). Formálně však nadále zůstávala majitelkou celé usedlosti. Martin zemřel 
v roce 1767 a vdova hospodařila do roku 1778, kdy statek za sumu 400 zl. předala svému synovi 
Václavu Bendovi. Tehdy také došlo k stanovení dědických podílů ostatním sourozencům, které 
hospodář podle vysvědčení janovického rychtářského úřadu řádně vyplatil. Z prvního manželství 
s Janem Bendou měla kromě hospodáře Václava Bendy dcery Alžbětu Hirtlovou a Rosinu 
Schindlerovou ve Strážově, z druhého ševcovského mistra Jana Terče a Evu Podstatnou. 
Do pozemkových knih tyto skutečnosti včetně kvitancí o vyplacení přílsušných podílů Václav 
Benda vložil až počátkem roku 1811, kdy se připravoval na předání celého hospodářství598 • Učinil 
tak spolu s manželkou Magdalenou 9. února 1811. Půldvůr čp. 60 našel za 400 zl. svého nového 
majitele v jediném jejich synovi Václavu Bendovi (t3.1.1833 v čp. 60). Ten částku zaplatil 
hotově599 . Tvořily ji dluhy neznámé výše a podíl rodičům. Ti měli na hospodářství dožít v teplém 
a světlém bytě ve společné domácnosti s hospodářem anebo se mohli rozhodnout pro roční rentu 
1 strych pšenice, 5 strychů žita, 2 strychy ječmene, 1 strych ovsa, vyhrazení záhonů pro brambory, 
len a zelí a vydržování 1 krávy mezi hospodářovým dobytkem. Zemřel-li výminkář, snižovala se 
pozůstalé vdově Magdaleně obilní část výměnku na polovinu, v opačném případě však nikoliv60o

• 

Kvůli tělesné churavosti Václav Benda s manželkou Alžbětou převedli své hospodářství čp. 60 se 
všemi staveními, pozemky, 1 krávou a hospodářským nářadím 15. ledna 1831 svému synovi Josefu 
Bendovi, toho času sloužícímu u kyrysnického Constantinova regimentu, za sumu 740 zl. C. M. 
Tvořily jí dědické podíly Josefovým sourozencům: po odečtení svého dědického podílu 180 zl. měl 
nový hospodář vyplatit sestře Marii 120 zl., Anně Scholleové 160 zl. a Barboře 180 zl. Zbývajících 
100 zl. připadlo odstupujícímu otci k vlastní dispozici a na zapravení dluhů. Vedle toho měla sestra 
Barbora dostat při svém sňatku bezplatně 1 krávu, truhlu na šaty, almaru a truhlu na mouku. Dalším 
závazkem bylo poskytnutí výměnku rodičům, ročně 1 strychu pšenice, 5 strychů žita, 2 strychů 
ječmene, 1 strychu ovsa, třetiny vypěstovaného ovoce, záhonů na vypěstování zelí, brambor a lnu 

594 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 287v-289r. 
595 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 347r-348v. 
596 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 78r. 
597 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 78r-78v. 
598 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 53v-56v. 
599 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 56v-57v. 
600 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 56v-57v. 
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na zorané půdě, vydržování 1 krávy spolu s hospodářovými. Výše obilního výměnku se změnila 
na polovinu, zemřel-li dříve otec. V opačném případě zůstával na stanovené výši. Nový hospodář 
měl také samozřejmě povinnost oba rodiče nechat řádně pohřbít60' . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,15 hektaru, luk 1,60 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 5,76 hektaru). 

Usedlost čp. 61 (U Udíčků) 
Bylo odpradávna sídlem rodiny Hudovy či HudíČkovi. Toto příjmení bylo neustále 

komoleno, protetické "h" časem zaniklo a zbylo pouhé Udíček. Nejstarším nositelem tohoto 
příjmení v Janovicích byl Daniel Hudy, který je připomínán již dílčími cedulemi z roku 1590. Zda 
byl majitelem pozdějšího domu a hospodářství čp. 61 však nelze zjistit. Nejstarší dějiny gruntu 
můžeme sledovat jen na základě posloupnosti majitelů. V berní rule byl majitelem Bárta Hudiawicz, 
tj. Bartoloměj Huda-Hudíček (pohřben 20.8.1690). Když Bartoloměj zemřel, provdala se vdova 
Voršila po třech letech po jeho smrti za Zachariáše Hubáčka, zemřelého již rok nato. Synem 
Bartoloměje Udíčka byl Ondřej Huda-Hudíček, jenž se 2. července 1698 ženil s dcerou Václava 
Fialy Annou. Jejich synem a dlouholetým hospodářem poté byl Kryštof Udíček (~28.3.1705, 
pO.7.1772 v čp. 61), po jehož smrti grunt spravovala vdova Lidmila. Dědické řízení, konané 1. 
dubna 1789 na bystřické vrchnostenské kanceláři, usedlost přisoudilo nejmladšímu mužskému 
potomku, již pracujícímu hospodáři, ale dosud nezletilému Jakubu Udíčkovi (t7.1.1832 v čp. 61). 
Jeho stejnojmenný starší bratr získal 55 zl., měl ale k rodné usedlosti vrátit pole, které užíval. Sestra 
Sibyla Hlaváčková obdržela k již obdrženým 21 zl. 30 kro ještě 40 zl. a sestra Alžběta při svém 
sňatku 60 zl., 4 kusy peřin s dvojím povlečením a 1 krávu. Hluchý bratr Augustin (t 13.5.1820 v čp. 
61) měl zůstat při hospodářství až do své smrti a z jeho dědického podílu se měly hradit některé 
výdaje s tím spojené602

• Po dvaceti letech hospodaření 28. ledna 1809 Jakub Udíček předal svůj 
půldvůr čp. 61 se zasetým ozimem a hospodářskými staveními synu Prokopovi Udíčkovi za 1200 
zl. Hotově složil 600 zl., zbytek bezúročně později. Odstupující hospodář si vyhradil používat 
veškeré zemědělské nářadí a pro sebe a svou manželku Kateřinou výměnek s roční rentou 6 strychů 
žita, 2 strychů ječmene, 1 strychu pšenice, záhony k pěstování brambor, zelí a kus zoraného pole 
k pěstování lnu. Vedle bezplatného, světlého a teplého bytu trvali ještě také na vydržování jedné 
krávy mezi hospodářovými. Výminek se měnil u obilí na polovinu v případě, zemřel-li výminkář, 
v opačném případě ne. Součástí výminku samozřejmě bylo i vystrojení důstojného pohřbu po smrti 
obou rodičů603 • Nedlouho po získání gruntu, 28. září 1809, uzavřel Udíček svatební smlouvu s Evou 
Hejtmánkovou, jež od otce Jana přinesla do manželství věno 700 zl., 1 krávu604

. Společně potom 16. 
prosince 1836 usedlost se dvěma zahradami Č. top. 166 a 167 prodali šenkýři Václavu Koblerovi 
a jeho manželce Dorotě za 1000 zl. C. M. Kupující složili hotově 590 zl. C. M., 200 zl. při sv. Janu 
1837, kdy se měli Udíčkovi také definitivně vystihěhovat. Zbývajících 210 zl. se mělo splatit 
v horizontu jednoho roku605

• Zbývající pozemkové zázemí usedlosti, totiž 9 jiter 277 čtv. sáhů polí 
a 4 jitra 39 čtv. sáhů luk, prodali 23. října 1837 za 1100 zl. C. M. manželům Pavlu a Markétě 
Bosákovým. Ponechali si tak pouze políčko v bývalém Granátkovském rybníce606

. Nový majitel se 
však z nového majetku dlouho netěšil. Vdova Dorota Koblerová prodala 13. června 1845 stavení 
čp. 61 se dvěma zahradami a místem, kde stála v roce 1838 shořelá stodola, majiteli bývalého 
poplužního dvora ve Veselí Janu Michaelu Langovi (t3.9.1850 v čp. 61) za 800 zl. C. M., jež 
uhradil hotově607 • Lang již v tu chvíli disponoval původním pozemkovým fondem usedlosti, který 
za 1600 zl. koupil nazpět od Bosákových 2. prosince 1844608

. 

60 I SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 203r-203v. 
602 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 96r-97r. 
603 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 98r-98v, 109v. 
604 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 159r-160v. 
605 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 303v-304r. 
606 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 304r-304v. 
607 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 305r. 
608 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 305v-306r. 
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Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,28 hektaru, luk 1,40 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 5,69 hektaru). 

Usedlost čp. 62 (U Kraslů) 
Polohou odpovídá společně se sousedním čp. 63 rozloze středověkého tzv. Hunovského 

celolánového dvora. Berní rula jej jako vyhořelý připisuje Janu Hunovi, revizitace z roku 1675 již 
konstatuje, že z pozemků gruntu obhospodařuje majitel Ondřej Huna 20,5 strychu polí, zatímco 
12 strychů je pustých609

• Když Jakub Huna (pochován 29.10.1707) zemřel, spravovala grunt 
minimálně do roku 1722 vdova Lidmila Hunová6lO, ovšem zápisem z 15. ledna 1734 si ho rozdělili 
rovným dílem Jakubovi synové Jan a Karel. Zatímco Karel svou polovinu odvedl pryč611 , stal se 
pokračovatelem na ztenčeném otcovském dvoře Jan Huna (~13.5.1685). Polovina byla ceněna 
na 20 kop míšeňských grošů neboli 23 zl. 20 kro a Jan z nich musel vyplatit svým sourozencům 
Anně Skokové 2 zl. 15 kr., Magdaleně 10 zl. 32 kro 3 denáry. Posledně jmenovaná částka připadla 
také novému hospodáři, jenž měl dědické podíly splácet po ročních porcích 1 zl. 30 kr. 612

• Jan patrně 
brzy zemřel a dvůr poté možná připadl odúmrtí na vrchnost, protože 16. srpna 1752 vysvědčovala 
vrchnostenská kancelář v Dešenicích, že z jeho půldvora již po několik let nebyla odváděna 
kontribuce ani feudální renta. Z gruntu byla také Friedrichu Lohbergerovi z Nýrska po 26 let 
pronajata louka V Kobylincích pod 4 fory sena za 117 zl.613 Vrchnost jej tedy spolu s naturální 
pohledávkou 2 věrtelů 2 měřiček pšenice, 2 věrtelů 2 měřiček ječmene, 3 strychů 3 věrtelů hrachu 
za 180 zl. 48 kro 4,5 denáru zapsala pozdějšímu rychtáři Jakubu Kilianovi (t23.12.1768) 
z Janovic614 . Nejspíše ještě za svého života předal grunt synovi Václavu Kilianovi a vyplatil své dvě 
další děti, Vavřince Kiliana a Ludmilu Mayerovou, kteří to Václavovi 20. března 1789 písemně 
vysvědčili615 . 19. ledna 1789 od Kiliana půldvůr čp. 62 zakoupil Jan Grossl (t22.12.181O v čp. 62) 
z královácké rychty Hamry za 518 zl. Prodávající si vyhradil z gruntu odvést 3 strychy obilí (půl 
žita, půl ječmene) a 8 centnýřů sena, ale všechen dobytek ponechal novému majiteli. Grossl zaplatil 
hotově 200 zl., zbývajících 318 zl. slíbil dodat do čtrnácti dnů616 . Ještě za svého života, 8. února 
1803, Grossl hospodářství za 700 zl. předal svému synovi Kašparu Grosslovi, ale zápis o tom byl 
do gruntovních knih proveden až 17. ledna 1829. Jeho sourozenci Eva Marie Kopalková, Anna 
Marie Joachimsthalerová, Valpurga Schneebauerová a zesnulý Jiří Grossl v zastoupení své dcery 
Valpurgy Grosslové potvrdili, že již obdrželi své dědické podíll l7. Kašpar držel půldvůr bezmála 
čtyřicet let a provedl zásadní přeměnu jeho půdního fondu, neboť inicioval výstavbu nového domku 
čp. 149 v katastru Petrovic nad Úhlavou. Aby zde mohl vybudovat hospodářství s dostatečně 
prostorným pozemkovým fondem, vyměnil v roce 1828 půdu z hospodářství čp. 62 s několika 
sousedy za pozemky v petrovické trati V Kobylíncích618

• Novou nemovitost potom svatební 
smlouvou z 12. ledna 1837 předal do spoluvlastnictví synovi Karlu Grosslovi a jeho nastávající 
manželce Anně Marii Hiermannové a výslovně zde přesun zdůraznil619 . Co se ovšem stalo s původní 
usedlostí čp. 62 nevím. V protokolu pozemkových parcel z roku 1837 je jako vlastník čp. 62 uveden 

609 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

610 Jako majitelku ji připomíná NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton Č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice 
a Dešenice, č. 28. 

611 Toho dne si sice nechal zapsat Karel Huna celý otcovský dvůr v ceně 40 kop míšeňských grošů, ale jeho bratr Jan 
měl v tu chvíli již připsánu polovinu této usedlosti. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 222. 

612 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 226. 
613 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350. V roce 1771 byla v pronájmu již 26 let. Navrátit se měla 

v okamžiku, kdy se dědic původního majitele vyplatil nájemci příslušnou částku. 
614 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 99r. 
615 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 99v-100r. 
616 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 100r-lOlr. 
617 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 168v-169r. 
618 Podle sdělení rychtáře Kiliana z 13.6.1839 vyměnil Kašpar Grossl v roce 1828 pole č. top. 804 za louku č. top. 575 

V Kohylincích s Karlem Vitákem z čp. 54, pole Č. top. 1667 za pozemky tamtéž s Václavem Zinterhofem z čp. 67 
a Štěpánem Bauerem z čp. 68, pole Č. top. 1277 za pozemek tamtéž s Václavem Mrvíkem z čp. 79 a pole č. top. 169 
za pozemek tamtéž s Janem Jandou z čp. 83. Původní pozemky hospodářství čp. 62 se tak rozdrobily mezi několik 
různých vlastníků. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 

619 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 242r-243r. 
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Václav Viták, ovšem stále ještě s 2 jitry 525 čtv. sáhy polí, I jitrem 85 čtv. sáhy luk, 30 čtv. sáhy 
pastvin a zahrádkou, zatímco k čp. 149 týž dokument uvádí jen tři pozemky v trati Pod hrobama620

• 

Podle údajů K. Poláka byl Václav Viták manželem dcery Kašpara Grossla Valpurgy, což by problém 
vysvět1ovalo621 . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,14 hektaru, luk 1,00 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 6,15 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 63 (U Matýsků) 
Přestože dnes již neexistující stavení čp. 63 bylo od počátku nepochybně rustikální, nebyl 

o něm pořízen jediný záznam do gruntovních knih. Jeho poloha však vypovídá, že stojí na polovině 
bývalého Hunovského celolánového gruntu. Jak víme, v roce 1734 si jej rozdělili bratři Karel a Jan 
Hunovi. Zatímco Jan pokračoval na svém gruntu, Karel i se svou polovinou záhadně zmizel. Mám 
za to, že si vystavěl na polovině otcovského gruntu domek (pozdější čp. 63) a žil zde až do své 
smrti 29. listopadu 1759. Jeho polovinu dvora poté někdo odkoupil (zřejmě majitel čp. 51), zatímco 
osiřelé chalupy se ujal v roce 1761 po svém sňatku s Rozálií Sokolovou krejčovský mistr Matěj 
Strasser (t6.3.1803 v čp. 63). Domek byl vedle zahrady vybaven pouze jedním polem Ve vos tro vě. 
Matěj předal stavení synu Vavřinci Strasserovi (*26.2.1774 v čp. 63, t24.9.l832 v čp. 63), 
kovářskému mistrovi. Stalo se tak jistě ještě za jeho života, ale smluvně byl tento akt utvrzen až 21. 
ledna 1827622

• Spojitost s rodinou Sokolových potvrzují také nároky Vavřincova bratra, kaprála 
Jana Jiřího Strassera (t30.3.1842 v čp. 63)623. Vavřinec Strasser zemřel již po 5 letech na choleru 
a dědičkou domku se stala dcera Eva Strasserová, provdaná za vysloužilého důchodkového 
strážníka Martina Vlčka (*17.9.1808 v Dlažově, t30.1.1875 v čp. 63), který zde hospodařil až 
do roku 1875. 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 0,17 hektaru, zahrad 0,02 hektaru 
(celkem 0,19 hektaru). 

Usedlost čp. 64 (U Balounů) 
Soupis poddaných podle víry uvádí na celolánové usedlosti jako hospodáře 

pětačtyřicetiletého Martina Kubíka s manželkou Annou. V pramenech se Kubík častěji označoval 
jako Koranda, činí tak např. berní rula z roku 1655, jež jmenuje Martina zachycuje se 17 strychy 
osetých polí. Před rokem 1675 grunt odevzdal svému synovi Bartoloměji Kubíkovi-Korandovi 
(pohřben 31.5.l712t24. Nehospodařilo se mu jistě lehce, za svého života usedlost čelila hned třem 
požárům (1674, 1684, 1708). Kdy odešel do výminku nevím, v roce 1704 se oženil jeho syn Ondřej 
Kubík (t9.11.1742), jehož v roce 1714 poddanská fase již uvádí jako suverénního hospodáře625 • 
Usedlost si nechal zapsat do gruntovních knih až v roce 1722626. Ondřej statkem disponoval až do 2. 
ledna 1740, kdy svůj Kubíkovský nebo Korandovský dvůr rozdělil na dvě poloviny. Vlastní obytná 
a hospodářská stavení a polovinu pozemkového fondu získal Ondřejův jediný syn Václav Kubík 
(~28.9.1714, tI7.11.1757), zatímco o druhou polovinu se rozdělili jeho zeťové Václav Fiala a Jan 
Vlček a založili tak nová chalupnická hospodářství čp. 58 a čp. 79627

• Kubík byl významným 
janovickým obyvatelem, získal titul městského radního. Zemřel předčasně na tyfus, ještě před smrtí 

620 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel. 
621 K. POLÁK, Místopis, s. 185. Autor tu zároveň uvádí směnu pozemků s usedlostí čp. 54, týkající se louky 

" V Koblincích ", ovšem bez odkazů na konkrétní prameny a ve značně chaotické podobě. 
622 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka Č. 63. 
623 K. POLÁK, Místopis, s. 95-97. Autor uvádí vysvědčení janovického rychtářského úřadu tohoto znění: "My níže 

podepsaní tímto svědomitě dosvědčujeme, že Mates Strasser dnešního dne tu chalupu, kterou jemu jeho děd Valentin 
Sokol při smlouvách přislíbil, až posavade neobdržel, poněvadž taková chalupa Nr. 65 za domek N. C. 33 
prohandlována jest byla od Václava Šicmaystra. Následovně to v předstojící políčko při tom domku N. C. 33 až 
dosavade zůstává. V Janovicích 1.3.1802. " 

624 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
625 NA Praha, TK, inv. Č. 1440, karton Č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, Č. 7. 
626 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 37r. 
627 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 30r-30v. 
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odkázal 30 zl. s 5 % úroku k záduší za sloužení 2 mší ročně. Pozůstalá vdova Sibyla rozená 
Tejšlová se již v lednu 1758 provdala za pozdějšího primasa, hodináře Bernarda Lišku (tI2.8.1784 
v čp. 32), který začal na pololánovém statku hospodařit. Následující majetkové poměry jsou 
nejasné. 25. června 1769 prodali Bernard Liška s manželkou Sibylou svého půl dvora, který prý 
vlastnili bez zápisu po 14 let, Martinu Pillerovi z Hartmanic za 543 zl. V ceně se započítavalo 
zaseté obilí, seno, I kráva, pokovaný vůz, 2 řetězy, pluh, brány Kupující složil hotově 300 zl., 
zbytek slíbil zaplatit na sv. Havla628

• 25. července 1770 prodal Bernard Liška s manželkou Sibylou 
svého půl dvora za 510 zl. Tomáši Záveskému z Nalžov. Kupující složil hotově 60 zl., dalších 150 
zl. slíbil vyplatit na sv. Jiří 1771 a zbytek vždy po 50 zl. s úroky v témže termínu až do úplného 
uhrazení629

• Ovšem 31. července 1776 půldvůr čp. 64 nacházíme opět v majetku Bernarda Lišky, 
který ho prodává Janu Vodlkovi za 450 zl. V hotovosti Vocílka složil jen 50 zl., dalších 150 zl. 
slíbil zaplatit do kontribuční kasy, kde byl Liška dlužen, a zbytek po splátkách. Prodávající zanechal 
na statku pokovaný vůz s řetězi, hák, vidle, pluh, řezací stolici s noži, visací zámek u stodoly, 
1 krávu a několik sáhů dřeva630 • Od Záveského tedy Liška koupil pravděpodobně půl dvůr nazpět, 
protože jím ručí v dlužním úpisu z 31. prosince 1772631

, ale vzápětí jej prodal Janu Vocílkovi. 
Usedlost se poté neznámo jak dostala na nějakého Františka Steffana, který tzv. Kubíkovský 
půl dvůr 11. listopadu 1782 prodal za 365 zl. někdejšímu ovčáckému mistru z Příchovic Josefu 
Balounovi (tl6.2. I 787 v čp. 64). Kupující hned složil 25 zl., při předání gruntu přislíbil zaplatit 
300 zl. a zbytek do 6 týdnů. Steffan zanechal Balounovi rovněž zaseté ozimy a jaře - 1 strych 
2 věrtele pšenice, 5 strychů 1 věrtel žita, 4 strychy 2 věrtele ječmene, 4 strychy 1 věrtel 2 měřičky 
ovsa - a z nářadí kovaný vůz, 2 řetězy k vozu, pluh s veškerým příslušenstvím, řezací stolici bez 
nožů a dřevěný hák. Baloun mohl rovněž opravit pustý domeček u stodoly v zahradě632 • Protože 
však zemřel již po pěti letech bez písemného pořízení, projednala se jeho pozůstalost úředně 
na vrchnostenské kanceláři 12. března 1787. Jeho majetek, sestávající z půl dvora čp. 64, k němu 
příslušejících pozemků, dobytka a hospodářského nářadí, byl soudně odhadnut na 468 zl. 28 kr., 
z kteréžto sumy čítaly dluhy 36 zl. 30 kro Zbytek tvořily dědické podíly - nezletilým Tomáši, Marii 
Anně, a Alžbětě po 107 zl. 59 kro 2 denáry, matce Kateřině totéž. Za nového majitele gruntu 
označen Tomáš Baloun (tI2.12.1832 v čp. 64)), ale po dobu jeho nezletilosti měla hospodařství 
udržovat matka, jenž se zároveň zaručila zaplatit dluhy. Prohlásila však, "že v stavu nejni tak malé 
děti živiti a šatiti ", takže se provdala za Jakuba Fialu (t27.4.1832 v čp. 64), který její závazky 
přejal633 . Po dosažení dospělosti se gruntu skutečně ujal Tomáš Baloun, jenž zde hospodařil až do 
své předčasné smrti. Zanechal po sobě poslední vůli, podle které rozhodlo pozůstalostní řízení 25. 
ledna 1833, že hospodářství čp. 64 se všemi pozemky, 2 voly, I krávou, nářadím a zasetým obilím 
v ceně 1220 zl. W. W. a podíl z Granátkovského rybníka pod 3 měřice 4 měřičky v ceně 200 zl. 
i dluhy 190 zl. W. W. náleží jeho nezletilému synovi Janu Balounovi. Historie se ta opakovala, až 
do dosažení plnoletosti správu hospodářství přebírala matka Markéta634

• Na dědických podílech 
obdrželi bratři Karel 400 zl., Josef 100 zl., sestry Markéta Mandahausová 400 zl. a Magdalena 300 
zl. W. W. Na rodičovské usedlosti mohli bezplatně bydlet, Josefu Balounovi se mělo hradit vyučení 
v libovolném oboru, Magdaleně vedle dědického podílu 1 krávu, 1 truhlu na šaty a další 
příslušenství v případě jejího sňatku či zaopatření635 • Již 23. ledna 1834 uzavřel svatební smlouvu 
s Františkou Fialovou, jíž jí postoupil polovinu statku. Nevěsta přinesla do manželství jménem věna 
od svého otce Václava Fialy 400 zl. C. M., 1 krávu a běžnou ženskou výbavu636

• 

628 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. Tamtéž inventář prodávané usedlosti a další zajímavé 
písemnosti vztahující se k prodeji této nemovitosti. 

629 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 25r-25v. 
630 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 26r-26v. 
631 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 62 A. 
632 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 163r-163v. 
633 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 164r-164v. 
634 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 220r-221 V. 

635 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, tol. 220r-221 v, 385r. 
636 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, tol. 392r-394r. 
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Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,45 hektaru, luk 0,21 hektaru, 
zahrad 0,05 hektaru (celkem 5,75 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 65 (U Pantátů) 
Stojí na místě lánového, tzv. Hrnčířovského nebo také Strychovského dvora. Se příjmím 

Hrnčíř nás v Janovicích seznamují již dílčí cedule z roku 1590, ve strážovské matrice nacházíme 
manžele Víta a Lidmilu Hrnčířových již v roce 1635637

• Rodinnou idylu narušuje berní rula, která 
grunt "Veita Topfera" uvádí mezi pohořelými. V soupisu poddaných podle víry sice ještě nalézáme 
podruha Severina Hnčíře s matkou Dorotou, ale mladší prameny již obyvatele tohoto příjmení 
nezmiňují. Ještě revizitace berní ruly uvádí grunt s poznámkou, že "při hlavní komisi pohořalý 
a posavad toliko místa jsou .. 638. Teprve po tomto datu si ho rozdělili Jindřich Kuklík z čp. 52 
a Martin Kilian z čp. 34. Přímo na staveniště někdejšího dvora se vrátil život až někdy ve 20. letech 
18. století, kdy si na něm vystavěla chalupu Dorota Sokolová (t28.2.1742), vdova po zemřelém 
pekaři Jiřím. Po ní se dostala na syna Valentina Sokola (~2.6.1704, t16.5.l764). Když zemřel, 
provdala se vdova Anna za Františka Oppelta a svatební smlouvou z 24. srpna 1764 mu chalupu 
i s polem pod 1 strych převedla639 • Nový majitel nemovitost držel pouze do 6. července 1767, kdy jí 
spolu se 150 zl. vyměnil s manžely Václavem a Kateřinou Schiitzmeisterovými za jejich domek čp. 
3364°. SchUtzmeisterovi již 18. března 1771 prodali tento tzv. Sokolovský domek s malou stodůlkou 
a zahrádkou mezi kubíkovskými a kiliánovskými pozemky Michaelu Terčovi za 50 zl. Zaplatil 
hotově 30 zl., ale prodávající manželé si vymínili, že pokud by uznali za vhodné, mohli by na Nový 
rok 1772 Terčovi vrátit zaplacených 30 zl. a znovu se ujmout prodaného domku. Neučinili tak 
ovšem, takže Michael Terč jim vyplatil zbývajících 20 zl. 641 Krátce poté, 19. prosince 1772 Terč 
chalupu ležící mezi Bernardem Liškou a Martinem Zinterhofem s polem "Na láně" pod 2 strychy 
výsevku od Šindelářovského gruntu čp. 18 bezplatně převedl na syna Václava Terčeó42 , který byl 
zrovna na vojně. Michaelův cíl při koupi chaloupky tak byl jediný, a to dostat syna z vojenské 
služby643. Další osudy chalupy jsou neznámé, neboť ji neevidují gruntovní knihy. Václav Terč 
přikoupil od Václava Sedláčka 4. února 1779 čtvrt Sušankovského dvora za 100 zl. a žil tu ještě 
v roce 1790. V půli ledna 1798 se tu již však připomíná Ondřej Kráf44. Parcelní protokol stabilního 
katastru k roku 1837 za majitele uvádí krejčovského mistra Vojtěcha Pauly (tlO.ll.1847 v čp. 65) 
a po něm Karla Pauly645. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,39 hektaru (celkem 0,39 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 66 (U Dudáčků) 
Za rodný list této chalupy můžeme považovat smlouvu z 12. listopadu 1757, na základě 

které Michael Kuklík své dceři Alžbětě a zeti Adamu Vrbovi vyčlenil pole Na Žápovce pod 3 
věrtele, Na trávníku pod 1 věrtel, louku Koblince pod 1 fůru sena, zahradu za Valentinem Sokolem 
a místo vedle svého domu k vystavění chalupl46. Vrba tuto chalupu skutečně vystavěl a vlastnil ji 
až do 28. ledna 1794, kdy ji i se třemi poli převedl za 120 zl. svému zeti, zednikovi Matěji 
Kovaříkovi (t25.8.1815 v čp. 66). Nový hospodář měl odvést Vrbovým vlastním dětem Pavlovi 
7 zl., Václavovi 7 zl. 15 kr., Matěji 10 zl., Václavovi 10 zl., Rozálii 10 zl., Dorotě 10 zl., nevlastním 

6378.9.1635 křtěna Markéta, dcera Víta a Lidmily Hrnčířových, 17.6.1638 křtěn Vít týchž rodičů. SOA Plzeň, Sbírka 
matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. 1 (1631-1670), fol. lOb, 24a. 

638 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly ~ Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
639 K. POLÁK, Místopis, s. 221. 
640 K. POLÁK, Místopis, s. 221. 
641 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 65r-65v. 
642 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 65v. 
643 Srv. supliku z 28.7.1774 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 350, v níž se uvádí, že ,,[Michael 

Terč] žádal, aby jsme [magistrát] jeho synu z toho vojanskýho stavu pomohli, že on jemu tu chalupu Sokolovskou 
a pod 5 strychů kus pole Oak jeho v rukouch mající kontrakt dokazuje) se zazavazuje, což ten náš slavný kancelář 
hraběcí za dobrý uznal a o něj k regementu psal [ .. .]". 

644 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Uhl., inv. Č. 433, karton Č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
645 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela Č. 107. 
646 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 191 r-191 v. 
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dětem Pavlovi, Jiřímu a Apoleně Schmidpeterovým celkem 23 zl. 48 kr., odstupujícímu Adamovi 
a Barboře Vrbovým 38 zl. 51 kro a konečně dluh 8 zl. Nový hospodář měl samozřejmě povinnost 
odstupující manžele vydržovat bezplatnou stravou a bytem až do jejich smrti, bezplatné bydlení 
poskytl také jejich synovi Václavu Vrbovi, než se vyučil krejčovskému řemeslu647. Po Kovaříkově 
smrti se chalupnického hospodářství čp. 66 v nezměněné podobě a ceně 200 zl. C. M. ujal podle 
ustanovení pozůstalostního řízení z 16. prosince 1830 Matějův syn Václav Kovařík, zavázal se 
pochopitelně vyplatit své dva bratry Jakuba a Josefa po 51 zl. 44 kro C. M. Stejná částka připadla 
jemu samotnému, zbytek ceny chalupy tvořily dluhy, vesměs spojené s pohřbem a soudními 
výlohami za zemřelého otce. Oba bratry měl bezplatně vyživovat ještě dva roky, vydat jim peří 
i s povlečením, Jakubovi odvést z úrody roku 1830 5,5 strychu brambor, 0,5 strychu ječmene 
a Josefovi totéž vykompenzovat částkou 3 zl.648 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,25 hektaru, zahrad 0,01 hektaru 
(celkem 0,26 hektaru). 

Usedlost čp. 67 (U Zdrábků) 
Majitelem druhé poloviny tzv. Sazamovského dvora se stal někdy na počátku 40. let 18. 

století František Rubáš (t2.11.1771 v čp. 67), manžel druhé Sazamovy dcery Anny. Sazama mu 
svou polovinu odvedl nepochybně až po obdarování Jana Podstatného, takže Rubáš musel vystavět 
obytné stavení, které později při číslování domu obdrželo popisné číslo 67. Třetí ze Sazamových 
dcer Magdalena se provdala za Adama Fialu a byla odškodněna alespoň tak, že jí, respektive jejímu 
manželovi švagrové Podstatný a Rubáš věnovali v roce 1746 pole Žápovky pod 2 věrtele výsevku649

• 

Jinak se Rubáš neetabloval jako nejobratnější hospodář, svůj půldvůr natolik zadlužil, že raději 
z Janovic odešel - ve své bývalé usedlosti však nakonec zemřel. Bystřická vrchnost se proto 
rozhodla půldvůr osadit Janem Zinterhofem (t2.12.1826 v čp. 67), jednak za účelem pokrytí 
nemalých kontribučních dluhů, jednak kvůli nátlaku nenasytných věřitelů. Později byl grunt soudně 
oceněn na 230 zl. a Zinterhofovi 21. července 1770 oficiálně zapsán. 230 zl. byla rovněž výše 
na usedlosti váznoucích dluhů650 . 2. ledna 1800 již nebyli Jan Zinterhof a jeho manželka Barbora 
schopni provoz hospodářství nadále zvládat, takže půl dvůr čp. 67 v odhadní ceně 500 zl. převedli 
na syna Václava Zinterhofa (t17.2.1850 v čp. 67). Nový hospodář musel vyplatit sourozencům 
Martinovi, který byl zrovna na vojně, Vavřinci, jenž se učil ve veselské továrně na hedvábí, a Josefě 
po 100 zl. Stejná částka zbyla Václavovi a stejnou sumu měl vydat rodičům. Sestra Josefa měla 
jakožto řádná měšťanská dcera ("Burgerstochter") při svých vdavkách obdržet ložní prádlo 
a domácí nářadí, zbylé Václavovy sestry Kateřina Blahutová, Anna Kilianová a Dorota Schmeislová 
již byly vyplaceny otcem651 . Václav hospodařil plných dvaatřicet let, v roce 1828 ho rozmnožil 
výměnou za svůj pozemek v petrovické trati V Kobylincích o pole č. top. 1667 od gruntu čp. 62652

• 

Na jaře 1832 pocítil, že mu ubývají síly a objevují se zdravotní potíže. Předal proto 28. března 
1832 svůj půldvůr čp. 67 se všemi pozemky a hospodářským nářadím nezletilému synovi Janu 
Zinterhofovi za sumu 600 zl. C. M. Výjimkou byly emfyteutické podíly z Granátkovského 
a Petrovického rybníka a pole Hůnky, které si odstupující hospodář ponechal pouze pro svou vlastní 
potřebu. Polovinu částky tvořil dluh do chudinského ústavu, zbytek měl Jan otci vyplatit. Dále byl 
vůči němu povinován doživotním výměnkem, jenž představoval bezplatný byt a roční rentu 
6 strychů žita, 1 strych pšenice, 2 strychy ječmene, 1 strych ovsa, možnost vypěstovat si 
na připraveném poli len, brambory a zelí, vydržovat 1 krávu, lovci, 1 husu a 2 slepice a vyhradit 
místo po levé straně ve stodole a ve sklepě. V případě úmrtí výměnkáře se obilní renta vdově 
snižovala na polovinu, v opačném případě zůstavala v plné výši653 . Svatební smlouvou z 17. ledna 
1833 Jan věnoval své nově nabyté hospodářství se vším příslušenstvím, 1 krávou a 4 jalovicemi 

647 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 192r-192v. 
648 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 193r-193v. 
649 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, ťol. 147r. 
650 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, ťol. 41r. 
651 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 1 02r-l 03v. 
652 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 351. 
653 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 205r-206r. 
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do spoluvlastnictví své nastávající manželce Terezii Landkammerové, nově bylo vymíněno, že si 
Janův otec s manželkou Kateřinou ponechali jen polovinu emfyteutického podílu z Granátkovského 
rybníka, nastupujícím hospodářům měla přejít proti vyplacení 100 zl. C. M. až po jejich smrti. 
Nastávající manželé měli povinnost vydat na požádání nevěstiným sestrám Františce 1 krávu 
a Kateřině Korandové 1 jalovici. Tyto hmotné ztráty byly kompenzovány věnem, které 
do manželství daroval nevěstin otec, granátecký šenkýř Václav Landkammer: 360 zl. C. M., 1 krávu 
a běžnou ženskou výbavu654. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,69 hektaru, luk 1,05 hektaru, 
zahrad 0,04 hektaru,pastvin 0,19 hektaru (celkem 6,97 hektaru). 

Usedlost čp. 68 (U Sezamů, U Havlů) 
V berní rule byla spolu s čp. 67 součástí lánového dvora v majetku Ondřeje Sazamy, v roce 

1675 Václava Sazaml55. Václav Sazama byl otcem Jakuba Sazamy (~18.7.1691, t26.5.1742), 
který si svou usedlost nechal zapsatv roce 1718 za 130 zl. O šest let později vykazoval 38 strychů 
polí, luk pod 4 fůry sena či 2 fůry otavy a 1 zahrádku656. V poměrně mladém věku Jakub Sazama 
svůj dvůr rozdělil, a to vědomě, což byla v Janovicích běžná praxe. 26. října 1739 totiž věnoval 
svému nastávajícímu zeti Janu Podstatnému (*18.6.1713, t16.3.1772 v čp. 68), který se chystal 
oženit s jeho dcerou Kateřinou, polovinu ze svého dvora, jež obnášela 16 strychů 2 věrtele polí 
a chalupu, kde Sazama bydlel. Otec ženichův Jiří Podstatný daroval do manželství jménem 
obvěnění 2 voly, 1 koně a 5 zl. 657 S tímto vybavením mohl půl dvůr zahájit svou samostatnou 
existenci. 29. října 1810 vysvědčoval janovický rychtářský úřad, že Jan a Kateřina měli celkem tři 
děti - Václava, který se usadil v Klatovech, neprovdanou Kateřinu a Matěje Podstatného 
(*17.9.1750, t16.10.1830 v čp. 68), který převzal hospodaření na gruntu po otcově smrti a vyplatil 
bratra Václava 40 zl.658. Matěje měl otec zřejmě ve zvláštní oblibě, protože mu v roce 1764 při své 
žádosti o zapůjčení 1 strychu obilí od vrchnosti vybojoval povolení k vyučení se myslivcem 
týneckém panství659. Zda tohoto vzdělání skutečně dosáhl nedokážu říci, každopádně Matěj převedl 
6. listopadu 1810 svůj půldvůr čp. 68 se všemi pozemky, 2 volky, 1 krávou, hospodářským nářadím 
a zasetým ozimním a jarním obilím plnoletému synovi Karlovi Podstatnému, tehdy ve službě 

dragounského regimentu, za cenu 2000 zl. Karel vyplatil hotově 600 zl., na dědických podílech 
bratrům Josefu a Janu Podstatným po 400 zl. Zbylých 600 zl. se Karlovi odečetlo, neboť platil 
svému otci emfyteutické stavení a pozemky k domku čp. 129. Odstupující otec si vyhradil užívání 
emfyteutického podílu z Granátkovského rybníka a spolu s manželkou Rozálií doživotní bezplatný 
byt a stravu, v případě nespokojenosti roční rentu 1 strych pšenice, 6 strychů žita, 1 strych ječmene, 
třetinu všeho vypěstovaného ovoce, možnost vypěstovat si na připravené půdě brambory, zelí a len 
a vydržování 1 krávy. V případě úmrtí Matěje se pozůstalé vdově obilní výměnek snižoval 
na polovinu, v opačném případě ale zůstával v původní výši660. Po osmi letech ovšem Karel 
Podstatný zplnomocnil svého otce Matěje Podstatného, aby 6. června 1818 předal hospodářství čp. 
68 s osetými poli, hospodářským nářadím, 3 voly a 1 krávou do spoluvlastnictví svému mladšímu 
synovi Janu Podstatnému, který se zrovna chystal uzavřít sňatek s Evou Fialovou z čp. 58. Cena 
usedlosti byla 1480 zl. W. W. Nový hospodář slíbil vyplatit 400 zl. hned po svém sňatku a vždy 4. 
června vyplácel až do roku 1823 svému bratrovi zbytek kupní sumy. 80 zl. se mu odečetlo jako 
dědický podíl, 400 zl. putovalo bratrovi Josefu Podstatnému. Musel také respektovat výměnek pro 
své rodiče, kteří mu převedli polovinu svého emfyteutického majetku661

• Jan s Evou ovšem 
nehospodařili právě nejlépe, svůj statek dostali až do dražby. Proběhla 27. září 1826 
a za hospodářství o 9 jitrech 1509 čtv. sázích polí, 4 jitrech 720 čtv. sázích luk a 29 sázích zahrad 

654 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 217r-218r. 
655 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
656 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 41 r. 
657 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 42v. 
658 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 41 v-42r. 
659 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 410, karton č. 349. 
660 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 43r-44v. 
661 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 122r-123r. 
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nejvíce, tj. 2220 zl. W. W., nabídli Štěpán a Kateřina Bauerovi. Téhož dne zároveň získali za 231 
zl. W. W. i emfyteutické pozemky, patřící k usedlosti. Částku samozřejmě platili formou 
uspokojování věřitelů - byly tu hlavně podíly sirotkům po Evě Podstatné ve výši 900 zl., Janu 
Podstatnému 400 zl., Václavu Podstatnému 100 zl., Ludmile Podstatné 100 zl., otci zemřelé Evy 
570 zl., výminkárum Matěji a Rozálii Podstatným 45 zl. 55 kro a nejrůznějších drobných dluzích 
104 zl. 5 kro W. W. Noví majitelé museli i nadále vydržovat oba zmíněné výminkáře podle normy 
stanovené v roce 1810662

. V rukou nových majitelů se již statek udržel, Bauer ho rozmnožilo pole, 
které získal od Šimona Grossla z čp. 62 výměnou za louku v petrovické trati V Kobylincích663

• 

Výraznější změnou bylo pouze úmrtí Kateřiny Bauerové dne 17. března 1847, jejíž pozůstalost se 
řešila na bystřické vrchnostenské kanceláři 25. října 1847. Celá její polovina majetku pochopitelně 
připadla manželovi Štěpánovi Bauerovi, musel však vyplatit polovinu z věna 260 zl. C. M. dceři 
Magdaleně Burešové, synu Havlovi Bauerovi mateřský podíl 356 zl. 16 kro C. M. a dluh 100 zl. C. 
M. do bystřického silničního fondu664

• Havlu Bauerovi nakonec připadla celá usedlost. Dne 18. září 
1849 mu ji převedl spolu s 2 voly, 1 krávou, 1 býčkem a emfyteutickým podílem z Granátkovského 
rybníka v celkové ceně 1000 zl. C. M. Havel musel uhradit pohledávky sestře Magdaleně 260 zl. C. 
M. a 100 zl. C. M. do silničního fondu, synovci Karlu Burešovi 80 zl. C. M., srazit z kupní ceny si 
mohl svůj výše uvedený mateřský podíl. Otci Štěpánovi tedy odvedl 203 zl. 44 kro C. M. a zavázal 
se vedle bezplatného bydlení odvádět mu jménem výměnku 5 strychů žita, 2 strychy pšenice, 
1 strych ječmene, 1 strych ovsa, 8 strychů brambor, 3 lokte vyběleného lnu, 7 loktů lněného plátna, 
třetinu všeho vypěstovaného ovoce a 4 měřičky soli. Dále byl povinen vydržovat mu 1 krávu 
a ponechat mu k dispozici polovinu z emfyteutického podílu z Granátkovského rybníka, pole 
V trávníkách a Za Granátkou. V případě neshodů se společným bydlení měl Štěpán Bauer ročně 
dostávat 10 zl. C. M.665 

Rozloha podle josef'ikého katastru z roku 1785: polí 5,28 hektaru, luk 1,21 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 6,50 hektaru). 

Usedlost čp. 69 (U Robochů) 
Stejně jako v případě sousedního Sazamovského dvora, i zde došlo k rozdělení lánové 

usedlosti prostřednictvím zaopatření dcer. Nejstarší český katastr zachycuje tento tzv. Robochovský 
dvůr jako prosperující zemědělskou usedlost v rukou Jana Robocha. Musel zemřít někdy před 
rokem 1675, protože 18. dubna 1675 řešil janovický magistrát požadavky vdovy Magdaleny 
Robochové na pozůstalém gruntu. Ačkoliv Magdalena přinesla na grunt jisté jmění a měla by podle 
městského práva nárok na jednu třetinu pozůstalého jmění, nemohlo jí být vyhověno, protože 
usedlost krátce předtím vyhořela a kromě zasetého obilí z ní zbyli pouze 2 koně, pokovaný vůz, 
pluh a brány, které měly být zpeněženy Magdaleniným budoucím manželem. Dodatečný vpisek 
k smlouvě informuje, že Magdalena se po druhém sňatku nazývala Štěpánová666 . Revizitace berní 
ruly z téhož léta tragédii gruntu potvrzuje a datuje ji rokem 1673. Je ale zajímavé, že za majitele 
i nadále považuje Jana Robocha. Neblahé události se projevily na míře obhospodařování gruntu, 
plných 18 strychů zůstávalo ten rok ladem a oseto bylo pouze 12 strychů, podle přípisku navíc ještě 
v režii vrchnosti667

. Janovým synem byl nejspíše Jan Roboch zvaný též Hejtmánek668
, dlouholetý 

městský rychtář (pochován 14.10.1702). Přestože zemřel na samém počátku 18. století, zařídil 

definitivní ujasnění majetkových poměrů zápisem do pozemkových knih dne 15. ledna 1734 jeho 
syn Martin Roboch (~24.11.1687, t2.4.1746), jenž se otcovského dvora o celkové hodnotě 30 zl. 

662 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 151r-152r. 
663 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 351. 
664 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 358v-360r. 
665 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 386r-387r. 
666 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1, fol. 26r. 
667 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
668 Hejtmánek mohlo být jeho skutečným příjmím, neboť při zápisu o jeho úmrtí farář poznamenal "po gruntu 

Rohoch". SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Janovice nad Úhlavou, matrika č. 1 (1683-
1729), pag. 336. 
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• 

jakožto nejmladší syn ujal již před rokem 1714669
• Zavázal se uhradit starý dluh na kontribuci 25 zl. 

35 kro a vyplatit svým sourozencům Magdaleně Tejšlové, Sibyle Robochové a sirotkům po Tomáši 
Robochovi po 1 zl. 28 kro 3 denárech. Všechny tyto platební povinnosti musel Martin splácet 
každoročně celkem 3 zl., odváděnými až do úplného uhrazení670

. Na jiném místě však táž gruntovní 
kniha zmiňuje, že Martin si usedlost nechal zapsat v roce 1718 za 30 zl., ale na kontribuci dlužil 
skoro stejnou částku, plných 29 zl. 5 kro V mezidobí 1722-1724 splácel tuto pohledávku vždy po 1 
kopě míšeňských grošů. Velikostí jeho usedlost plně odpovídala rozloze dvora: 36 strychů polí, luk 
pod 3 vozy sena či 2 vozy otavy a zahrada pod 1 věrte1 671 • Je však zajímavé, že poddanská fase 
tereziánského katastru uvádí Robochovský dvůr rozdělený mezi Martina Robocha a Michaela 
Tejšla. Mám za to, že Michael získal pouze část pozemků k výstavbě chalupy čp. 89. Z dětí Martina 
Robocha se dospělého věku dožily tři dcery, z nichž Magdalenu provdal za Tomáše Mastíka 
a vybavil ji běžným svatebním věnem, kdežto manželům zbylých dvou rozdělil svou usedlost. 
Zakladatelem čp. 69 se tak stal Jan Ku/ner původem z Dešenic (tI5.6.1797 v čp. 69), který se 24. 
srpna 1750 oženil s Robochovou nejmladší dcerou Valpurgou. Díky liknavosti jejich švagra Jana 
Kubíka na sousedním půldvoře čp. 70, jenž" v těch drahejch fetách" (tj. během sedmileté války) 
svůj grunt opustil, oba manželé Robochovský dvůr dočasně spojili. Po nějakém čase se ovšem 
Kubík vrátil a švagr udělal gesto, neboť mu odvedl polovinu z jeho bývalého majetku. U čp. 69 tak 
po tomto aktu zůstaly tři čtvrtiny původního Robochovského hospodářství672 • Grunt poté spravoval 
až do 13. října 1784, kdy ho se vším příslušenstvím odvedl svému synovi Janu Ku/nerovi 
(18.1.1810 v čp. 69). Smlouva o tom však byla učiněna až 12. března 1793, kdy bylo zároveň 
stanoveno, že Janově sestře Magdaleně Vlčkové připadnou pozemky z onoho čtvrtdvora, který si 
kdysi z gruntu Jana Kubíka ponechal odstupující otec. Z ostatních sourozenců byla již vyplacena 
při svém sňatku Kateřina Finglová, zbylým Rosině Kilianové, Kateřině Mullerové, Anně 

Kufnerové, Barboře Kufnerové a nastupujícímu hospodáři Janu Kufnerovi na dědickém podílu 
po 50 zl. Mimo tyto peníze na gruntu vázl dluh 20 zl., jenž nový majitel převzal. vůči otci se 
zároveň zavázal doživotním výměnkem673 • Jan Kufner zemřel již 46 letech na "prsní vodnatelnost" 
a o jeho majetku proběhlo 15. června 1816 pozůstalostní řízení. Dědicem se stal shodně s Janovým 
testamentem jeho na vojně dlící syn Bernard Ku/ner (t8.7 .1841 v čp. 41), jenž získal usedlost čp. 
69 s 10 jitry 954 čtv. sáhy polí, 3 jitry 276 % čtv. sáhů luk, 415 čtv. sáhů zahrad, zasetým obilím 
a nářadím v celkové ceně 1500 zl. W. W. Zavázal se vyplatit své matce Magdaleně, nyní provdané 
Žufanové vyplatit 50 zl. a nevlastnímu otci Jakubu Žufanovi na místě své sestry Magdaleny 
Stunové 400 zl. Zbývajících 1050 zl. W. W. z kupní ceny si Bernard mohl odečíst ve jménu 
dědického podílu. Jakub a Magdalena Žufanovi si vyhradili na odevzdávaném statku doživotní 
výměnek a protože byl Bernard dosud ve vojenské službě, měli hospodářství dočasně spravovat, 
stejně jako emfyteutický podíl z Granátkovského rybníka674

• Poté, co Bernard zemřel v roce 1841 
na zápal plic, přikročil vrchnostenský soud dne 27. září 1841 k řešení jeho pozůstalosti. Majetek, tj. 
hospodářství čp. 69 s dobytkem a veškerým nářadím v ceně 1164 zl. 5 kro C. M. dědil mladší syn 
z prvního manželství Jose/ Ku/ner, starší bratr Karel se nástupnictví vzdal. K celkové hodnotě 
usedlosti si mohl přičíst ještě II zl. 48 kro C. M., které tvořila půjčka Janu Kutilovi a cena 
za zůstavitelův kabát. Spolu s výlohami spojenými s otcovým pohřbem musel uhradit dluhy 395 zl. 
37 kro C. M., na mateřských a sesterských podílech (po zemřelých Markétě a Anně) vlastním 
sourozencům Magdaleně 54 zl. 47 kr., Karlu 55 zl. 39 % kr., Marii Anně 48 zl. 47 kro a Václavu 
Kufnerovi 55 zl. 39 % kro a vdově Rozálii Kufnerové 120 zl. C. M. Kromě těchto částek dědili 
všichni Kufnerovi potomci z obou manželství Magdalena, Karel, Marie Anna, Václav, Jan a Matěj 

669 Zaznamenává ho již poddanská fase tereziánského katastru z téhož roku. Je ovšem zajímavé, že fase uvádí 
Robochovskou usedlost jako rozdělenou mezi Martina Robocha a Michala Tejšla, ačkoliv je dobře doloženo, že 
Martin vlastnil celý dvůr ještě ve čtyřicátých letech 18. století. NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská 
fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, Č. 9. 

670 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, pag. 219-220. 
671 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 43r. 
672 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 117r-117v. 
673 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 117v-118v. 
674 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 64r-64v. 

330 



po 53 zl. 10 kro C. M. Nový hospodář Josef Kufner inkasoval jménem mateřského, otcovského 
a sesterského podílu celkem 108 zl. 49 'l4 kro C. M., které se mu odečetly z kupní ceny nemovitosti. 
Zbytek hodnoty představovala cena za emfyteutický podíl z Granátkovského rybníka. Vzhledem 
k tomu, že Josef získal grunt díky bratru Karlovi, vyčlenil mu plochu 6x6 sáhů ze své zahrady 
k vystavění obydného stavenÍ. K jeho realizaci však nedošlo, neboť v týchž místech zbudoval 
domek čp. 169 Jan Suttý až po roce 1850. Vůči nevlastní matce Rozálii Kufnerové se Josef zavázal 
výměnkem o 3 stryšÍch žita, 1 strychu ječmene, 2 věrtelích pšenice, 1 sáhu dřeva, slíbil rovněž 
výminkářce vydržovat 1 krávu mezi svým dobytkem a připravit půdu pro pěstování brambor, zelí 
a lnu. Samozřejmostí byl bezplatný doživotní byt ve zvláštní světnici, ke kterému jí měl hospodář 
dodávat ročně 1 sáh dřeva, nedovolil-li jí vařit si na společném ohni675

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 8,33 hektaru, luk 1,06 hektaru, 
zahrad 1,15 hektaru C celkem 10,54 hektaru). 

Usedlost čp. 70 (U Kolářů) 
Vznik usedlosti můžeme klást k datu sňatku dcery Martina Robocha Doroty s Janem 

Kubíkem (t25.4.1799 v čp. 70), jenž se odbýval v Janovicích dne 26. listopadu 1748. Kubíkův 
tchán manžele podělil polovinou svého tzv. Kubíkovského dvora, do společného života jistě dobrým 
kreditem. Kubík ho však neuměl dobře využít a během sedmileté války začal hmotně strádat. 
4.dubna 1769 pronajal za 10 zl. jednu svou louku na čtyři roky Josefu Blindzellnerovi z Nýrska676 

a nejspíše krátce poté grunt zcela opustil. Ujal se ho Jan Kufner, majitel druhé poloviny 
Robochovského dvora. Po čase se ovšem Kubík vrátil a Kufner mu z něj navrátil alespoň polovinu, 
takže nadále namísto poloviny disponoval pouhým čtvrtdvorem677 • Hospodařil již poté poklidně 
a svatební smlouvou z 12. února 1798 svůj grunt za 180 zl. převedl do spoluvlastnictví dceři 
Veronice a jejímu nastávajícímu manželovi Filipu Tomanovi Ct22.11.1842 v čp. 70). Noví majitelé 
byli povinni jménem dědického podílu vyplatit nevěstiným sourozencům Bartoloměji a Františce 
Kubíkovým po 90 zl., odstupujícím rodičům Janovi a Dorotě Kubíkovým vyhradit doživotně 
bezplatný byt a stravu a po jejich smrti jim vystrojit důstojný pohřeb. Ženich do manželství přinesl 
jménem obvěnění 200 zl., 1 krávu a 2 voll78

. Hospodářství vlastnili po více než třicet let, ovšem 
výrazně ho zadlužili a na nátlak věřitelů museli od svého gruntu dne 1. prosince 1828 odprodat 
4 jitra 1522 čtv. sáhů polí a 1 jitro 583 čtv. sáhů luk. Koupil je Václav Fiala z čp. 2 za 396 zl. C. M., 
kteroužto částku tvořily dluhy, které se zavázal uhradit679

. Po tomto zásadním ztenčení svatební 
smlouvou z 17. ledna 1829 převedli" domek a sice přední a zadní světnici, srub a polovic zahrádky 
jejich" do spoluvlastnictví synu Kašparu Tomanovi CtI5.1.1841 v čp. 70) a jeho nastávající 
manželce Zuzaně Hejtmánkové za 160 zl. C. M. Sumu se zavázal zaplatit jménem věna nevěstin 
otec Jan Hejtmánek. Odstupující rodiče si vyhradili k doživotnímu obývání zadní světnici v domě, 
polovinu stodoly a maštale, mladí hospodáři jim měli dodávat dřevo na topení 680. Položili tak základ 
samostatné bytové jednotce. Kovářský mistr Filip Toman sepsal 16. listopadu 1840 testament 
a na jeho základě se 30. srpna 1843 konalo pozůstalostní řízení, které obytné stavení, jenž si Toman 
vystavěl pro něj a jeho manželku Veroniku na místě chléva se stodolou, připsalo jejich dceři 
Františce Tomanové. Musela pouze vyplatit své matce 40 zl. C. M., sourozencům Marii 
Hofmannové a Antonínu Tomanovi tutéž částku. Na obydlí se vztahovala povinnost pěší roboty 
a doživotního nespecifikovaného výměnku pro Veroniku Tomanovou681

. Františka Tomanová však 
domek nedržela dlouho a již 3. ledna 1845 prodávala toto stavení, jež si zachovalo popisné číslo 70, 
Magdaleně Šilháčkové za 226 zl. C. M. Hotově složila 80 zl., převzala na sebe závazky vyplatit 
Veronice Tomanové a Antonínu Tomanovi každému 40 zl. Zbývajících 66 zl. C. M. se Šilháčková 

675 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 269v-27 Ir. 
676 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 
677 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 117r-117v. 
678 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 138r-139r. 
679 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 171 r-171 V. V trhové smlouvě jsou prodávané pozemky 

přesně specifikovány. 
680 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 172r-l72v. 
681 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 290r-290v. 
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zavazovala zaplatit do sv. Havla 1845682
• Téhož dne Veronika Tomanová zbavila svou dceru 

Františku povinnosti výměnku na prodávaném stavení, dcera jí za to vyplatila 24 zl. C. M. 683. Zbývá 
doplnit, že hospodářství patrně vlastnila jen krátce, protože podle úmrtní matriky zde 7. ledna 1847 
zemřel domkář Jan Černý. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 2,85 hektaru, luk 0,78 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 3,64 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 71 (U Pašků) 
Dědicové po Janu Kratochvl1ovi (t20.10.1767), totiž invalida František, voják Václav, 

Kateřina a Žofie Kratochvílovi prodali 8. února 1772 svou podružskou chaloupku "an den 
Graben" mezi Jakubem Terčem a Ferdinandem Finglem za 40 zl. Wolfgangu Grďsslovl0684 • Jak ji 
držel dlouho nevím, musel ji však dříve či později prodat Janu Mandahausovi, který zde zemřel 
17. března 1798685

• Osiřelé chalupy se ujal snad jeho příbuzný Jan Huna, jak vysvědčoval 30. 
prosince 1845 janovický rychtář Šimon Svoboda686

• Huna domek čp. 71 držel nerušeně 47 let, řádně 
z něj platil kontribuci a robotní reluici 1 zl. ročně. Na základě pozůstalostního řízení z 4. listopadu 
1844 se dosud nezaknihovaný domek čp. 71 zemřelého Jana Huny připsal za sumu 300 zl. w. W. 
jeho synovi Františkovi Hunovi. Byl povinen vyplatit svou sestru Annu Kurzovou dědickým 
podílem 200 zl., zbývajících 100 zl. W. W. připadlo jeho matce Kateřině Hunové, které měl nový 
majitel v domku poskytnout doživotní bezplatný a pohodlný byt. Stejná povinnost se vztahovala na 
jeho bratra Prokopa Hunu687

. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,01 hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

Domkářské stavení čp. 72 
Starší vývoj domku čp. 72 je zatím zahalen tajemstvím. Prvním majitelem, kterého s ním 

lze prokazatelně spojit, byl ševcovský mistr Jakub Terč (tl 0.2. 1 779 v čp. 72), který se ll. ledna 
1761 ženil s Rosinou, dcerou Karla Stuny. O rok později, 11. června 1762, si za 50 zl. dlouhodobě 
pronajal obecní pole pod 2 strychy 3 věrtele nedaleko Granátky. Po vyplacení uvedené částky však 
měl nemovitost vrátit zpět688 • Protože Jakubova pozůstalá manželka nebyla schopná sama na domku 
hospodařit, převedla jej i s 8 strychy polí 30. listopadu 1790 nejstaršímu synovi, ševci Janu 
Terčovi (t23.7.l794 v čp. 72) za 177 zl. 30 kro Nový majitel musel vyplatit matce 16 zl. 42 kr., 
svým sourozencům Magdaleně, Anastázii, Anně, Marii Anně a Mikulášovi na dědickém podílu 
po 16 zl. 42 kr., na dluzích byl povinen zaplatit 54 zl. 6 kr., sám si na dědickém podílu připsal 6 zl. 
30 kr.689 Po čtyřech letech samostatného hospodaření však Jana zkosila tuberkulóza. Matka Rosina 
Terčová se tak musela znovu ujmout osiřelé nemovitosti, ovšem po třech letech se rozhodla ji raději 
přenechat druhému synovi Mikuláši Terčovi, který byl zrovna na vojně. Do jeho příchodu měla 
hospodářství spravovat její dcera Petronila provdaná Terčová. Mikuláši se však do zadluženého 
podniku očividně příliš nechtělo, neboť jej přenechal postupní smlouvou z 6. května 1798 již 
zmíněné Petronile, respektive jejímu manželovi, obecnímu policejnímu strážníkovi Šimonu 
Terčovi. Ten vyplatil odstupující Rosině hotově 240 zl. a zavázal se vyplatit sourozencům své 
manželky Anně, Anastázii, Mikuláši po 16 zl. 42 kr., Magdaleně 5 zl. 42 kr., odstupující Rosině 
Terčové ještě na podílu 16 zl. 42 kro Dále zde byl nedoplatek Rosinině švagrové Barboře Denkové 
115 zl. 30 kro a nejrůznější dluhy 38 zl. 18 kro Odečíst si mohl z kupní ceny Petronilin dědický podíl 

682 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 289v. 
683 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 289v-290r. 
684 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 83r. 
685 Dokládá ho zde rovněž soupis janovických usedlostí z roku 1798, SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, 

karton č. 388. 
686 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 353v. 
687 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 353r-353v. 
688 Opis trhové smlouvy v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350. 
689 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. lIr-ll v. Ve smlouvě jsou prodávané pozemky přesně 

specifikovány. 
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16 zl. 42 kro a dalších 50 z1. 690 Šimon a Petronila Terčovi poté domek drželi až do 7. února 1821, 
kdy jej svatební smlouvou předali i se všemi pozemky a nářadím do spoluvlastnictví své dceři 
Josefě a jejímu nastávajícímu manželovi Františku Jandovi za 400 zl. W. W. Částku měli celou 
splatit rodičům a navíc jim poskytnout doživotní bezplatný byt, ročně 0,5 strychu pšenice, 3 strychy 
žita, 1,5 strychu ječmene, možnost vypěstovat si v připravené půdě 0,5 strychu brambor, zelí a len 
a vydržovat 1 krávu. Doživotně měli vydržovat také nevěstinu nejmenovanou sestru, za což se jim 
sráželo z kupní ceny nemovitosti 60 zl. Ženich jménem obvěnění do manželství přinesl na základě 
testamentu svého otce Františka Jandy dvě emfyteutická pole, jednospřežní koňský vůz, 2 voly, 
1 krávu a 1 ovci.691 Trhovou smlouvou z 22. února 1835 koupili od Jandových usedlost čp. 72 se 
vším příslušenstvím manželé Šimon a Anna Hofmannovi z Javoru za 420 zl. C. M. Noví hospodáři 
vyplatili hotově 180 zl. C. M., zbytek slíbili doplatit do sv. Havla 1836. Slíbili také respektovat 
výměnek pro Petronilu Terčovou692 • Hofmannovi, kteří kvůli své nepřítomnosti zplnomocnili Matěje 
Nováka z Rozpáralky, prodali 10. února 1848 hospodářství čp. 72 se zahradou a dvěma poli 
Šibenice a Pod Duhlavou za 395 zl. C. M. Jakubu a Josefě Bosákovým. Novák nové majitele 
kvitoval za vyplacení 265 zl. C. M. a přenechal jim všechny poplatky váznoucí na domku včetně 
robotní reluice 1 zl. W. W. ročně693 • Bosák vedle staré chalupy vystavěl nový domek, jenž obdržel 
popisné číslo 72, a ještě jako nedodělaný ho se zahrádkou a dvěma poli Pod šibenicí a Pod 
Duhlavou prodal 13. srpna 1848 za 200 zl. C. M. Jakubu Jandovl-694. Janda vzápětí pole Pod 
Duhlavou 13. června 1849 prodal Pavlu Bosákovi za 56 zl. C. M. 695 Jakub a Josefa Bosákovi 
vlastnili starý domek" bez numera pozůstávajíc v jedné síni, dvouch světnic, a 1 klenuté kuchyně, 
1 sklepu, 1 maštalkou a 1 kolničkou" až do 12. dubna 1849, kdy jej prodali zámečnickému mistrovi 
Šimonu Scholleovi a jeho manželce Marii za 230 zl. C. M. Hotově složili 80 zl. C. M., zbytek 
slíbili doplatit na sv. Jakuba 1848. Domek byl od roku 1848 bez popisného čísla, mělu mu být 
teprve přidělen0696 • Scholle zemřel vzápětí a pozůstalostním řízením z 6. prosince 1849 jeho 
polovina připadla manželce Marii. Se započtením zámečnického a domácího nářadí, šatstva čítala 
119 zl. 50 kro C. M., vdova však musela uhradit zůstavitelovy dluhy 118 zl. 36 kro C. M. a vyplatit 
nezletilému synovi Františkovi na otcovském podílu 20 zl. C. M.697 

Rozloha podle josef .. kého katastru z roku 1785: polí 0,10 hektaru, zahrad 0,01 hektaru 
(celkem 0,11 hektaru). 

U sedlost čp. 73 (U Mrvíků) 
Přestože posloupnost majitelů není kompletní, můžeme usedlost čp. 73 prohlásit za dědice 

celolánového, tzv. Kovaříkovského gruntu. V roce 1655 ho vlastnil Jan Kovařík, jemuž bylo v roce 
1651 kolem 35 let698

• Z celkových 33 strychů měl osety pouze 3 strychy ozimů, komisaři ruly 
připojili poznámku, že "na živnosti schází". Po 20 letech na tom již byl lépe, na jaro a na zimu 
vysel celkem 8,5 strychu, a to i navzdory skutečnosti, že v letech 1673 a 1674 vyhořel699 • Požáry se 
mu nevyhýbaly ani později. Brzy poté zemřel, ovšem k řešení jeho pozůstalosti došlo až 12. února 
1687. Otcovský grunt si rozdělili bratři Bedřich s Václavem, zatímco sestrám Anně, Kateřině 
a Dorotě přislíbili oba ke "svatbě od božího daru a od piva, o to se postarati". Svému bratrovi, 
krejčímu Jiřímu Kovaříkovi, se zase zavázali uvolnit místo na výstavbu nové chalupy v rámci 
otcovského dvora70o

• O Václavovi v pramenech dále neslyšíme, zdá se, že grunt poté 
obhospodařoval Bedřich Kovařík (pochován 21.2.1719) sám. Ještě za jeho života v roce 1718 si 

690 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 327r-327v. 
691 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 328r-329r. 
692 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 342r-342v. 
693 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 355v-356r. 
694 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 357v-358r. 
695 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 360v-36Ir. 
696 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 370r-371r. 
697 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 372r-372v. 
698 M. ZAHRADNÍKOVÁ Soupis 1, s. 129. 
699 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
700 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1, fol. 33v. 
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grunt nechal zapsat syn Jan Kovařík (pochován 28.3.1737). Měl povinnost svému otci vyplatit 4 zl. 
18 kr., ale po jeho brzké smrti mu připadly, stejně jako podíl sestry Anny70'. Zemřel v 57 letech 
na "srdce bolení". Grunt zdědil Jan Kovařík mL, ale protože nebyl schopen uplatit kontribuci ajiné 
dávky, převedl polovinu svému stejnojmennému bratrovi Janu Kovaříkovi st. 702 Oba bratři však 
nehospodařili právě vzorově, grunt zadlužili a zastavili a jeho pozemky nechávali neobdělané. 25. 
února 1750 proto zasáhla vrchnost - usedlost jim odebrala a za 364 zl. 52 kro 2,5 denáru ji prodala 
Václavu Mrvíkovi (t20. ledna 1763) a jeho dědicům. Neslavně tak skončila historie jedné 
z nejstarobylejších janovických rodin. Ovšem ani Mrvík nebyl v záviděníhodné situaci. Cenu gruntu 
tvořily pouze dluhy, převážně za neplacenou kontribuci a povinnosti vůči faře a škole703

• 

Po Mrvíkově smrti jsou poměry nejasné. Nevím, jakým způsobem se k usedlosti dostal a jak zde 
dlouho pobýval Havel Toušek, uváděný zde mezi lety 1775 až 1782704

• Nebylo to však jistě déle než 
do roku 1783, kdy si koupil domek čp. 49. Dohady uzavírá až pozůstalostní řízení po Anně 
Mrvíkové z 28. února 1787, jímž se za vlastníka dvora prohlašuje Jakub Mrvík, jenž vyplatil 
všechny své sourozence a švagry včetně Havla Touška705

• Také podle o rok mladší fase josefského 
katastru na usedlosti již hospodařil Václavův syn Jakub Mrvík (t4.12.1795 v čp. 73), předčasně 
zemřelý - údajně v 37 letech - "na namožení". Ve svém testamentu dvůr čp. 73 rozdělil 
na polovici synům Šimonu a Janu Mrvíkovým, dělení však ještě musel povolit krajský úřad. 
Vzniklo tak jednak nová usedlost čp. 133, jednak stávající čp. 73, pouze zmenšené na polovinu706

• 

Pokračoval na něm Šimon Mrvík (t4.5.1823 v čp. 73), který z odhadní ceny své poloviny 678 zl. 
3 kro W. W. musel zaplatit polovinu dědického podílu sourozencům Josefovi 145 zl. a Magdaleně 
200 zl. Ta měla navíc nárok ještě na 1 krávu. Po odečtení dluhů 25 zl. 30 kro si zbývajících 217 zl. 
53 kro W. W. mohl nový hospodář odečíst ve svůj prospěch707 • Po Šimonově tuberkulózou 
způsobené smrti se konalo na bystřické kanceláři po dlouhých deseti letech, 16. ledna 1833, 
pozůstalostní řízení, které grunt čp. 73 přisoudilo jeho synovi Janu Mrvíkovi. Povinností nového 
majitele bylo samozřejmě doplatit na otcovském a bratrském podílu sourozencům Annu Strasserové 
40 zl. a Magdaleně Mastíkové 150 zl., zatímco Rozálii tyto dědické podíly v plné výši 200 zl. 
Matce Josefě, nyní provdané Podstatné, 180 zl. C. M. Běžné dluhy obnášely 288 zl. 49 kro 
Jmenované Rozálii byl vedle úrokovaného podílu povinen při jejím sňatku vydat I krávu, almaru, 
koš, mísník a moučnou truhlu a pokud by již nežila matka Josefa, ještě svatební šaty. Matka 
získávala na usedlosti výměnek - ročně 4 strychy žita, I strych pšenice, 1 strych ječmene, 0,5 
strychu ovsa, třetinu ze všeho vypěstovaného ovoce, vydržovat 1 krávu nebo místo toho 35 otepí 
zimní a 35 otepí jaré slámy, 4 centnýře sena a 2 centnýře otavy, přípravu půdy pro pěstování 
brambor, zelí a lnu tam, kde je bude sít on sám, sít pro matčinu potřebu I žejdlík jetele. Její manžel 
Jan Podstatný slíbil pomáhat hospodáři při polních pracích; odměnou mu měl být bezplatný byt 
na statku a v případě manželčina úmrtí výměnek708 • V důsledku pozdějších finančních potíží Mrvík 
později odprodal Michaelu Koppovi ze Starého Lázu polovinu své louky Č. top. 540 o výměře 
1 jitro 1420 čtv. sáhů. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 10,69 hektaru, luk 0,82 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 11,53 hektaru). 

Usedlost čp. 74 (U Masnejch, U Kadlečků) 
Ještě v berní rule a její revizitaci se setkáváme s lánovým dvorem Jana Mastného, 

uváděným jako pohořelý a rozděleným někdy po roce 1675. Zjistit, kdo přijal jeho druhou polovinu 
není obtížné, vezmeme-li si k ruce údaje fase josefského katastru z roku 1785. V 84 % případů 

701 
702 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 222. 
703 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 44r-44v. 
704 Pro rok 1775 NA Praha, ČG-publ., inv. č. 1347, sign. H 8, karton Č. 735, konsi!:,'11ace neodvedené roboty 

z 10.2.1775. Pro rok 1782 tamtéž, inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 9r. 
705 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 78r-78v. 
706 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 297v. 
707 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 307r-307v. 
708 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 311 r-311 V. 
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(pokud nepočítáme dům a zahradu) sousedily pozemky gruntu čp. 74 s pozemky usedlosti čp. 41. 
Vzájemnou souvislost obou půl gruntů potvrzuje také soupis desátků k janovické faře a pořadí 
zápisů v nejstarší gruntovní knize709

. Existenci Jana Mastného (t31.12.1687) a manželky Anny 
potvrzují také nejstarší matriční zápisy. To již ovšem usedlost vstupuje samostatně do psaných 
dějin. 29. února 1688 se po prodeji usedlosti Kryštofu Vlčkovi Václav Záveský (tI4.1.1737) ujal 
půldvora po nebožtíku Janu Záveském Mastném. Peníze neskládal žádné, pouze se zavázal, že 
sirotkům po Mastném vydá třetí mandel ze sklizené úrody71o. Vklad do gruntovních knih Záveský 
provedl v roce 1718, svůj půldvůr si cenil na 26 kop míšeňských grošů. Vykazoval však kontribuční 
rest 1 Okop 30 grošů, jenž uhradil v roce 1723. Příštího léta přiznával 15 strychů polí, luk pod 1 fůru 
sena a zahrádku. Po jeho smrti tu hospodařila vdova7 !!, po ní jeden ze synů - Václav či Tomáš 
Záveský. Jednalo se však víceméně o epizodu, protože Tomáš zemřel již 12. září 1748 "na zimnici" 
a v držení půldvora musel chtě nechtě nastoupit Václav Záveský. 22. září 1754 půl dvůr převedl 
svému synu Karlu Záveskému (t1.10.1763), stanovil si ovšem podmínku, že ho má Karel držet 
pouze do okamžiku, než se vdá neteř Anna, dcera Václavova zesnulého bratra Tomáše7l2

• Nevím, 
zda byl takový Damoklův meč dobrou motivační pohnutkou novému hospodáři. Karel půldvůr 
spravoval velmi špatně aj iž 25. března 1756 převedl polovinu svého půdního fondu švagru Janu 
Jandovi7l3

• Ani tak ovšem problémy neřešil a své trápení ukončil 20. září 1757, kdy "skrze 
nedostatky a důležité příčiny svýho čtvrt dvora situirovanýho vedle Šimona Salouna též Václava 
Mrvíka dálejc vydržeti v stavu nebyl" a prodal tedy svou čtvrtinu Janu Jandovi (t9.10.1798 v čp. 
74), který již čtvrtinou disponovaC!4. Po mnohaletém hospodaření svou usedlost Jan Janda 16. 
dubna 1787 odvedl synovi Janu Jandovi (t24.4.1838 v čp. 74), ovšem s podmínkou, že bude moci 
hospodařit ještě do závěru roku 1788. Povinností nového majitele bylo vyplacení sestry Alžběty 90 
zl. a zajištění doživotního výměnku odstupujícím rodičům včetně vystrojení důstojného pohřbu715 

. 

Od rodičů Jana a Zuzany Jandových převzal usedlost se vším příslušenstvím, zasetým obilím, 
1 jalovicí a hospodářským nářadím za 560 zl. C. M. 23. března 1831 ženatý, ale ještě nezletilý 
Václav Janda s maželkou Rozálií rozenou Paulyovou. Výjimkou bylo pole o výměře 95 čtv. sáhů, 
která Jan Janda prodal manželům Altmannovým. K dobru bylo novému hospodáři z ceny připsáno 
76 zl. 24 kr., pasiva ve výši 313 zl. 36 kro C. M. se zaručil uhradit stejně jako 160 zl. C. M., jež 
měly připadnout odstupujícím rodičům. Ti si na gruntu vymínili doživotní bezplatný byt v domovní 
světnici, ročně 2 sáhy dřeva, 6 strychů žita, I strych pšenice, 2 strychy ječmene, třetinu všeho 
vypěstovaného ovoce, vydržování 1 krávy mezi hospodářovým dobytkem, přípravu půdy 

pro pěstování brambor, zelí a lnu. V případě výminkářovy smrti pozůstalá vdova dostávala pouze 
3 strychy žita, 0,5 strychu pšenice, 1,5 strychu ječmene, vše ostatní zůstávalo. V opačném případě 
vdovec požíval výměnek v původní výši. Výsadou odstupujícího otce také zůstalo užívání 
emfyteutického podílu z Granátkovského rybníku, jenž měl mladým manželům připadnout až 
po jeho smrti. Další povinností mladých hospodářů bylo poskytnutí 1 tříleté krávy a 20 zl. C. M. 
Václavově sestře Evě, měla-li se vdávat. Rozálie Jandová od svého otce Vojtěcha Pauly obdržela 
jménem věna 160 zl. C. M., 1 krávu a 1 jalovicCl6

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,44 hektaru, luk 0,90 hektaru, 
zahrad 0,05 hektaru, pastvin 0,04 hektaru (celkem 6,43 hektaru). 

709 Soupis desátků uvádí grunt Masný rozdělený mezi Václava Záveského a Jiříka Kratochvíla (SOA Plzeň, VS 
Bystřice n. Úhl., inv. č. 542, karton č. 455), v pozemkové knize následují zápisy obou půl gruntů ihned po sobě, 
přestože tím porušují posloupnost zapisovaných usedlostí tak, jak je písař zachytil podle situace v terénu (SOA 
Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 46r, 47r). 

710 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha Č. I, fol. 20v. 
711 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 46r. 
712 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 46r. 
713 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 108r. 
714 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. Č. 69, sign. K 69, fo\. lO8v. 
715 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 1 08v-l 09r. 
716 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 193v-195r. 
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Usedlost čp. 75 (U Salounů) 
Byla společně se sousedním čp. 76 součástí celolánové Prchmartinovské usedlosti. Rod 

s tímto příjmením se v pramenech objevuje již v dílčích cedulích ze sklonku 16. století a pokračuje 
s nejrůznějšími zkomoleninami až do století 18. Za nositele původní správné podoby lze prohlásit 
Martina Prchala, uváděného v dílčích cedulích z roku 1590. Pravděpodobně počínaje jím došlo ke 
změně příjmí na Prchmartin, strážovské matriky tak uvádějí Jiřího Prchmartina s manželkou 
Kateřinou7l7 . Jejich synem a nástupcem na rodové usedlosti byl městský radní Šalamoun 
Prchmartin (křtěn 1.5.1644, pohr'ben 16.3.1693), uváděný revizitací berní ruly v roce 1675, kdy 
obhospodařoval polovinu ze svých polí. Vzpamatovával se tehdy z požáru, ale již příštího roku ho 
stihl další. V berní rule je uváděn majitelem Martin Prchmartin, ale nepochybně omylem místo 
Jiřího, jenž defiluje ještě v o čtyři roky starším soupisu poddaných podle víry7l8. Když Šalomoun 
v roce 1693 zemřel, sběhla vdova Anna se třemi dětmi z panství. Od té doby se gruntu začalo 
přezdívat Salounovský, hospodařil zde Jakub Prchmartin, uváděný častěji jako Saloun. S uprchlými 
však byl prokazatelně v příbuzenském poměru, takže snad se opravdu původně jmenoval 
Prchmartin. Ženil se každopádně jako Saloun, některé jeho děti jsou křtěny jako Prchmartinové, 
zemřel ovšem znovu jako Saloun. Jakub Prchmartin-Saloun (t9.11.1744) ve společenské prestiži 
převýšil svého předchůdce na gruntu (svého otce?), dosáhl totiž funkce rychtáře. Podle nejstarší 
gruntovní knihy se ujal hospodářství až v roce 1718, kdy si ho nechal zapsat za 60 zl., šlo však spíše 
o zafixování existující reality. Statek byl tehdy zadlužen kontribučním nedoplatkem 18 zl. 20 kro 
a dědickými podíly Jakubových sourozenců (sic!) - Anně, Šimonu a Ondřejovi po 7 zl. 15 kro 
Vzhledem k tomu, že všichni tři jmenovaní sběhli, propadla částka vrchnosti. Prchmartin-Saloun 
hospodařil ztěžka, první 1 zl. 10 kro složil až v roce 1724719

• To byl snad také důvod, proč svůj grunt 
rozdělil synům. Jiří, jenž se ženil v roce 1730 jako Prchmartin, získal pozdější čp. 75, Ondřej, 
mající při sňatku jméno Saloun720

, sousední čp. 76. Samotný akt rozdělení, ke kterému došlo někdy 
kolem roku 1732, nebyl do gruntovních knih pojat, nalézáme již jen výsledný status quo. Majitel 
nyní již jen pololánové usedlosti čp. 75 Jiří Saloun (křtěn 16.3.1708) zemřel někdy před 27. 
červnem 1763, kdy se ženil jeho syn Šimon Saloun, (*26.5.1736, t17.9.1805 v čp. 75) 
s mlynářskou dcerou Marií Annou Blahutovou. Nástupkyní manželů se měla stát dcera Barbora, 
jejímuž nastávajícímu manželovi Tadeáši Mullerovi z Klatov Šimon a Marie Anna Salounovi 
věnovali svatební smlouvou z 3. listopadu 1789 tzv. Salounovský půldvůr, ležící mezi Ignácem 
Salounem a Janem Jandou. Vázla na něm běžná břemena, totiž dědické podíly nevěstiným sestrám 
Evě a Alžbětě po 100 zl. a doživotní výměnek pro odstupující rodiče, blíže neurčený721. Muller 
získal brzy po svatbě lukrativní místo kontribučního výběrčího v Klatovech, vynutilo si to ovšem tu 
nepříjemnou povinnost, že musel v případě účetních nesrovnalostí ručit svým vlastním majetkem722

• 

Tím však Mullerova kariéra ještě nevrcholila, protože byl několik let nato služebně přeložen 
do Prahy, odkud dost dobře nemohl svůj janovický grunt spravovat. 30. čevna 1804 proto usedlost 
čp. 75 převedl zpět na Šimona a Marii Annu Salounovy a anuloval tak jakékoli své další 
pohledávky na gruntu723

• Rodiče však záhy získali náhradníka, svatební smlouvou z 7. července 
1804 převedli půldvůr čp. 75 s veškerým příslušenstvím za 1000 zl. dceři Evě Bendové a jejímu 
nastávajícímu manželovi Václavu Udíčkovi (t22.6.1820 v čp. 75). Z uvedené částky si mohli 
nastávající manželé odečíst 200 zl. jménem dědického podílu, stejnou částku byli povinni vyplatit 
Evině sestře Alžbětě Linhartové, 100 zl. připadlo nezletilému Tadeášovi Bendovi, kterého měla 
z prvního manželství. Zbytek hodnoty - 500 zl. - tvořil dluh do klatovského městského důchodu. 
Odstupující rodiče si na usedlosti vymínili doživotní byt a stravu, ale v případě neshodů mohli 

717 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. I (1631-1670), fol. 24b (zápis 
z 1l.9.1638 o narození syna Václava) a 51b (zápis z l.5.1644 o narození syna Šalamouna). 

718 M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis 1, S. 129. 
719 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 49r. 
720 Sourozenenctví Jiřího "Prchmartina" a Ondřeje "Salouna" prokazuje také uvedení jejich otce, rychtáře Jakuba. 

Sňatky uzavřeny 23.5.1730 a 14.10.1732 v Janovicích. 
721 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. III r-112r. 
722 Tuto povinnost vztáhl Muller jak na rodinu svou, tak tchána s tchýní Šimona a Marii Annu Salounových. Srv. jejich 

prohlášení z 5.5.1790 a 30.5.1800. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 112r-112v, 113r-113v. 
723 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 122v, 120v-121 v, 123v. 
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zvolit roční rentu 4 strychy žita, I strych pšenice, I strych ječmene, I strych ovsa, třetinu všho 
vypěstovaného ovoce, krmení I krávy a přípravu půdy pro pěstování brambor, zelí a lnu. Ženichův 
otec Jakub Udíček daroval do manželství jménem obvěnění 1000 zl.724 Nebylo mu však dopřáno 
na gruntu dlouho hospodařit, již 17. května 1820 sepisoval testament. Rozhodl v něm svou usedlost 
čp. 75 rozdělit dcerám Kateřině a Evě. Kateřina provdaná Jandová se však svého práva po 
vyplacení otcovského podílu vzdala ve prospěch své nezletilé sestry Evy Udíčkové, která tak spolu 
s nastávajícím manželem Janem Jandou získala 14. ledna 1830 usedlost se všemi pozemky včetně 
emfyteutického podílu z Granátkovského rybníka za 736 zl. 79 % kro C. M. Výjimkou byl kousek 
zahrady" Za stodolou ", který odkoupil před časem Jan Elian. Noví majitelé byli povinni vyplatit 
na dědických podílech nevěstiným sestrám Marii a Kateřině po 193 zl. 32 Yz kr., svému dědečkovi 
Jakubu Udíčkovi 40 zl. a na dluzích 69 zl. 44 % kro C. M. Evinu matku Evu Udíčkovou měli 
nastávající manželé zajistit doživotním výměnkem, sestávajícím z bezplatného bytu, roční renty 
3 strychů žita, I strychu ječmene, vydržování I krávy mezi svými a přípravy půdy k pěstování 
brambor, zelí a lnu. Část výloh hradili z ženichova obvěnění 400 zl., které do manželství spolu s 1 
volkem daroval jeho otec Karel Janda725

. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,64 hektaru, luk 0,99 hektaru, 
zahrad 0,05 hektaru (celkem 6,68 hektaru). 

Usedlost čp. 76 (U Náců) 
Byla původně součástí velké celolánové tzv. Prchmartinovské usedlosti, kterou někdy 

kolem roku 1732 rozdělil Jakub Prchmartin-Saloun svým synům. Zajímat nás bude starší z nich, 
Ondřej Saloun (křtěn 13.8.1705, t7.12.l748), předčasně zemřelý na hlavní nemoc, tj. tyfus. Podle 
porovnání mezi jeho potomky z 9. dubna 1763 se otcovského půldvora ujal již před tímto datem 
syn Ignác Saloun (t5.2.1819 v čp. 76), ač nebyl jeho nejmladším synem. Na gruntu vázl dluh 
ve výši 325 zl. 33 kr., který bylo vzhledem ke stavu usedlosti velmi obtížné zaplatit - chyběl 

dobytek, pole byla neosetá a hospodářství zpustlé. Ignác však měl větší šance se s prekémí situací 
vypořádat než mladší Šimon, jenž se nástupnictví dobrovolně vzdal za příslib, že mu Ignác umožní 
vyučení se ševcovskému řemeslu. Kromě tohoto závazku musel nový hospodář vydat svým třem 
nejmenovaným sestrám při sňatku vědro piva a matce zajistit na gruntu slušné dožití726

• Své 
závazky vůči bratrovi skutečně splnil, Šimon zemřel v roce 1774 jako švec. Mimoto odvedl 
5. května 1785 bezplatně kus zahrady svému švagrovi Václavu Vitákovi, který si na něm vybudoval 
chalupu čp. 103727

• Po bezmála padesáti letech hospodaření svatební smlouvou z 1. dubna 1809 
Ignác Saloun svůj půldvůr čp. 76 s 9 jitry 429 čtv. sáhy polí, 1 jitrem 975 čtv. sáhy luk, 76 čtv. sáhy 
zahrad, emfyteutickým podílem z Granátkovského rybníka, kovaným vozem, pluhem, bránou, 
zasetým i nezasetým obilím převedl do spoluvlastnictví dceři Evě a jejímu nastávajícímu manželovi 
Václavu Cílovi (t20.3.1840 v čp. 22) ze Strážova za sumu 1860 zl. Eva si mohla odečíst jménem 
dědického podílu 200 zl., svému bratrovi Michaelovi měla vyplatit 400 zl. a na dluzích 682 zl. 48 
kro Zbývajících 577 zl. 12 kro zaplatila odstupujícímu otci, ten je ovšem použil k placení dalších, 
ve smlouvě nespecifikovaných dluhů. Vůči bratrovi se nastávající manželé zavazovali ještě 

bezplatným ubytováním, stravováním a šacením po dobu dvou let, kdy se učil řemeslu, vůči Ignáci 
Salounovi potom pohodlným doživotním bydlením, roční rentou 2 strychů 2 věrtelů žita, 1 strychu 
pšenice, I strychu ječmene, 3 věrtelů ovsa, 8 liber másla namísto vydržování krávy, 2 měřiček soli 
a 4 strychů brambor. Ženich do manželství jménem obvěnění 1600 zl., 2 krávy, 1 volka, 1 jalovici 
a 1 tele72R. Nový kapitál usedlosti prospěl a pomohl ji ozdravit. Na základě svatební smlouvy z 30. 
května 1833 Václava Eva Cílovi hospodářství čp. 76 se vším příslušenstvím, 2 voly, 1 krávou 
a zemědělským nářadím přenechali za 520 zl. C. M. svému synovi Františku C,1ovi a jeho 

724 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 27v-30v. 
725 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. I 74v-176r. 
726 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 114r-115r. 
727 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 188r. 
728 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 188v-190v. 
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nastávající manželce Josefě Ulovcové. Noví hospodáři jednak krýt dluhy 107 zl. 42 Y2 kro C. M., 
stále zůstávaly nevyplaceny podíly Michaelu Salounovi 144 zl. C. M. s úrokem 24 zl. 8 kro C. M., 
nově přibyly dědické nároky ženichovým sourozencům Ludmile 80 zl., Janu, Václavu a Josefu 
po 41 zl. 43 kro C. M. Zbývajících 40 zl. C. M. z kupní ceny připadly odstupujícím rodičům, kteří si 
na usedlosti vyhrazovali pohodlný bezplatný byt se společnou stravou a přilepšením 0,5 strychu 
žita, 0,5 strychu pšenice a 0,25 strychu ječmene. Pokud by spolužití rodičů s hospodáři 
nevyhovovalo, měli výminkáři dostávat ročně 3,5 strychu žita, 1 strych pšenice, 6 věrtelů ječmene, 
1 strych ovsa, přípravu půdy pro vypěstování lnu, brambor a zelí a vydržování 1 krávy a 2 bahnic 
mezi hospodářovým dobytkem. Finanční bilanci vylepšovalo věno 280 zl., 1 kráva a 2 bahnice 
od nevěstina otce Matěje Ulovce. Výměnek se snižoval, pokud jeden z výminkářů zemřel729 • 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 5,33 hektaru, luk 0,90 hektaru, 
zahrad 0,03 hektaru (celkem 6,26 hektaru). 

Usedlost čp. 77 (U Hejtmánků) 
Vznikla z celánového, tzv. Hodkovského dvora. S příjmením Hodek se setkáváme již 

v dílčích cedulích z roku 1590 a zůstalo patrně natolik zažité, že pozdější majitelé usedlosti, 
Tejšlovi, se velmi často v pramenech nazývali Hodkovi. Rovněž berní rula z roku 1655 uvádí 
vlastníkem Jakuba Hodka, jenž obhospodařoval všech 33 strychů orné půdy. Jeho následovník 
Václav Tejšl (pochován 14.5.1708) na tom bylo 20 let později o poznání hůře, obdělával pouze 9 
strychů. Povoláním byl tkadlec730

• 17. října 1683 se coby vdovec oženil s Dorotou Kuklíkovou 
a zplodil s ní několik dětí, do matriky zapisovaných chaoticky Hodek či Tejšl. Po jeho smrti 
na gruntu hospodařila vdova Dorota Tejšlová, obdělávající v roce 1724 36 strychů polí, luk pod 3 
fůry sena či 2 vozy otavy a zahrádku pod 2 měřičky731. Když i ona zemřela, rozdělili si 15. ledna 
1734 její synové Kašpar a Václav Tejšlovi usedlost, oceněnou na 40 kop míšeňských, na dvě 
poloviny. Majitelem pozdějšího čp. 77 se stal Václav Tejšl (~29.9.1693). Na dědických podílech 
musel vyplatit sestře Kateřině Sazamové, Justýně Šlechtové a Dorotě Vlčkové po 2 zl. 50 kro 1,5 
denáru, jemu samotnému připadlo 2 zl. 51 kro 3 denáry. Mimoto musel ještě zaplatit polovinu všech 
otcovských dluhů, jež činily 8 zl. 37 kro 4,5 denáru732. Již jako vdovec zámečnický mistr Václav 
Tejšl převedl 7. září 1755 svůj půldvůr do spoluvlastnictví dceři Rosině a jejímu manželovi 
Bartoloměji Hejtmánkovi (t30.11.1799 v čp. 77) s podmínkou, že ho budou nadosmrti živit, šatit 
a vystrojí mu pohřeb733 • Rosina zemřela již 25. června 1756 a jejich syn Kašpar jako možný 
nástupce 8. března 1763, takže jediným majitelem od této doby byl jen Bartoloměj Hejtmánek. 
Se svou druhou manželkou Kateřinou měl 4 děti, z nichž 18. září 1792 svůj půl dvůr čp. 77 se 
všemi pozemky a hospodářským nářadím odvedl synovi Janu Hejtmánkovi (t29.5 .1848 v čp. 77), 
ovšem až do své smrti si vyhradil na usedlosti hospodařit podle své libosti. Nový majitel také musel 
splnit otcův slib a postavit své sestře Marii na vlastní náklady obytné stavenC34

• Tuto podmínku Jan 
Hejtmánek skutečně splnil, protože 4. ledna 1822 Marie Hunová potvrdila vystavění chalupy čp. 
117, k níž jí věnoval pole o 119 čtv. sázích, zahrádku o 20 sázích a 20 zl. jako dědický podíl 735 . 

Nedlouho poté, 21 ledna 1822, si Jan Hejtmánek nechal celý půl dvůr ocenit. Protokol je cenným 
popisem podoby statku z inkriminované doby. Až na kamennou podezdívku byl celý dřevěný, 
tvořila jej předsíň, světnice, komora, kuchyně a spíž. Ze dřeva byly též hospodářské budovy 736. 22. 
ledna 1825, Hejtmánek odevzdal svůj půldvůr čp. 77 se všemi staveními, pozemky a nářadím 
za 600 zl. C. M. do spoluvlasnictví dceři Anně a jejímu nastávajícímu manželovi Janu Suttému 
z Petrovic. Zaručila se splatit všechny dluhy 280 zl., zbývajících 320 zl. C. M. hodlala zaplatit 

729 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 215v-217r. 
730 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
731 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. SIr. 
732 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 225. 
733 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 102r. 
734 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 1 04r-1 04v. 
735 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 104v-l05r. 
736 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 107r-l08v. Výsledný odhad činil 2959 zl. 37 % kro W. 

W. 
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z obvěnění ženicha, které ve stejné výši daroval jeho otec Kryštof Suttý. Nastávající manželé 
nevěstiným rodičům Janu a Markétě Hejtmánkovým slíbili ročně odvádět 6 strychů žita, 1 strych 
pšenice, 2 strychy ječmene, 1 strych ovsa, třetinu ze všeho vypěstovaného ovoce, 2 sáhy dřeva, 
vydržování 1 krávy mezi svými a pohodlné bydlení ve světnici svého domu. Zemřel-li nejdříve 
výminkář, snižovala se pozůstalé vdově výše obilního výměnku na 3 strychy žita, 0,5 strychu 
pšenice, 1,5 strychu ječmene a 0,5 strychu ovsa, zbytek zůstával. Toto snížení neplatilo v opačném 
případě. Nevěstini sourozenci Zuzana a Tomáš měli na rodičovském statku až do svého sňatku či 
jiného zaopatření, Tomáš se mohl na náklady nastupujících vyučit libovolnému řemeslu. Mimo 
výměnku si odstupující Jan Hejtmánek vyhradil ještě doživotně užívat emfyteutické pole 
z Granátkovského rybníka, které však ještě za svého života slíbil za 600 zl. C. M. prodat mladým 
hospodářůmm . Po smrti své manželky Anny se Jan Suttý stal na základě pozůstalostního řízení 
z 22. února 1828 jediným majitelem celé usedlosti. Hodnota zůstavitelčiny poloviny činila se 
započtením dobytka a emfyteutického pole 896 zl. 58 kro W. W., jejímu synovi Janu Suttému připadl 
dědický podíl 517 zl. 1 kr., dalších 78 zl. 48 kro zbývalo vyplatit za převod usedlosti otci Janu 
Hejtmánkovi, konečně samotné dluhy obnášely 288 zl. 45 kro W. W. 738

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,58 hektaru, luk 1,13 hektaru, 
zahrad 0,07 hektaru (celkem 6,78 hektaru). 

Usedlost čp. 78 (U Frantíků) 
Stejně jako předchozí usedlost čp. 77, i tato vznikla teprve na základě rozdělení lánové 

usedlosti Václava Tejšla mezi jeho syny Václava a Kašpara, soudě podle smlouvy ze dne 15. ledna 
1734. Pozdější čp. 78 tak získal Kašpar Tejšl (~5.8.1700, t23.3.1767), jenž musel hradit zbylou část 
rodičovských dluhů - 3 zl. Zaplatil tak méně než jeho bratr Václav, ale více vydával na dědických 
podílech: dětem po bratru Michaelovi, Pavlovi, Dorotě, Evě a Kateřině po 2 zl. 50 kro 1,5 denáru, 
jemu samotnému potom zbývalo 2 zl. 49 kr.m Dá se předpokládat, že grunt držel až do své smrti, 
ovšem o jeho dalším vývoji nemáme na čas žádné zprávy. Jen 12. února 1764 prodal Emanuelu 
Bendovi pole Na držalách pod 1 strych výsevku a Na dílcích pod 2 věrtele740 . Snad ještě předtím 
dlouhodobě pronajal Friedrichu Lohbergrovi z Nýrska louku V Kobylincích pod 4 fory sena za 110 
z1. 74

\ Majitelem se nepochybně stal pojezdný s tabákem Josef Holzinger, připomínaný zde 
na přelomu let 1774 a 1775 se značným robotním restem742

• Půldvůr se vším příslušenstvím 
7. března 1779 prodal Františku Jandovi (f3.12.1819 v čp. 78) za 270 zl. Prodávající si pouze 
vymínil pro sebe a své potomky, aby mu Janda v zahradě za domem vyhradil kus zahrady 
k výstavbě obydlí. Samozřejmě se Janda musel zaručit za všechna pasiva ve výši 178 zl. 47 % kr., 
zbývajících 91 zl. 12 J4 kro se zavázal splatit po termínech až do roku 1785743

• Je možné, že Josef 
Holzinger grunt získal bezprostředně po Kašparovi, protože již 16. srpna 1768 při výpůjčce 

ze záduší kostela sv. Anny na Javorné ručil svým půldvorem se všemi pozemk/44
. Hospodařil zde 

až do doby, než ho zahubily souchotiny. Podle protokolu o pozůstalostním řízení ze dne 13. října 
1821 půl dvůr čp. 78 připadl podle testamentu Františka Jandy nezletilému synovi z druhého 
manželství Janu Jandovi. Pozůstalá vdova Eva Jandová měla usedlost spravovat až do Janovy 
dospělosti, a potom mu ji předat. Nový majitel usedlosti měl zase poskytnout své matce Evě 
doživotní bezplatný byt a stravu, ročně 1 strych pšenice, 3 strychy žita, 2 strychy ječmene a 1 strych 
ovsa, osévat na obdělané půdě len, brambory a zelí, vydržovat 1 krávu a 2 ovcí mezi 

737 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 129v-130v. 
738 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 163r-163v. 
739 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 224. 
740 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 350, rub manuálu obecních příjmů a výdajů za rok 1764. 
741 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. V roce 1771 byla v pronájmu již 26 let. Navrátit se měla 

v okamžiku, kdy se dědic původního majitele vyplatil nájemci příslušnou částku. 
742 Uváděn jako majitel gruntu v konsignaci dlužené roboty z 10.2.1775. NA Praha, ČG-publ., inv. č. 1347, sign. H 8, 

karton Č. 735. 
743 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 51r-52r. 
744 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 84v. 
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hospodářovými a konečně 15 zl. ročně. Bratrovi z prvního manželství Josefu Jandovi 500 zl. w. W. 
proti čtvrtletní výpovědi a 5 % úroku74s. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,59 hektaru, luk 1,18 hektaru, 
zahrad 0,06 hektaru (celkem 6,83 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 79 (U Šperlů) 
Zakladatelem chalupnického hospodářství při klatovské silnici byl tesař Jan Vlček 

(P .11.1783 v čp. 98), jenž 2. ledna 1740 obdržel od svého tchána Ondřeje Kubíka jakožto manžel 
jeho dcery Magdaleny z tzv. Kubíkovského nebo Korandovského dvora" místo za kovárnou, od nás 
vyměřený obsahuje v sobě jedenáct sáhů na dýlku ajedenáct na šířku" a "pole pod ,~ibenicí řečený 
pod jeden strych a dva věrtele"746. Tuto hubenou živnost vlastnil až do 26. března 1781, kdy ji 
odkázal za 57 zl. synovi, zednickému mistrovi Jiřímu Vlčkovi (* 12.10.1743, t29.11.1799 v čp. 79). 
Nastupující hospodář byl povinen po podepsání kontraktu vyplatit sestrám Dorotě Stunové, Anně a 
Kateřině Vlčkovým po 15 zl. Jemu samotnému připadlo 12 zl., měl je ovšem použít na zaplacení 
pohřbu a mše po smrti svého otce, jenž si vyhradil používání zemědělského nářadí, sklizeň za rok 
1781 a samozřejmě také doživotní bezplatný byt a stravu. Vydržování měla až do vyplacení podílu 
zajištěna také sestra Anna747. Sňatkem s Magdalenou Kufnerovou Jiří Vlček získal čtvrtinu 
z Robochovského dvora měl získat čtvrtinu z Robochovského dvora, nicméně 2. června 1793 
nakonec tyto nemovitosti od svého tchána Jana Kufnera koupil za 95 zl., jež uhradil 1. června 
1794748. V necelých šedesáti letech však Vlček podlehl tyfu a v posledním pořízení, datovaném 22. 
října 1799, odkázal čtvrtdvůr čp. 79 s pozemky, emfyteutickým podílem z Granátkovského 
rybníka, 2 voly, 1 krávou a vším nářadím svému nejstaršímu synovi, zednickému mistrovi Janu 
Vlčkovi (*26.12.1777 včp. 79, t12.1O.1851 v čp. 52f49. Toto stejně jako ostatní zůstavitelova 
rozhodnutí plně respektovalo pozůstalostní řízení, odbývané na bystřické vrchnostenské kanceláři 
až 9. listopadu 1807. Hospodářství čp. 79 se všemi pozemky bylo odhadnuto na 764 zl. 13 kr., 
připočteny byly ještě dvě Vlčkovy zápůjčky v sumě 64 zl. Nový majitel musel zaplatit dluhy 153 zl. 
13 kro a na dědických podílech sourozencům Jakubovi, na vojně dlícímu Janu mladšímu 
a Magdaleně po 150 zl. Sám si mohl z celkové ceny hospodářství odečíst také 150 zl., dalších 100 
zl. se zavázal vyplatit své matce Magdaleně, vůči které měl ještě závazek doživotního výměnku. Do 
sv. Jakuba sestával ze společné stravy, ale počínaje tímto datem, měnil se v roční rentu 2 strychy 
žita, 2 věrtele pšenice, 1, 5 strychu ječmene, 2 věrtele ovsa, 1 sáh dřeva, vydržování 1 krávy mezi 
svým dobytkem a příprava pole pro vypěstování brambor, zelí a lnu. Nepřítomnému Janu Vlčkovi 
mladšímu připadla polovina emfyteutické louky, na kterou měl nový hospodář obdržet zvláštní 
listinu7so. Nebydlel zde ovšem dlouho, protože smlouvou z 10. listopadu 1807 vyměnil svůj 
čtvrtdvůr čp. 79 za půldvůr čp. 52 Daniela Mrvíka. Ten se také stal novým majitelem a ukončil tak 
historii rodu Vlčkova v této chalupě. Jan Vlček mu však musel vzhledem k rozdílným cenám ještě 
doplácees,

. K vlastní výměně obou hospodářství došlo na sv. Jiří příštího roku (24. dubna 1808)752. 
Daniel Mrvík v držení hospodářství dlouho nezůstal, stihl ho pouze rozmnožit v roce 1828 o louku 
č. top. 1277 o 25 čtverečních sázích, získanou výměnou za pozemek v petrovické trati 
V Kobylincích od Šimona Gr6ssla z čp. 62753

• Spolu s manželkou Annou jej se stodolou, zahradou 
a polem č. top. 775 Drblov 10. května 1833 prodal Václavu Šperlovi z Janovic za 524 zl. C. M. Je 
zajímavé, že se zde již nenacházela pole od Jana Kufuera, Jan Vlček si je pravděpodobně vzal 
s sebou na půldvůr čp. 52. Syn prodávajícího Daniela Mrvíka Václav ten samý den uzavíral 
svatební smlouvu s Annou Sedláčkovou z usedlosti čp. 56, na níž vázly pohledávky ve výši 806 zl. 

745 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. I OOv-1 O I v. 
746 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 30r-30v. 
747 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 51 v-52v. 
748 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 52v-53r. 
749 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 79r-80r. 
750 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 75v-79r. 
751 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 149v-15lr. 
752 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 95r-95v, 101 r-I Ol v. 
753 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton č. 35l. 
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22 Yz kro W. W. Šperl na odečtení kupní ceny tyto dluhy převzal na sebe, hotově již Mrvíkovým 
splatil dalších 20 zl. a zbytek přislíbil doplatit do šesti týdnů754 • 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,3 hektaru, zahrad 0,04 hektaru 
(celkem 0,34 hektaru). 

Kovárna čp. 80 (U Šperlů) 
Sloužilo minimálně od 17. století pro účely panské kovárny. S kovářskou profesí se 

setkáváme v obou dílčích cedulích, v roce 1539 je jmenován mezi podsedky kovář, platící roční 
poddanský úrok 10 grošů a stejně jako ostatní robotující 2 dny o senosečích a další 2 dny 
při sušení755

• Ve stejném sociálním postavení zachytila kováře Vilíma rovněž dílčí cedule z roku 
1590756

. V době pobělohorské již o robotách kovářů neslyšíme, teprve v kupní smlouvě janovického 
statku arcibiskupem Sobkem z Bílenberka se výčtu příslušenství statku uvádí panská kovárna757

• 

Za prvního kováře na zdejší kovárně lze považovat Matěje Mikovce, u jehož jména revizitace berní 
ruly z roku 1675 připojila poznámku, že "jest na té chalupě panský kovář". K nemovitosti tehdy 
nepatřily žádné pozemky758. Jistou chronologii kovářů prostředkují matriky, jež za léta 1688-1700 
jmenují Jakuba Žufana (pochován 23.9.1700) a poté až do roku 1721 Lukáše Tintěru (pochován 
30.9.1721), zemřelého jako kovářského cechmistra. První smlouvu o zákupu kovárny nám 
zachovala pozemková kniha týneckého panství. 1. ledna 1722 uzavřel s Josefem hrabětem 

Krakowským z Kolowrat smlouvu Jan Auschwitz z Běhařova. Za sumu 80 zl. kupoval kovárnu s 5 
strychy polí a loukou pod 1 vůz sena. S kovárnou byla spjata povinnost platit roční činži 4 zl. 
a poskytovat kovářské služby poplužním dvorům v Janovicích, Veselí, Ondřejovicích a Prapořišti. 
Hotově Auschwitz složil 30 zl., ovšem zbytek již nikoliv, protože nakonec na kovárnu nenastoupil 
a do gruntovní knihy byla učiněna poznámka, že se jí ujal za stejnou sumu jistý Gotthard 
Baumgarten z Bavorska759

• Brzy po něm se dlouholetým janovickým kovářem stal Ondřej 
Holzinger. Matrikami je připomínán již v roce 1726 a ještě 13. května 1770 si vypůjčoval ze záduší 
kostela na Zejbiši 15 zl. 760 Podle pozdějších zápisů panskou kovárnu zakoupil do svých rukou, byl 
však již povinován vyšším ročním úrokem, ocenění panství Dešenic z roku 1729 uvádí 7 zl., 
placených ve dvou termínech na sv. Jana Křtitele a sv. Havla. Nehospodařil ovšem příliš zdárně, 
ke konci života se topil v dluzích a nepřestával být bombardován požadavky věřitelů. Ti také 
přinutili vrchnostenský úřad, aby po Holzingerově smrti byla kovárna se vším pozemkovým 
vybavením, 2 kovadlinami, 3 kladivy, hřebíkovicí a dalším příslušenstvím prodána v soudní dražbě. 
1. února t 772 ji za 180 zl. koupil osobně svobodný Jan Zierhut z Chudenína. Vrchnost mu uložila 
každoročně odvádět úrok 7 zl., odebírat povinně pálenku, vybrakovaný dobytek a slanečky. Tíživé 
byly dluhy, které plně vykrývaly kupní cenu nemovitosti761

• Zřejmě to Zierhuta odradilo se 
na janovické kovárně více angažovat. Další zápis v gruntovní knize již prozrazuje, že Zierhut 
kovárnu převedl nazpět do vrchnostenských rukou. Jedině tak si lze vysvětlit, že hospodářský úřad 
bystřického panství kovárnu prodával 21. srpna 1773 kovářskému mistrovi Jan Šperlovi 
(t24.3.l805 v čp. 80) z Pocinovic, tentokráte již jen za 160 zl. Jestliže oproti předchozímu kováři 
neměl Šperl žádné nové závazky vůči vrchnosti, mohl se pochlubit bezplatným darováním dřeva 
a dalšího materiálu údajně z bývalé panské tlusárny. Polovinu z kupní ceny Šperl musel uhradit 
do sv. Martina 1773, zbytek po splátkách á 16 zl. až do úplného zaplacení. Na nemovitosti stále 
vázlo množství dluhů, plných 160 zl. Mezi dluženými položkami nacházíme např. pohledávky 
za pohřeb bývalého kováře Holzingera762

• Šperl se ukázal být zdárnějším hospodářem než Zierhut, 

754 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 223v-224v. 
755 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 41, fol. L 22v. 
756 Srv. textovou přílohu č. 2, S. 18. 
757 NA Praha, Desky zemské, sign. DZV 391, fol. H 3v. 
758 NA Praha, Berní mla, inv. č. 37, Revizitace berní mly - Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

759 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 3r-3v. 
760 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 84v. 
761 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 84r, 83v. 
762 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 84v, 265r-265v. - Ke kovárně podle fase josefského 

katastm z roku 1785 patřily louky Č. top. 287 a 288 V jamkách o 176 čtv. sázích (0,06 ha) a pole č. top. 289, 290 
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z vysokým dluhů se mu postupně dařilo vybředávat. Klepání kovářských kladiv se z čp. 80 ozývalo 
až do 7. dubna 1803, kdy Šperl s přistoupením manželky Kateřiny kovárnu se všemi pozemky 
odvedl svému synovi, zednickému mistrovi Václavu Šperlovi a jeho manželce Veronice rozené 
Kratochvílové. Dohodli se na částce 500 zl., přejímající ji hned zaplatili. Z feudální renty smlouva 
uvádí již jen roční činži 7 zl. a povinný odběr pálenky. Odstupující rodiče získali bezplatnou stravu 
a bydlení v nově vybudované světnici. Když s tím nebyli spokojeni, mohli zvolit roční rentu 20 zl., 
třetinu z úrody obilí, zelí a brambor, polovinu ovoce a vydržování 1 krávy. Když jeden z nich 
zemřel, měl pozůstalý právo ročně již jen na 10 zl., čtvrtinu vší sklizně a třetinu ovoce 763. 

Ve spoluvlastnictví oba manželé existovali do 1. dubna 1816, kdy Veronika Šperlová svou polovinu 
přepustila manželovi za 400 zl. W. W. 764 27. března 1820 proběhl soudní odhad budovy, jenž 
přibližuje podobu stavení. Bylo již spolu se sousední stodolou celé zděné a obsahovalo světnici, 
komoru, síň, klenutou kuchyni, dobytčí chléva nevyužívanou kovářskou dílnu s dvojitými okny. 
Včetně vnitřního vybavení byl dům odhadnut na 1544 zl., po započtení všech pozemků včetně 
emfyteutických 1869 zl. 58 kr. 765 Soudním odhadem však Šperl rozhodně neměl v úmyslu se svého 
hospodářství vzdávat, naopak ho dále rozšiřoval - janovická obec mu se souhlasem zemského 
gubernia 12. října 1843 prodala pozemek o výměře 7,5 čtv. sáhu přiléhající k jeho stodole za 12 zl. 
C. M. Trvalým břemenem na pozemku byla roční činže 10 kro C. M., jíž měl Šperl skládat 
do janovické obecní kasy766. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 1,55 hektaru, luk 0,06 hektaru, 
zahrad 0,01 hektaru (celkem 1,62 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 81 (U Ferdů) 
Chalupa v zadním traktu zahrady usedlosti pozdějšího čp. 78 byla vystavěna v rezu 

krejčovského mistra Valentina Sokola (tI6.5.1764) někdy před rokem 1733. Jak dlouho ji obýval 
nevím, vzhledem ke skutečnosti, že ji ještě nezachycuje ocenění panství Dešenice z roku 1729, 
vznikla v mezidobí 1729-1733. Sokol ji 6. února 1733 prodal za 57 zl. Ferdinandu Mayerovi 
(t25.7.1763). Podle textu trhové smlouvy se jednalo o nově zbudovanou chalupu na Tejšlovském 
gruntu s malou stodůlkou, na níž Mayer složil hotově 15 zl. a zbývajících 42 zl. slíbil složilo sv. 
Jiří. Nevázla na ní žádná činže ani žádná robota, protože ji vykonávali majitelé Tejšlovského dvora. 
Novému majiteli se tedy stanovovala běžná robotní norma pro chalupníky ("lnleute"), jež se patrně 
vztahovala i na výši činže767 • Po smrti tkalcovského mistra Ferdinanda Mayera se pozůstalá vdova 
provdala za Jana Fingla (t2.1.1803 v čp. 81), rovněž tkalce, a chalupu na něj převedla. Svatební 
smlouvou z 19. listopadu 1793 předal Jan Fingl domek čp. 81 s malou zahrádkou v ceně 100 zl. 
svému synovi, tkalci Filipu Finglovi (t9.9.1816 v čp. 81), který se chystal uzavřít sňatek 

s Františkou Einlaufovou z Janovic. Nevěsta dostala od svého otčíma Jana Zeise 50 zl. věna768 . 
Fingl zemřel v roce 1816 a 27. prosince 1817 proběhlo pozůstalostní řízení o jeho domku 
a zahrádce v ceně 200 zl. W. W. Soud obojí připsal Finglovu staršímu synovi Františku Finglovi. 
Na chalupě nevázla žádná pasiva a nový majitel uhradil pouze soudní taxu II zl. a dědické podíly 
sourozencům Václavovi, Marii a Terezii po 61 zl. 36 kro W. W. Vůči bratru měl ještě závazek, že ho 
nechá na své náklady vyučit tkalcovskému či jinému řemeslu769 • 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,01 hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

a 329 o celkové výměře 2 jitra I ° I ° čtv. sáhů (0,90 ha). 
763 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 124v-125v. 
764 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 123r. 
765 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 47r-47v. 
766 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 277r-277v. 
767 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 215. 
768 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 80v-8Ir. 
769 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 81 v-82r. 
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Domkářské stavení čp. 82 (U Sekyrníků) 
Skromné staveníčko bez jediného věrtele polí, krčící se vedle domu čp. 80, není zachyceno 

žádným zápisem v gruntovní knize a pouze na základě matrik a katastrů můžeme zjistit majitele či 
obyvatele. Nelze zatím spolehlivě zjistit, kdy dům vznikl. V roce 1783 se odsud ženil tesař Jan 
Viták, jenž tu s rodinou bydlel ještě v roce 1798770

• Domek byl opravdu stísněný, takže si Viták 
nedlouho poté zakoupil čp. 124 a tento prodal Prokopovi Stunovi, který v roce 1810 z domku platil 
kontribuci77l

• I v jeho případě se jednalo pouze o dočasný pobyt, neboť již na podzim 1811 koupil 
stavení čp. 100. Naše chalupa se dostala do vlastnictví ševcovskému mistrovi Janu Kutilovi, synu 
klenovského mušketýra. Bydlel zde ještě v roce 1837, teprve později se domku ujal krejčí 

František Kutilm . Je ovšem možné, že před Františkem dům obhospodařoval ještě jeho bratr, švec 
Ondřej Kutil, připomínaný zde v roce 1826. 

Usedlost čp. 83 (U Šlechtů) 
S původem tohoto celolánového gruntu vyvstávají potíže, podle soupisu desátků z roku 

1693 se jednalo o tzv. Bělohlavovský grunt. Toto příjmení je však v Janovicích velmi rozšířené 
a jeho nositelé nezapadí do zjištěných majitelů gruntu čp. 83. Zmíněný soupis z roku 1693 jmenuje 
majitelem Matěje Šlechtu, stejně tak se vyjadřují matriční zápisy773. JistějŠÍ v posloupnosti majitelů 
si můžeme být až počínaje Matějem Jandou zvaným též Šlechta (tI7.11.1741), jenž si v roce 1718 
nechal vrchností zapsat jako svůj majetek dvůr v ceně 60 zl., ale s dluhem dědicům Matěje 
Vondráčka ve výši 15 zl., kterými byli "Kiliánka, Patlejchová ve Vacovech a sobětická mlynářka H. 

O šest let později přiznával pozemky v rozloze dvora: 33 strychů 2 věrtele polí, luk pod 3 fůry sena 
či 2 fůry otavy a zahrádka pod 1 věrtel 774 . Když údajně v 60 letech zemřel, převzal správu statku syn 
Jakub Janda (*13.2.1727, tI2.11.1805 v čp. 83), jenž jménem věna své sestry Rosiny převedl 
zedníku Janu Jindrovi z čp. 37 2 pole. Nejspíše souběžně s nimi poté Jindrovi prodal ještě celou 
polovinu svého gruntu. Pokud totiž porovnáme pozemky usedlostí čp. 83 a čp. 37, sousedily spolu 
podle josefského katastru ve 100 %. Jakub potom již jen na pololánovém gruntu hospodařil přes 40 
let, až 13. října 1788 žádal u vrchnostenského úřadu, aby mu bylo zaknihováno vlastnictví domku 
a hospodářství čp. 83, jehož se ujal jakožto vlastní syn bez testamentu zemřelého Matěje Jandy775. 

Nabytí knihovního vlastnictví bylo pro Jandu nezbytné, protože již 25. září 1788 předal svůj tzv. 
Jandovský půl dvůr synovi Kašparu Jandovi (t20.2.1825 v čp. 83). Nový hospodář musel vyhradit 
bratru Mikulášovi při gruntu stojící "sedničku" a kus zahrady, sestrám Johaně a Kateřině vydat 
na dědickém podílu po 50 zl. a 1 krávě a pří sňatku jim vystrojit oběd. Zbývající sourozenci 
František, pro něhož rodiče zakoupili tzv. Hodkovský půldvůr, Jan, ženatý na Bendovském 
čtvrtdvoře, a Lidmila na Vrabcovském dvoře již byli odbyti. Rodičům musel Janda poskytnout 
pohodlný byt, aniž by je nutil k nějaké práci na hospodářství776 • Po dlouhých třiceti šesti letech 
Kašpar Janda 26. října 1824 odvedl půldvůr čp. 83 se vším příslušenstvím za sumu 520 zl. C. M. 
svému synovi Janu Jandovi, toho času ve vojenské službě. Nastupující syn tuto částku uhradil 
hotově. Jedinou podmínku, kterou si odstupující otec při uzavírání smlouvy vyhradil, bylo doživotní 
užívání emfyteutické louky z Petrovického rybníka777

. V roce 1828 Jan rozmnožil pozemkový fond 
usedlosti o zahradu č. top. 169 o 42 čtverečních sázích, získanou výměnou s Šimonem Grosslem 
z čp. 62 za svůj pozemek V Kobylincích778

• 

Rozloha podle josef'tkého katastru Z roku 1785: polí 5,25 hektaru, luk 0,75 hektaru, 
zahrad 0,10 hektaru (celkem 6,10 hektaru). 

770 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
771 NA Praha, Kontribučenské fondy, inv. č. 580, sign. lX/26, karton č. 1079, kontribuční subrepartice za rok 1810. 
772 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 29. 
773 Pozdější majitel gruntu Matěj Janda si 21.4.1704 bral za manželku Rosinu, dceru Matěje Šlechty. Dcerou téhož 

byla i Kateřina, provdaná 7.10.1705 za Martina Kiliana. 
774 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fal. 53r. 
775 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 126r. 
776 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 126r-l27r. 
777 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. fal. 129r. 
778 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 411, karton Č. 351. 
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Usedlost čp. 84 (U Pouzarů) 
S Janem Pouzarem nás seznamují již dílčí cedule z roku 1590. Berní rula uvádí majitelem 

Matěje Pouzara, kterému na základě soupisu poddaných podle víry mohlo být zhruba 40 let. 
Revizitace z roku 1675 již konstatuje dosud celistvý grunt rozdělený mezi Jiřího (pochován 
3.10.1724) a Diviše Pouzarových, ale podle všeho hospodařili společně. Soupis desátků z roku 
1693 uvádí jako spolumajitele Jiřího a Šimona Pouzarových (pochován 7.10.1712). S tím koreluje 
i poddanská fase tereziánského katastru a její vizitace z roku 1722. Ještě v roce 1724 byl grunt stále 
ještě celolánový, obnášel 35 strychů polí, ale nejdéle v roce 1733 došlo k jeho rozdělení mezi 
Jiříkova syna Šimona Pouzara (~30.7.1702, t9.11.1759) a jeho příbuzného Šimona Kiliana, který 
měl za manželku Barboru, dceru zesnulého Šimona Pouzara779

• 1. července 1767 Jáchym Pouzar, 
syn Šimonův, prodal rodové hospodářství ležící "mezi Jakubem Jandou a Vavřincem Lomem" 
spolu s vozem, pluhem, řetězy, řezací stolicí a jiným příslušenstvím za 360 zl. Tomáši 
Linsmayerovi. Kupující hotově složil 260 zl. a zbytek přislíbil složit při sv. Jiří 1768. Pouzar měl 
vyplatit dosud zastavená pole a podělit se s novým majitelem o sklizeň obilí, brambor a Inu7Ro. 

Linsmayer však grunt dlouho nespravoval. Již 27. února 1768 Pouzarovský půldvůr prodal za 329 
zl. Janu Poschingerovi, který mu v hotovosti vyplatil 100 zl., dalších 100 zl. přislíbil vydat do 14 
dnů a do sv. Havla zbývajících 29 zl. Nezapočtených 100 zl. měl Poschinger vyplatit Jáchymu 
PouzarovF81

• Poschinger snad grunt zakoupil svému synovi, protože následující trh dne 5. ledna 
1774 uzavíral Jiří Poschinger (mohlo ovšem jít o písařovu chybu). Pouzarovský půldvůr od něj se 
vším příslušenstvím odkoupil Karel Zinterhof (t21.8.1790 v čp. 84). Kupní cena byla stanovena 
na 380 zl., Zinterhof zaplatil hotově jen 62 zl. 7 kro 3 denáry, do 8 týdnů sliboval uhradit 20 zl. 
za zaseté ozimy a 197 zl. 52, 5 kro z tržní hodnoty. Zbývajících 100 zl. tvořily nejrůznější dluhy782. 

Čas na předání hospodářství dozrál 26. března 1790. Karel Zinterhof své hospodářství přenechal 
společně s 2 staršími a 1 mladšími voly a 2 ovcemi synovi, krejčovskému mistrovi Janu 
Zinterhofovi. Celkovou cenu usedlosti Jan srážel výplatou podílů svým sourozencům - Josefě 

Fialové 32 zl. 40 kr., Anně Ptákové totéž (obě dostaly již dříve od otce 2 voly, 1 krávu a 2 ovce 
s jehňaty), Kateřině a Barboře po 63 zl. 20 kr., ve válce dlícímu Václavovi 126 zl. 40 kro a rovněž 
nastupující majitel si mohl odečíst 61 zl. 20 kro jakožto zbytek. Rodičům přislíbil doživotní byt 
a stravu, měli ovšem příležitost tento způsob výměnku vyměnit za roční rentu 7 strychů obilí, 
možnost vypěstovat si v připravené půdě zelí, brambory a len, měl také rodičům vystavět 

na zahradě za své peníze chaloupku783
• Z mně nepochopitelných důvodů, objasňovaným 

zakoupením hospody ve Spůli hospodářovou matkou Evou, se Jan Zinterhof 20. února 1792 
rozhodl svůj půldvůr předat bratru Václavu Zinterhofovi (t 18.1 0.1832 v čp. 84). Ponechal mu 
při hospodářství 1 krávu, 1 býčka, 2 ovce a za své velkorysé gesto mu Václav vyplatil 50 zl., 2 kusy 
hovězího dobytka a za 12 zl. mu postoupil zadní část zahrady k vystavění vlastní chalupy. Další 
body smlouvy se týkaly výplaty zbytku podílů sourozencům a úpravě výměnku pro vdovu Evu 
Zinterhofovou784

• Tento stav se již neměnil a teprve svatební smlouvou z 22. dubna 1830 Václav 
Zinterhof postoupil půl dvůr čp. 84 se všemi pozemky, emfyteutickým podílem z Granátkovského 
rybníka, 2 voly, 1 volkem, 1 jalovicí a veškerým nářadím svému synovi Václavu Zinterhofovi 
a jeho nastávající manželce Kateřině Čermákové za 459 zl. 22 kro C. M. Na dědických podílech 
noví hospodáři museli vyplatit ženichovým sourozencům Marii Paulyové 220 zl., Kateřině 

Zinterhofové 200 zl. a na dluzích 39 zl. 22 kro C. M. Odstupující otec si vyhradil pohodlný, teplý 
a světlý byt, ročně 1 strych pšenice, 4 strychy žita, 2 strychy ječmene, 0,5 strychu ovsa, možnost 
pěstovat si na připravené půdě brambory, zeleninu a len, vydržovat 1 krávu a 2 ovce mezi 

779 Další osudy tohoto půldvora jsou nejasné. Pokud provedeme výčet sousedících pozemků, nalezneme shodu 41 '% 
(po 9 případech z 22) u domů čp. 31 a čp. Sl. 

780 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 58v. 
781 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 22r-22v. 
782 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 23r-23v. 
783 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 129r-130r. 
784 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 130r-132r. 
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hospodářovým dobytkem. Je zarážející, že není žádná zmínka o nevěstině věně, smlouva je 
formulována tak, jako by již byla za Zinterhofa provdána785

• 

Rozloha podle joseffijkého katastru z roku 1785: polí 5,44 hektaru, luk 0,21 hektaru, 
zahrad O, 11 hektaru (celkem 6,86 hektaru). 

Usedlost čp. 85 (U Ševčíků) 
U usedlosti čp. 85 vyvstávají vážné pochybnosti s určením jejího majitele v berní rule. 

Poddanská fase tereziánského katastru jej ztotožňuje s celolánovou usedlostí čp. 2, respektive její 
polovinou. To potvrzují starší relace. Někdy před rokem 1675 se poloviny statku čp. 2 786 ujal 
dosavadní chalupník z Podsedků, tkadlec a primas Šimon Záveský (pohřben 10. března 1693)787. 
12. února 1687 svůj majetek sestávající z poloviny gruntu, páru volů, 1 krávy, 1 plemenného vepře, 
sklizeného obilí a hospodářského nářadí převedl synu Tomáši Záveskému (pohřben 10.12.1715). 
Nový hospodář se otci zavázal vyplatit 15 kop míšeňských grošů, sestře Ludmile 5 kop grošů a při 
jejím sňatku "podle starého obyčeje od daru Božího a půl sudu piva starého ,<788. Tomášovi se však 
na půldvoře příliš nedařilo a někdy před rokem 1714 jej vyměnil s Jakubem Lomem (pochován 
25.1.1719), majitelem chalupy čp. 14789

• Jakub Lom zemřel "napalčivost vnitřností" údajně 
v padesáti letech počátkem roku 1719. Podle nejstarší gruntovní knihy zde po něm hospodařil 
Šimon Polcar, patrně však půjde o chybné přiřazení majitele jiné nemovitostf90

• Po intermezzu 
vdovy Evy se hospodaření ujal syn Karel Lom (~1.11.1699, ti 6.1.1772 v čp. 85), jenž zde 
hospodařil do počátku 60. let 18. století. Podle pozdějších vzpomínek pamětníků grunt předal 
synovi Vavřinci Lomovi (t 1.5.1769), který ho však vlastnil pouhých pět let a zernřeC91 • Pozůstalá 
vdova se krátce poté provdala za Vavřince Fialu (ti 6.2.1786 v čp. 85) a statek mu připsala. 
Zplodila s ním dceru Rosinu, ovšem nedlouho poté zesnula. Ovdovělý Fiala se znovu oženil 
s Juditou Královou, s kterou měl ještě další tři děti. Otázka nástupnictví na gruntu se vzhledem 
k několika dědicům z různých manželství mohla stát neobvykle složitou, nicméně 26. února 1791 
na bystřické vrchnostenské kanceláři se vyřešila pragmaticky. Protože již po nějaký čas na gruntu 
hospodařil Lomův syn Štěpán Lom, připsal se mu celý půldvůr jako jedinému vlastníkovi. 
Nevlastní sestře Rosině Rosině Fialové se zavázal vyplacením 27 zl., Františku, Jakubu a Barboře 
Fialovým po 8 zl. Nevlastní matce Juditě Fialové přislíbil výměnek 2 strychů žita, 1 strychu 
ječmene a přípravu pole pro pěstování brambor. Přes zimu měla výminkářka bydlet s hospodářem 
v hlavní světnici, ale v létě v podružském domečku zvaném "sroubek"792. 12. února 1819 převedl 
Štěpán Lom svatební smlouvou svůj půldvůr čp. 85 se všemi pozemky, vozem, pluhem a bránami, 
2 koňmi a 2 kravami do spoluvlastnictví synovi Janu Lomovi a jeho nastávající manželce Alžbětou 
Strejcovou za 1700 zl. W. W. Odstupující rodiče si na gruntu vyhradili "novou koňskou marštal, 
pak vedle ní se vynacházející kolnou s tou s ní hraničící pernou a sepkou nad malým chlívem, 
v komoře místo na zelí a erteple k svému vlastnímu užitku potřebovati a polovičku všeho užitku 
ze zahrady táhnouti". Kromě toho jim museli nastupující hospodáři odvádět každoročně 1 strych 
pšenice, 4 strychy žita, připravovat pole Pod houvary pod 1 strych výsevku a po smrti jim vystrojit 
důstojný pohřeb. V případě úmrtí jednoho z výminkářů pozůstalému zůstávaly veškeré požitky 
výměnku. Otec nevěsty Václav Strejc z Krotějova do manželství kromě obvyklé ženské výbavy 
daroval jménem věna 1600 zl. W. W., 2 voly a 2 krávy, které si mohl Jan Lom z tchánova dobytka 

785 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 235v-236r. 
786 Ve fasi josefského katastru z roku 1785 v plných 90 % případů pozemky čp. 85 sousedily s pozemky usedlosti čp. 2 

(bez započtení zahrady a domu). 
787 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
788 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 3, kniha č. 1, fol. 34v. 
789 NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, Č. 5. 
790 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 57r-57v. Informace o Šimonu Polcarovi jakožto 

následníku Jakuba Loma se vztahuje k roku 1733. Přitom je nesporné, že Jakub Lom byl již v roce 1714 majitelem 
půldvora. U Polcara jsem navíc neshledal žádné rodinné vazby s Lomovými. Srv. výklad k čp. 2. 

791 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 12Iv-122r. 
792 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 119v-120v, 121 r-121 v. 
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libovolně vybrat. Věno mělo sloužit k uhrazení postupní ceny usedlosti, zbývajících 100 zl. měli již 
ovšem zaplatit ze svých zdrojů po únoru 1820793

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: poli 6,08 hektaru, luk 0,67 hektaru, 
zahrad O, II hektaru (celkem 6,86 hektaru). 

Usedlost čp. 86 (U Šimků) 
Tvořila kdysi společně s gruntem čp. 51 celolánovou usedlost. K jejímu rozdělení došlo 

před vznikem berní ruly z roku 1655. Půldvůr tehdy vlastnil Jakub Fiala (t20.1.1686), o dvacet let 
mladší revizitace zná Šimona Mastíka (t24.1 2.1 686)794. Byl otcem Víta Mastíka, který si grunt 
nechal zapsat až v roce 1691, jak dosvědčuje nejstarší gruntovní kniha. V roce 1701 se ženil 
s Alenou Pstrossovou z Prapořišť. Po téměř více než dvaceti letech hospodaření, v roce 1724, 
přiznával 17 strychů polí a luk pod 2 fůry sena či jednu fůru otavy. Zemřel v prosinci 1729 a grunt 
dále spravovala vdova Alena se synem Tomášem Mastíkem (~18.7.1707, tI6.10.1762), jenž se 
po její smrti stal jediným hospodářem795 • Zanechal syny Prokopa a Josefa, přičemž Josef Mastík 
(t3.2.1819 v čp. 86) na gruntu hospodařil. Ještě v robotním seznamu z roku 1777 byla usedlost 
klasifikována jako třičtvrtělánová, ovšem Mastík o dva roky později svého" čtvrt Metznerovského 
dvora" prodal Michaelu Terčovi a zůstal tak nadále pouze pololáníkem796

. 25. září 1802 odvedl 
půldvůr čp. 86 s příslušenstvím v ceně 900 zl. své dceři Magdaleně a jejímu nastávajícímu 
manželovi, tovaryši Janu Jandovi (t8.12.1847 v čp. 86). 700 zl. připadlo odstupujícímu otci, 
zbývajících 200 zl. se jako věno nevěstino odečetlo. Josef Mastík si se svou ženou Annou vymínili 
doživotní společný byt a stravování s novomanžely, vydržování 1 krávy a možnost vypěstovat si 
v připravené půdě len. Pokud by ovšem docházelo k neshodám, mohli výměnkáři zvolit roční rentu 
5 strychů žita, 1 strych pšenice, 2 strychy ječmene, 1 strych ovsa a přípravu půdy pro brambory 
a zelí. Kromě rodičů měl Janda vydržovat i svého švagra Josefa Mastíka, jestliže se vrátil z vojny 797. 

Svatební smlouvou z 28. ledna 1832 Jan a Magdalena Jandovi půldvůr čp. 86 se všemi pozemky, 
1 krávou a hospodářským nářadím v ceně 480 zl. C. M. převedli do spoluvlastnictví svému synovi 
Josefu Jandovi a jeho nastávající manželce Eleonoře lrweckové z Klenové. Celou částku tvořily 
dluhy, které na usedlosti vázly. Nevěstin otec Václav lrweck jménem věna nastávajícím manželům 
odvedl 120 zl. C. M., 1 krávu, 1 jalovici, 2 ovce a běžnou ženskou výbavu, nevěstina matka Eva 80 
zl. C. M. Josef svým rodičům musel poskytnout doživotní výměnek, totiž společný byt v domovní 
světnici, potřebné místo v komoře, chlévě, stodole a sklepě, dále 5 strychu žita, 1 strych pšenice, 
2 strychy ječmene, 1 strych ovsa, třetinu z všeho vypěstovaného ovoce, možnost vypěstovat si 
brambory, zelí a len a vydržovat mezi svým dobytkem jejich 1 krávu a lovci. V případě úmrtí 
výměnkáře se pozůstalé vdově vše kromě dobytka snižovalo na polovinu, v opačném případě ale 
vše zůstávalo. Ženichovým sestrám Anně, Alžbětě a Josefě se oba nastupující zavazovali v případě 
sňatku odevzdat 1 jalovici a místo výbavy částku 10 zl. W. W., bratru Janovi hradit vyučení z jeho 
podílu 20 zl. W. W.798 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: poli 5,17 hektaru, luk 0,86 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 6,05 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 87 (U Jožů, U Pantátů) 
Když se 4. září 1825 oslovili staří pamětníci, aby vypověděli něco o původu této chalupy, 

rozpomněli si letití sousedé, že ji před 85-90 lety získal neznámo od koho Ondřej Tejšl (* 1.8.1726, 
t9.6.1782 v čp. 87). Pravda je taková, že Ondřej získal, pravděpodobně hned po smrti otce Jakuba 
Tejšla v roce 1748, kus zahrady a zbudoval si na ní svůj vlastní domek. Podle pamětníků jej potom 
kolem roku 1778 připsal manželovi své dcery Barbory Prokopu Paulymu, vyplácejícímu později 

793 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 153v-154r. 
794 NA Praha, Berní rula, inv. č. 37, Revizitace berní mly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
795 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 68r. 
796 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 
797 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 19v-20v. 
798 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 200v-202r. 
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podíly dalším Tejšlovým dcerám, Magdaleně a Alžbětě799 . Hubenou domkářskou živnost, tvořenou 
domkem čp. 87 a zahrádkou, Pauly 30. května 1798 prodal za 249 zl. Sivaldu Jandovi a jeho 
manželce Barboře, kteří mu zaplatili hotově80o • V majetku tohoto domkářského hospodářství však 
dlouho nezůstali, již 8. února 1803 ho od nich - tentokráte za 500 zl. - odkoupili manželé Josef 
a Barbora Šperlov;S°'. Po Barbořině předčasné smrti její polovina připadla na základě soudního 
rozhodnutí z pozůstalému vdovci, musel se však vyrovnat s dcerou Evou, provdanou za Františka 
H6flera. Její mateřský podíl činil 274 zl. 13 kro W. W., úroky dosáhly výše 57 zl. 15 kro W. W.802 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,04 hektaru (celkem 0,04 
hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 88 (U Bubeníků) 
Již v roce 1718 si nechal tuto chalupu za 20 kop míšeňských grošů zapsat Šimon Kilian, 

jenž ji vlastnil ještě v létě 1739 a platil z ní vrchnosti roční činži 30 kr. 803 Šimonovým synem 
a následujícím hospodářem byl poté Prokop Kilian (*30.6.1722, t20A.1772 v čp. 88). Nemaje 
zřejmě žádných dědiců, prodal Prokop těsně před smrtí chalupu se zahradou Jakubu Bubeníkovi 
(t7.5.1771 v čp. 3) za 30 zl., z nichž kupující složil hotově 15 zl. 48 kr., zbytek tvořily dluhy. 
Od chalupy také oddělil pole a louku V Chvalově a s přidáním 21 zl. je vyměnil za bohužel 
nespecifikované pozemky Ignáce Tichého. Smlouva je datována 25. dubnem 1772, ale vzhledem 
k datu úmrtí Prokopově muselo k prodeji dojít dříve804 • Bubeník zemřel nedlouho poté a zanechal 
dvě dcery - Alžbětu, provdanou za Matěje Strassera, a Annu, provdanou za Jana Aschenbrennera 
(t4.3.1837 v čp. 88), nového majitele hospodářství uváděného zde již v roce 1798805

. Do této logiky 
nezapadá pouze zpráva o úmrtí Tomáše Jandy, bývalého majitele sousedního domu čp. 100. 
Aschenbrennerovu přítomnost, respektive jeho dědiců potvrzuje ještě stabilní katastr z roku 1837806

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,58 hektaru, luk 0,65 hektaru, 
zahrad 0,06 hektaru (celkem 1,29 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 89 (U Michalů) 
Nejstarší zpráva o nemovitosti se váže k roku 1704, kdy ji neznámo od koho koupil za 18 

zl. 15 kro Michael Tej.~l (pohřben 9.1.1721), pocházející pravděpodobně z usedlosti čp. 78807
. 

Matriky uvádějí v roce 1697 jeho sňatek, ale bez uvedení otce. Později gruntovní kniha 
charakterizuje Tejšlův majetek jako domek se zahradou pod 3 věrtele výsevku. Zemřel v 56 letech 
na "oteklinu", ale s domkem zůstalo nadobro spjato jeho křestní jméno. Jeho syn a nový majitel 
Jakub Tej.~l (~25.7.1698, tl.1.1748) totiž v matrikách vystupuje téměř výlučně s přídomkem 
"Michálek". Ženil se teprve čtyři roky po otcově smrti. Ze splozeného potomstva s manželkou 
Lidmilou Mastíkovou chalupa připadla mladšímu synu Matěji Tejšlovi (t4.1.1811 v čp. 89), 
zatímco starší Ondřej si vystavěl na otcovské zahradě chalupu čp. 87. Kvůli finančním potížím 
Matěj Tejšl prodal 25. července 1783 část své zahrady za 9 zl. Martinu Zinterhofovi, jenž si zde 
vystavěl chalupu čp. 1 02xox

• Hospodařil zde poté až do své smrti v roce 1811. Domek potom připadl 
zednickému tovaryšovi Vavřinci Salounovi (t8A.1824 v čp. 89), jenž byl manželem Tejšlovy dcery 
Magdaleny. Poté, co zemřel na souchotiny, provdala se jeho dcera Magdalena za farského pacholka 
a tesařského tovaryše Daniela Schweigera (t 12.7.1827 v čp. 89). Také on podlehl ve 30 letech 
souchotinám, takže znovu ovdovělá Magdalena uzavřela sňatek se zednickým tovaryšem Jiřím 
Kotlánem (t 16.9.1833 v čp. 89). I ten ji ovšem ve smrti předešel, zemřel ve 42 letech. Ještě stabilní 

799 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 137v. 
800 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 136v-137r. 
801 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 137r-137v. 
802 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 142r-142v. 
803 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fal. 58r. 
804 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fal. 58r, 57v. 
805 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
806 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. ll. 
807 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fal. 59r. 
808 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 179r-179v. 
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katastr uvádí domek ve vlastnictví Kotlánových dědiců, ale elaborát z roku 1853 již jmenuje 
majitelem Jakuba Terče809. Jeho rodina se zde udržela až do roku 1911. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,09 hektaru (celkem 0,09 
hektaru). 

Stavení čp. 90 
V nejstarších konskripčních seznamech chalupa defiluje jako obecní pastouška. Kdy 

vznikla bohužel nelze přesněji detekovat, ale vzhledem k tomu, že stála již v době zavedení 
číslování domů, existovala před rokem 1771. Postavena byla jistě z nákladů janovické obce. 
Poněkud sdílnější jsou gruntovní knihy po roce 1800. Podle zápisu z 1. února 1846 koupil kolem 
roku 1815 Kryštof Babka za 240 zl. W. W. od Josefa Jandy prázdná stavení nesoucí popisné číslo 46 
a vedlejší domek čp. 90 "na tak nazvaným pastuší" a zavázal se z něj platit 18 kro činže janovické 
obci a vrchnosti robotní reluici ve výši 1 zl. ročně8lO • Dosvědčuje to, že pastouška přestala sloužit 
svým účelům někdy koncem 18. století, kdy ji mohl získat Josef Janda. Babka staré stavení zbořil 
a postavil zcela nový domek čp. 90 pro svého bratra, krejčovského mistra Adama Babku 
(t13.3.1825 v čp. 90). Adam ovšem vlastnictví domku převedl na Jakuba Babku (t28.10.1832 
v čp. 90), který jej poté držel až do své smrti. Právě jeho děti Johana Mrvíková, Markéta a Jan 
Babkovi iniciovali dodatečné zaknihování nemovitosti. 

Domkářské stavení čp. 91 (U Sklenářů) 
20. srpna 1775 prodal švec Bedřich Váchal (t31.10.1786 v čp. 91) svůj nově zbudovaný 

domek vedle Jakuba Bubeníka Tomáši Jandovi, který mu za něj a přidání 23 zl. předal svou chalupu 
"mezi bývalou panskou jlusárnou a zahradou obecní pastoušky ,,811. V novém bydlišti měl Váchal 
lepší předpoklady pro vykonávání řemesla a bydlel zde až do své smrti. Pozůstalá vdova Dorota 
Váchalová byla v ten okamžik již dosti stará a její jediný syn Ignác ještě školou povinný, takže se 
rozhodla domek 2. ledna 1788 předat Jiřímu Salounovi (23.7.1832 v čp. 91), nastávajícímu 
manželovi její dcery Anny. Jiří musel do čtyř let vyplatit Ignáci 40 zl., jeho provdaným sestrám 
Anně Kilianové a Alžbětě Moravové po 10 zl. a uhradit dluhy váznoucí na domku ve výši 38 zl. 31 
kro Naproti tomu připojil k chalupě své vlastní pole pod 2 věrtele výsevku a přidal 7 zl. 812 Domeček 
poté koupil 30. listopadu 1822 i s polem tkadlec Jakub Stuiber, manžel Salounovy dcery Barbory. 
Společně jej vlastnili do 20. září 1828, kdy koupili půldvůr čp. 37. Manželům Františku 
a Kateřině Salounovým, kteří ho prodávali, jako protihodnotu odvedli chalupu čp. 91 za sumu 200 
zl. c. M.813 Salounovi čp. 91 drželi 10 let a ll. ledna 1838 ho prodali manželům Františku 
a Rozálii Touškovým za 400 zl. C. M.814 

Rozloha podle joseJ~kého katastru z roku 1785: zahrad 0,01 hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

Stavení čp. 92 
Stejně jako v případě pastoušky čp. 90, nelze ani o vývoji tohoto domku snášet doklady 

dříve než s zavedením domovních čísel v roce 1771. Podle všech pramenů se zde minimálně do této 
doby vyráběla potaš, nejspíše v režii janovické židovské komunity. V roce 1775 již byla bývalou 
panskoujlusárnou815

• Po ukončení výroby drasla, základní suroviny pro výrobu skla, se v chalupě 
usidlovali nemajetní obyvatelé a žebráci. Matriky tak zachycují, že zde zemřel 7. ledna 1772 ve 43 
letech žebrák Jakub Kuklík, 1. října téhož roku rovněž žebrák, tentokráte osmdesátiletý Jan 

809 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 
pozemnosti v obci ( ... )". 

810 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 313v-314r. 
811 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 237r. 
812 SOAPlzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 210r-211r. 
813 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 245v-246r. 
814 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 339r-339v. 
815 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, pag. 237r. 
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Sedláček. Příjmení obou naznačují, že šlo o místní příslušníky. Josefský katastr stavení prohlašuje 
v roce 1785 za "panskej domek". Draslárna tak mohla fungovat jako předstupeň pozdějších 
chudobinců, i když za výrazně jiných podmínek. V roce 1798 stavení vlastnil Žid Jakob Hutter8

!6. 

Domkářské stavení čp. 93 (U Podstatnejch) 
Nejstarší zmínku o nemovitosti jsem nalezl k roku 1763. Tehdy chalupu Václava Mayera 

u draslárny koupila za 72 zl. Dorota Grosslová z Rohozna. Hotově složila 50 zl., zbytek slíbila 
zaplatit v červnu 1763 817

• Stavení zdědila její dcera Anna, která jej později věnovala svému 
manželovi, krejčovskému mistrovi Šimonu Zinterhofovi (t29.10.1808 v čp. 93). Ten ke gruntu 
připojil pole č. top. 738 Pod spravedlnosti či nověji V Drblově pod 1 strych 2 věrtele výsevku se 
zajímavou historií. Janovický mlynář Jan Metzner odkázal toto pole, pocházející od Polcarovského 
gruntu v ceně 28 zl.,kjanovickému kostelu sv. Jana Křtitele, aby se za něj mohly být slouženy mše. 
Pole užíval Metznerův mlynářský kolega Matěj Blahut, který ho v roce 1763 za 28 zl. koupil nazpět 
a prodal jej 4. května 1769 Šimonu Zinterhofovi818

• Ten již 19. září 1808 nechal sepsat testament, 
kterým své ženě Anně odkázal chalupu a pole Pod šibenici. Vdova měla ještě navíc užívat pole, 
zastavené od Matěje Podstatného, a to až do vydání 4 zl. 1 strychu 2 věrtelů pšenice a 2 strychů 
žita. Zbytek své hotovosti odkázal ke zdejšímu záduŠí819

• Vdova však chalupu se zahrádkou a polem 
č. top. 738 V Drblově 16. dubna 1809 převedla bezplatně manželům Kryštofu a Sibyle 
Schmidtovým, ovšem s podmínkou, že jí umožní v chalupě slušně dožít a budou jí každoročně platit 
6 zl.820 Krejčovský mistr Kryštof Schmidt zemřel brzy nato a pozůstalá vdova Sibyla Schmidtová 
se na základě pozůstalostního řízení z 22. června 1814 stala majitelkou celé chalupy a dvou 
pozemků, dohromady odhadnutých na 155 zl.82! Vdova však zaplatila některé pohledávky (podíl 
plnoletému synu Janu Schmidtovi 12 zl., náklady na pohřeb pozůstalostní řízení v celkové sumě 35 
zl. 15 kro W. W.) a nakonec hospodářství 26. srpna 1814 převedla své nezletilé dceři Anně 
Schmidtové za 98 zl. 4 kro W. W. Nová majitelka matce vyplatila 50 zl., na dědických podílech 
svým sourozencům Šimonu, Josefu a Václavu Schmidovým po 12 zl. 1 kro W. W. Stejný podíl 
připadl také W22

• Anna se v roce 1817 provdala za krejčovského mistra Jindřicha Mandáka 
z Vrhavče, na kterého byl domek napsaný ve stabilním katastru v roce 1837. Někdy poté ovšem 
nemovitost prodali řezníkovi Josefu Oberhoferovi, jenž dům vlastnil do roku 1853. Pokud zde 
někdy bydlel, bylo to jen na krátko, poněvadž si postavil zcela nový dům čp. 157 na dvoře 
hospodářství čp. 36. 

Rozloha podle josef~kého katastru z roku 1785: poli 0,38 hektaru, zahrad 0,01 hektaru 
(celkem 0,39 hektaru). 

Papírna čp. 94 
Papírna na východním okraji vsi Veselí se původně započítávala pod Janovice: zahrnula ji 

sem jak konskripce v roce 1771, tak i o čtrnáct let mladší fase josefského katastru. Až vyměřovací 
práce na katastru stabilním papírnu čp. 94 definitivně inkorporovaly pod katastrální území Veselí. 
Výrobní kapacitou se janovická papírna řadila k podnikům menšího charakteru, podle údajů 
katastrální vizitace z roku 1722 měla dvě pánve, každou na 9 stoup823, F. Zuman zase uvádí, že 
v roce 1745 měla již jen 10 stoupních žump a produkovala 80 balíků papíru ročně, v závěru 18. 
století zdejší papírník Keil vyráběl jen o 20 balíků papíru více (5 poštovního, 40 kancelářského, 30 
kancelářského a 25 savého papíru). Po celou svou existenci zápolila s nedostatkem hadrů, základní 
suroviny pro výrobu papíru824 . Přesto pozorujeme, že papírníci dosahovali vysoké společenské 

816 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
817 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 61 r. 
818 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 59v-61r. 
819 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 61 v. 
820 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 73v-74r. 
821 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 74r-75r. 
822 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 75r. 
823 NA Praha, Exaequatorium dominicale, inv. č. 434, karton č. 45. 
824 O janovické papírně pojednal zevrubně František ZUMAN, Papírna ve Veselí u Janovic. Ze zapadlých kapitol 

349 



prestiže, srovnatelné jen se špičkami janovické samosprávy. V papírně nepracovali sami, z matrik 
známe množství papírnických tovaryšů. Podle poddanské fase z roku 1714 vypomáhali 2, každý 
s roční mzdou 35 zl.825. Nejstarší zápis o papírně v gruntovních knihách je poněkud záhadný. Podle 
něj hrabě z Kolowrat 8. dubna 1722 papírnu se vším příslušenstvím pronajal horažďovickému 
papírnickému mistrovi Janu Michaelovi Kiisswetterovi do užívání na tři roky za roční činži 150 zl., 
placenou ve dvou termínech o sv. Janu a na Vánoce, a odvádění 6 rysů papíru (z poloviny 
kancelářského a z poloviny konceptního). Správa panství se zase zavazovala odvádět mu ročně 40 
sáhů dřeva a z každé uvařené várky piva 1 soudek patoků. Veškerý inventář papírny obdržel 
Kiisswetter sepsaný a po třech letech jej měl vrátit ve stejném stavu, v jakém se ho ujímal. 
Na nemovitém majetku mimo vlastní budovy Kusswetter přejímal dvě louky o výnosu 2 for sena -
Za janovickou štěpnicí a druhou U Veselz-826. Překvapuje především jméno Jana Kusswettera, kterého 
matriky připomínají jako papírníka mnohem dříve, v letech 1692-1714. Podle stejného pramene měl 
Kusswetter od roku 1718 pracovat na výrobě papíru v Horažďovicích. Byl zcela jistě prvním 
papírníkem vůbec, protože podle snesených dokladů papírna vznikla právě v létě 1692827

• 

Za následovníka lze považovat Martina Kubíka, matrikami připomínaného v období 1715-1723. Je 
jistě oním Martinem Jandou, kterého připomíná nájemní smlouva z dubna 1722. K jisté stabilizaci 
nájemníků na papírně dochází až příchodem Jana Michaela Fuchse (pochován 27.5.1732), jenž je 
po mém soudu identický s Janem Michaelem v nájemní smlouvě. Po jeho brzké smrti je vývoj 
majetkových poměrů nejasný, ale soudě podle matričních zápisů, ujal se provozu papírny 
Michaelův syn Jan Kašpar Fuchs (t12.11.1762), který 15. července 1753 dosud dominikální 
papírnu zakoupil za sumu 300 zl. do osobního vlastnictví. Podle kontraktu k ní patřila pole Mezi 
spůlskými grunty, U Veselí, Za Pruškou, V palouku, Za lesíkem u kříže a U mi/etického pole 
o celkovém výsevku 18 strychů a loučka Pod cestou s výnosem 3 for sena828

• Zachován zůstala 
roční činže 150 zl., skládaná na polovinu o sv. Jiří a sv. Havlu, přibyl povinný odběr 220 žejdlíků 
panské pálenky (1 žejdlík stál 4 kr.). Vrchnost naproti tomu přislibovala poskytnout Fuchsovi 
prostřednictvím robotníků dovoz dřeva a kamene, šindele a z každé várky piva 1 soudek patoků829 . 
Po zákupu se nový majitel snažil rozšířit pozemkový fond papírny, 21. září 1755 zakoupil za 25 zl. 
kus obecního pozemku830. Zemřel v pouhých 54 letech a o veškerém jeho zanechaném jmění byl 
sestaven podrobný inventář, jenž informuje, že kromě zmiňovaného obecního pozemku zakoupil 
ještě další nemovitosti - za 30 zl. kus místa ke zbudování zahrady, kde vysázel jabloně, hrušně 
a švestky - a na své náklady vybudoval stodolu. Přesto nehospodařil zcela korektně, 

po vykalkulování všech dluhů vykazoval pasivní bilanci -19 zl. 16 kro 3 denáryR31. Pozůstalá vdova 
Ludmila Fuchsová se 25. října 1763 provdala za papírnického tovaryše Jana Jiřího Zeisse, který se 
záhy vypracoval na mistra a zcela převzal provoz papírny. Fuchs však zanechal několik dětí a bylo 
nutné je vyplatit. Po dílčích pokusech k tomu s definitivní platností došlo 3. dubna 1786. Z prvého 
manželství s Františkou Erbenovou Jan Kašpar Fuchs zplodil dceru Annu Marii Mullerovou, jež 
obdržela od Zeisse a svým bratrů celkem 37 zl. 33 kr., a syna Františka, vyplaceného a žijícího až 
v Sedmihradsku. Z druhého manželství tu byli Kašpar Fuchs, jenž se měl stát nástupcem 
na janovické papírně po Zeissově smrti, a Tomáš Fuchs, papírník v Lídlových Dvorech 
u Kašperských Hor, jenž měl za ustoupení od dědických nároků od Kašpara obdržet 100 zl. m Zeiss 
však nakonec shledal vhodnějším papírnu přece jen předat svému nevlastnímu synovi, neboť v roce 
1784 vystavěl papírnu ve Velharticích a měl tedy zajištěné živobytí. Janovickou papírnu tak převedl 

hospodářského života v PošumavÍ, Papír a celulosa 3, 1948, č. ll, s. 19; č. 12, s. 20. 
825 Tak rustikální fase tereziánského katastru z roku 1714, NA Praha, TK, inv. č. 1440, karton č. 443, poddanská ťase 

panství Týnec, Janovice a Dešenice, č. 67. 
826 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. Č. 81, sign. K 81, ťol. 22v-23r. 
827 Tak rovněž F. ZUMAN, c. d., S. 19. 
828 Přiznávací tabela z roku 1749 připisuje papírně 13,5 strychu polí a luk pod 3 vozy sena. NA Praha, Exaequatorium 

dominicale, inv. č. 434, karton Č. 45. Pozemky musel papírník přikoupit až po roce 1722, vizitace poddanské fase ji 
ještě neuvádí. 

829 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, ťol. 56 A. 
830 Opis trhové smlouvy ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše, karton "Archiv janovský". 
831 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, ťol. 244r-248r. 
832 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 248r-249v. 
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Kašparovi smlouvou uzavřenou v Sušici 20. února 1790, s výminkou, že ji bude moci obývat až 
do sv. Jiří 1790. Na srážku dědického podílu 819 zl. Zeiss novému majiteli zanechal na papírně 
4 krávy, 10 strychů ječmene, seno, slámu, hnůj, pluh, brány a další zemědělské náčiní včetně 
možnosti sklidit si zaseté obilí. dokonce si ponechal závazek zaplatit jeho bratru Tomáši Fuchsovi 
1535 zl. dědického podílu833

• Vzhledem k tomu, že Kašpar Fuchs však byl již nějaký čas majitelem 
papírny v Kašperských Horách po svém bratrovi, rozhodl se janovickou papírnu 21. dubna 1790 
prodat papírnickému mistrovi z Litoměřického kraje Františku Keilovi (tI3.5.1828 v čp. 94) ajeho 
manželce Anně Marii za 4250 zl. V příslušenství byly 2 krávy, kopa slámy, pluh a brány, noví 
majitelé na sebe převzali povinnost odebírat z panské vinopalny 220 žejdlíků pálenkl34

• Keil 
zaměstnával v polovině 20. let 12 papírenských zaměstnanců835 a když zemřel, ujal se papírny jeho 
stejnojmenný syn, jenž koupil od janovické obce kus obecního pozemku za 300 zl. W. W. 836 

S výrobou papíru se zde podle Zumanových údajů pokračovalo až do 60. let 19. století. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,24 hektaru (celkem 0,24 
hektaru). 

Mlýn čp. 95 (U Marků) 
V pramenech se mlýn uvádí jako Veselský dolní, Jandovský, v Drahách či nejčastěji 

MarkovskýH37. Uváděn je již v roce 1539. První konkrétnější zmínkou je až trh z 15. července 1615, 
jímž Jiří Janov,'tký Z Janovic koupil" mlejn slove Jandovský v drahách k Veselí ležící" za 120 kop 
míšeňských grošů od poddaných Jarolíma a Jana Jandových 838

• Vrchnost však mlýn patrně znovu 
prodala poddaným, protože taxa statku z roku 1649 ho zmiňuje jako vypálený s robotní povinností 
2 dnů o senosečích a 4 dny při vláčení polí839

• Od této chvíle jsou osudy mlýna nadlouho nejasné, 
neeviduje ho žádná z trhových smluv 17. století, mlýn patrně zůstával pustý. Teprve trhová smlouva 
z 24. března 1693 nás zpravuje, že zesnulý mlynář Marek Cvrček z Jandovského mlýna byl otcem 
Alžběty Stunové, manželky Jaroslava Stuny, jenž toho dne prodával z příslušenství mlýna 2 strychy 
pole faráři Jirchovi840

• Vlastní mlýn se vynořuje v roce 1714 v majetku Šimona Věnečka 
(t7 .1.1716) v poddanské fasi tereziánského katastru s příslušenstvím 1 strychu 3 věrtelů polí, louky 
" V ostrovci" pod 1 vůz sena a povinností odvádět ročně poddanský úrok 2 zl. a 6 strychů žita841

• 

Vizitační komise nalezla o devět let později ještě další 4 strychy 0,5 věrtele rolí a luk pod 0,5 vozu 
sena původně rustikálních pozemků, které vrchnost v čase hospodaření na mlýnu zabrala a k mlýnu 
připojilax42 . Jak dlouho tehdy Věneček mlýn vlastnil nelze říci, matrikami je v Janovicích doložen 
od roku 1698x43

. Mlýn kolem roku 1717 do základů vyhořel, protože když Šimonův syn a nástupce 
Jakub Věneček 29. srpna 1717 získal na základě dědických práv od Kašpara Zinterhofa za II zl. 30 
kro polovinu z jeho dvoustrychového pole, uváděl, že na svůj náklad postavil na spáleništi úplně 
nový mlýnX44

• Postupně se mu dařilo zotavovat, 18. února 1722 přikoupil za 12 zl. kousek pole 
pod 1 strych výsevku od Adama Mayera, jenž ho získal od Lidmily Ovsové845

, ovšem již 8. 
července 1723 prodával dvě svá políčka za 4 zl. Dorotě Sokolové846

• V roce 1733 tak půdní fond 

833 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 259r-260v. 
834 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 25Ir-252r. 
835 Johann Gottfried SOMMER, Das Konigreich Bohmen. Statistisch-topographisch dargestellt. Siebenter Band, 

Klattauer Kreis, Prag 1839, s. 86. 
836 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 405, karton Č. 336. 
837 K. POLÁK, Místopis, s. 280 uvádí, že janovický starosta Antonín Viták věnoval do klatovského muzea vývěsní štít 

z konce 18.či počátku 19. století století s nápisem: "Nro. 95 Marka Mill!. Mlýn Markovský". Štít měl v Polákově 
době inv. Č. 45914. 

838 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. 1, fol. 14v. 
839 NA Praha, Stará manipulace, sign. J 2/1, taxa statku Janovice n. Úhl. z 12.6.1649. 
840 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 43v. 
841 NA Praha, TK, inv. Č. 1440, karton Č. 443, poddanská fase panství Týnec, Janovice a Dešenice, Č. 52. 
842 NA Praha, TK, inv. Č. 1288, karton Č. 420, 
843 15.7.1698 nechal křtít syna Františka Prokopa Věnečka. 
844 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 410, karton Č. 350. 
845 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 410, karton Č. 350. Mayer pole koupil od Lidmily Ovsové. 
846 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 410, karton Č. 350. K těmto majetkovým převodům srv. SOA Plzeň, VS 
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mlýna vykazoval 7 strychů 2 věrtele polí847
. Je to dokladem Jakubova zápasení s finančním 

nedostatkem, který snad přece jen nakonec zvrátil ve svůj prospěch, protože 17. prosince 1729 od 
Bernarda Rumplera získal za 24 zl. rybníček nedaleko svého mlýna. Vedle hotových peněz mu však 
vznikla povinnost odvádět Rumplerovi až do jeho smrti 1 rybu, nejlépe štiku848

• Kromě toho tu byla 
povinnost feudální renty, která podle ocenění statku Dešenice z roku 1729 obnášela stále roční 2 zl. 
a in natura 6 strychů žita849

• Po dlouholetém hospodaření Věneček 31. ledna 1759 svůj "dolní mlýn 
ve Veselí" s rybníčkem a ostatními pozemky prodal bývalému mlynáři v Úborsku Janu 
Steinbachovi (t6.11.1788 v čp. 95) za 445 zl. Steinbach složil hotově 145 zl., do 27. května slíbil 
splatit dalších 270 zl. a zbývajících 30 zl. měl odvést k záduší janovického farního kostela. 
Z povinností vůči vrchnosti smlouva uvádí roční odvod 6 strychů žita, 2 zl. místo vykrmování 
vepře, bezplatný dovoz ječmene v okruhu 4 až 6 mil a povinný odběr slanečků a pálenkl50

. 

Souběžně se ziskem mlýna měl obdržet obecní" dva věrtele drah spolu s tím strychem pole ". Když 
se ani do července 1774 Steinbach neměl k tomu obecní pozemky zaplatit, sepsal proti němu písař 
F. J. Kitzberger stížnost vrchnosti, v níž prohlašoval, že samotný mlýn stojí na obecním pozemkuR51

• 

To potvrdil i soused z Podsedků Václav Zinterhof, pozemek porostlý olšemi vedle Rumplerovského 
rybníčka a palouk vedle starého splavu označil za původně obecní852. Jak spor skončil nevím, 
každopádně 4. ledna 1778 se ve svatební smlouvě Jan Steinbach zavázal předat mlýn se vším 
příslušenstvím v ceně 445 zl. svému nastávajícímu zeťovi Šimonu Pavlíkovi (t25.3.1828 v čp. 95) 
z Horšovského Týna, uzavírajícímu sňatek s jeho dcerou Kateřinou853 . Očividně k tomu však 
nedošlo a 28. listopadu 1786 stárnoucí Jan Steinbach svůj mlýn znovu převedl na svého zetě 
za stejnou sumu, ovšem s podmínkou, že Pavlík bude moci začít mlýn samostatně spravovat až 
po jeho smrti. Z trhové sumy hotově Steinbach od zetě inkasoval 320 zl., jeho dcery Anna, Kateřina 
a Barbora dostaly na dědickém podílu vždy po 20 zl. Dalších 65 zl. se mohlo odečíst jako věno 
Šimonovy manželky Kateřiny. Pokud odstupující mlynář zemřel, mělo být veškeré jeho zanechané 
jmění (myšleno movité) rozděleno mezi jeho dcery. Pokud se jednalo o feudální rentu, musel Šimon 
Pavlík odvádět vrchnosti každoročně 6 strychů žita, 2 zl. místo vyživování dominikálního vepře, 
bezplatně rozvážet pro vrchnost ječmen v okruhu 4-6 mil a odebírat panskou pálenku, slanečky 
a vybrakovaný dobytek854

• Šimon se zaměřil především na rozšiřování pozemkového vybavení 
mlýna: 9. března 1789 zakoupil od Jiřího Mrvíka z čp. 52 za 70 zl. "políčko za Ouhlavou vedle 
panskýho ,,855, od rohozenského sedláka Matěje Míška 17. prosince 1790 za 80 zl. pole Pod hroby 
o výměře 1141 čtv. sáhů856 , množství pozemků získal během emfyteutizace dominikálu v rozmezí 
let 1792-1803857

• Vrcholem jeho nákupních aktivit bylo jistě zakoupení usedlosti čp. 7 dne 
9. července 1806 od Šimona Trenglera za 1600 zl. 858, ale již 31. března 1815 prodané Alžbětě 

Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 79r. 
847 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 79r. 
848 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 86 E. 
849 NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fol. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 518, 

karton Č. 423. 
850 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 86 D-86 E. Ve smlouvě je jako prodávající uváděn Jan 

Věneček - nelze bez podrobnější analýzy zjistit, zda jde o Jakubova syna či Jakuba samotného. 
851 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 351. 
852 Svědectví z 28.3.1774 v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 
853 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 86 E-87r. - Podle fase josefského katastru z roku 1785 

k mlýnu emfyteuticky patřila z Ledvinkovského domu čp. 3 dominikální pole Č. top. 1847, 1857, 1858, 1860, 1861 
o výměře 4 jitra 1457 čtv. sáhů (2,82 ha) a louka Č. top. 1856 o výměře I jitro 253 čtv. sáhů (0,66 ha). Zbylé 
pozemky byly rustikální. 

854 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 240r-240v. 
855 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 80r-80v. 
856 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 243v-244r. 
85722.6.1792 pole č. top. 445 v Rohozně (52 zL), 22.9.1795 pole Č. top. 405 (79 zl. 24,5 kr.), pole Č. top. 1853 (36 zl. 

19,75 kr.), pole č. top. 1858 (25 zl. 47 kr.), pole č. top. 1861 (42 zl. 11,25 kr.), louka č. top. 1735 (85 zl. 9,5 kr.), 
21.3.1798 podíl z Granáteckého rybníka (9 zl. 15,125 kr.), 12.2.1803 část pole Č. top. 312 (395 zL). Srv. příslušné 
zápisy v SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 117-119, sign. K 117-119. 

858 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 39r-40r. 
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Pistlové za sumu 2400 W. W. 859 Navíc počínaje 1. lednem 1802 platil v následujících 12 letech 
jménem feudální renty namísto sutého obilí pevnou částku 13 zl. 12 kr. 860 Když Pavlíkovi zemřela 
manželka Kateřina, uzavřel manželství s vdovou Marií Annou Storchovou, jež mu na základě 
svatební smlouvy z 28. února 1816 přinesla věno 1940 zl. B. Z., 1 krávu, 1 jalovici a běžnou 
ženskou výbavu. Šimon ji sice nepostoupil polovinu mlýna, ale zajistil jí pokojné dožití na mlýně 
formou výměnku, sestávajícího z 3 strychů pšenice, 6 strychů žita, 2 strychů ječmene, 1 strychu 
ovsa, 1 věrtele ječných krup, 20 liber vepřového masa, 3 měřiček soli, vydržování 1 krávy 
předepsaným množstvím slámy a sena, přípravy půdy pro pěstování zelí, brambor a lnu 
a samozřejmě také bezplatné obývání jedné místnosti s dodávkou 3 sáhů dřeva. Marie Anna také 
mohla libovolně využívat emfyteutického pole a loukl6\. Svatební smlouvou z 22. června 1825 
Šimon odvedl svůj mlýn se všemi pozemky, 2 koňmi, 1 krávou, vozem, pluhem, branami 
a mlynářským nářadím v celkové ceně 1847 zl. 45 kro W. W. a 860 zl. 54 kro C. M. 
do spoluvlastnictví synovi z prvého manželství Michaelu Pavlikovi a jeho nastávající manželce 
Rozálii Friedrichové. Částku ve vídeňské měně tvořily dluhy, které na sebe i s placením příslušných 
úroků nastávající manželé převzali, částka v konvenční minci putovala do rukou odstupujícím 
rodičům. Marie Anna Pavlíková rezignovala na výměnek, který jí byl vyměřen ve svatební smlouvě 
z roku 1816 a společně s manželem Šimonem začala od sv. Jakuba 1826 dostávat roční rentu 
3 strychy pšenice, 6 strychů žita, I strych ječmene a užívání emfyteutické louky U trávníku 
u Rohozna, horní zahrádku u mlýna. Pokud Šimon zemřel, měla vdova nárok na 2 strychy pšenice, 
5 strychů žita a I strych ječmene. Nevěstin otec Vít Friedrich do manželství přinesl jménem věna 
1600 zl. C. M., 2 voly, 2 krávy a běžnou ženskou výbavu. Novým majitelům se neměnila výše 
feudální renty vůči vrchnosti, stále ročně odváděli 6 strychů žita a 2 zl. jakožto reluovaná povinnost 
vyživovat panské vepřeR62 • Michaelovi se podařilo před rokem 1840 ještě rozšířit pozemkový fond 
mlýna o kus obecního pozemku za cenu 62 zl. 32 kro W. W.863 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,25 hektaru, luk 0,41 hektaru, 
zahrad 0,14 hektaru, pastvin 0,52 hektaru (celkem 1,57 hektaru). 

Hostinec čp. 96 (Granátka, U Šenkýřů) 
Zásadním nedostatkem pro vylíčení dějin usedlosti zvané Granátka při silnici na Klatovy je 

absence jakýchkoli zápisů v pozemkových knihách. Mohl jsem se proto spolehnout pouze 
na matriky a katastry. Hned úvodem je třeba říci, že Granátka po celou svou existenci v epoše 
feudalismu nepřestávala být dominikálním majetkem. Paradoxně právě to ztěžuje poznání jejích 
starších dějin. Pokud vyjdeme z názvu hostince, shledáváme v Janovicích již 7. června 1604 Jiřiho 
Granáta, jenž zde kupoval od Matěje Strycha chalupu864. S polovinou 17. století je pramenně 
doložen jistý Matěj Granát, snad majitel téže chalupl65. Důrazně však připomínám, že jejich 
spojitost s Granátkou je čistě hypotetická a není nijak pramenně doložena. S pozdější Granátkou se 
setkáváme poprvé v berní rule jako rustikální krčmou Václava Mareše s 9 strychy rolí, 3 potahy, 
2 kravami, 2 jalovicemi, 10 ovcemi a 5 vepři. Později ji koupil Linhart Oves s manželkou 
Lidmilou, ale podle přípisků v berní rule v roce 1674 vyhořel. O šest let později, 14. května 1680, 
krčmu prodával Janu Jilkovi, který Ovsovi přenechal svůj hostinec v Rohozně s přidáním 77 zl. 30 
kro Jako závdavek odvedl prodávajícímu pár tříletých volů a 1 krávu v celkové ceně 40 zl., zbytek 
přislíbil splatit po ročních vejruňcích 5 zl. 866 Co se s krčmou dělo dále nevím. Jílek ještě vystupuje 

859 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 62r-62v. 
860 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, karton Č. 294. Reluice se stanovila tak, že obilní dávka, sestávající 

z 9 měřic 2,125 měřiček žita, se vynásobila cenou obilí (za měřici žita 1 zl. 30 kr.). 
861 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 63r-63v. 
862 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 132r-133r. 
863 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 405, karton Č. 336. 
864 SOkA Klatovy, AM Sušice, inv. č. 3, 
865 Kmotrem při křtu Matěje, syna mlynáře Jana z Janovic, křtěného 23.1.1639. SOA Plzeň, Sbírka matrik 

Západočeského kraje, Farní úřad Strážov, matrika Č. 1 (1631-1670), fol. 26v. 
866 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 29r. 
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nějaký čas v matrikách867
, k létu 1684 se dozvídáme o dalším požáru. Jisté je, že mezi lety 1687-

1714 se musela chalupa dostat do rukou vrchnosti, protože poddanská fase tereziánského katastru 
z roku 1714 konstatovala, že pozemky pusté tzv. Jílkovské chalupy obhospodařoval Ondřej Schmid 
z čp. 3. O podivný majetkový převod se zajímala také vizitační komise z roku 1722, která dotazem 
u vrchnosti zjistila, že v chalupě bydlel nějaký čas Žid a že nyní pozemky požívá vrchnost a platí 
z nich poctivě kontribuci. Nepochybně zde předtím zřídila znovu hostinec. To se mu však již 
muselo říkat Granátka, protože odsud v roce 1690 křtil své dítě Ondřej Bláha868

, snad tentýž 
Ondřej, který v roce 1686 prodával polo lánovou usedlost čp. 51. Bláha, nepochybně šenkýř, umírá 
v 60 letech v listopadu 1710 a nedlouho poté matriky uvádějí granáteckým hostinským Franti.fka 
Fialu. Možná tu čepoval ještě v roce 1729, kdy ocenění panství Dešenic uvádělo Granátku jako 
kamennou stavbu s dřevěnými stájemi, pokrytou šindelem a doškami, kde se ročně vyšenkovalo 
přibližně 11 čtyřvěderních sudů piva, tedy nejméně ze všech tří janovických krčem. Stála údajně 
na pozemku chalupníka, kterému dávala vrchnost ročně místo činže 1 vůz sena. Od samotného 
nájemce hospody však nevybírala nic869

. Situace se dramaticky změnila po změně vrchnosti v roce 
1755. Krátce předtím se nájemce krčmy zakoupil, ale palmovská administrativa bystřického panství 
ho donutila, aby zákupní částku vrátil zpět a platil roční činži do vrchnostenské důchodní kasy 15 
zl. ročně. Společně s tím odváděl také kontribuci. Co vrchnost nutkalo k tak rigoróznímu postupu 
nelze zjistit, každopádně budova krčmy byla již příštího roku popisována jako budova ve velmi 
špatném stavu870

• Prameny jsou poté beze zpráv až do 16. října 1764, kdy si z pokladny špitálu 
v Nýrsku vypůjčil Jakub Kilian 30 zl. s 5 % úrokem a půlroční výpovědní lhůtou. Ručil svým 
hostincem při klatovské silnici se všemi k němu příslušejícími pozemkl71

, což by naznačovalo, že 
hospoda přešla zpět do rukou nájemce jako zakoupený dominikál. Protože v matrice chybí zpráva 
o Kilianově úmrtí, nehospodařil zde doživotně. Vystřídán byl nepochybně Karlem Mauerem 
(t12.5.1811 v čp. 96),jellŽje zde jako šenkýř doložen od roku 1771. Podle josefského katastru mu 
již hospoda patřila emfyteuticky, připadalo k ní celkem 4,83 hektaru polí, 0,88 hektaru luk, 
zahrádka a pastvina872

• Posledním provozovatelem granáteckého hostince před rokem 1848 
a Mauerovým následovníkem byl Václav Landkammer, syn šenkýře Matěje Landkammera z Veselí, 
jenž zde prokazatelně šenkoval minimálně od léta 1813 po dalších 40 let873

• 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 5,21 hektaru, luk 1,30 hektaru, 
zahrad 0,14 hektaru, pastvin 0,11 hektaru (celkem 6,76 hektaru). 

Chalupnické stavení čp. 97 (Granátka, U Dřevěnků) 
Chalupa v těsném sousedství granátkovského hostince komplikuje odhalení starších dějin 

lokality. Podle svědectví pramenů se zdá, že je totožná s chalupou Diviše Reimera, uváděného 
v berní rule. Poddanská fase tereziánského katastru z roku 1714 uvádí jako majitele chalupy 
Jakuba Červeného. Skutečně pozorujeme, že 30. října 1701 slavil v Janovicích svatbu Jakub 
Červený, syn Řehoře Červeného ze Stojanovic, s Annou, vdovou po Kryštofu Ambrožovi 
z Granátky. Prostřednictvím tohoto sňatku tak indikujeme Kryštofa Ambrože zvaného též Dřevěný 

867 28.6.1687 nechal křtít dceru Marii Magdalenu. 
868 SOA Plzeň, Sbírka matrik Západočeského kraje, Farní úřad Janovice nad Úhlavou, matrika Č. 1 (1683-1729), 

pag. 49, zápis z 17.7.1690. 
869 NA Praha, Desky zemské, DZV 160, fol. C 29-H 27v. Opis v SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 518, 

karton Č. 423. 
870 SOA Plzeň, VS Bystřice nad Úhlavou, inv. Č. 523, karton Č. 425 (ocenění panství Dešenic z roku 1755) a tamtéž, 

inv. Č. 525, karton Č. 425 (ocenění z roku 425). 
871 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 85v. 
872 Pole Č. top. 1382, 1410,1440,1454,1456,1462,1464,1469,1470,1499, 1514, 1530, 1532,1534 (celkem 8 jiter 

617 čtv. sáhů), louky Č. top. 1383, 1455, 1531, 1533, 1552 (celkem 1 jitra 855 čtv. jiter), pastvina Č. top. 1465 
(celkem 300 čtv. sáhů) a zahrada Č. top. 1529 (celkem 378 čtv. sáhů). V dočasném pachtu poté měl od 
Ledvinkovského domu čp. 3 pole č. top. 1490 (993 čtv. sáhů, tj. 0,36 ha) a louku Č. top. 1552 (1166 čtv. sáhů, tj. 0,42 
ha). 

873 Tak janovické matriky pokřtěných. Údaj z roku 1853 podle NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton č. 2346, 
"Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele pozemnosti v obci ( ... )". 
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jako nejstaršího usedlíka na granátecké chalupě874 • V roce 1718 si chalupu nechal zapsat Ondřej 
Jandovský (t20.6.1743), jenž zde hospodařil ještě až do své smrti v roce 1743 875

• 24. března 1720 
bylo jedno z jeho dětí křtěno jako Kateřina Červená, což potvrzuje ztotožnění Jandovského chalupy 
s chalupou Jakuba Červeného. Následovníkem Ondřejovým byl syn Michael Jandovský. 23. dubna 
1788 vrchnost vložila vlastnické právo na chalupu čp. 97 se všemi poli a lukami Kristiánu 
Jandovskému (*3.12.1750, t8.4.1834 v čp. 97), který ji v tu chvíli podle starého kontraktu se svým 
otcem vlastnil již 16 letX7ó

• Podle matriky sňatků byl synem Michaela Jandovského. Po více než 
půl stoletém hospodaření věkem sešlý a zadlužený Kristián převedl 12. května 1828 chalupu čp. 97 
na Granátce se všemi pozemky včetně polí v bývalém Granátkovském rybníce, hospodářským 
nářadím, 1 krávou a 1 jalovicí za 1300 zl. W. W. svému synovi Petru Jandovskému (*23.l.1785 
v čp. 97). Na chalupě vázly dluhy ve výši 836 zl. 59,5 kro a dědické podíly Ondřeji Jandovskému 
126 zl. 53 kr., Marii Kopřivové 100 zl., Anně Jandovské 100 zl. Dalších 100 zl. obdržel odstupující 
otec Kristián a 37 zl. W. W. zbylo novému hospodáři, jenž se zároveň zavázal zajistit svému otci 
doživotní teplý a světlý byt, ročně 3 strychy žita, 1 strych ječmene, 1 strych ovsa, 1 věrtel pšenice, 
záhony na brambory, zelí a len a vydržovat jednu krávu mezi svými877

• Petr Jandovský chalupu se 
2 voly, 1 krávou a hospodářským nářadím převedl 19. září 1849 synovi Matěji Jandovskému 
za 1230 zl. C. M. Na srážku této kupní ceny se nastupující hospodář zavázal uhradit všechny 
na nemovitosti vázoucí dluhy 595 zl., zbývajících 655 zl. W. W. slíbil Matěj zaplatit při svém 
sňatku. Odstupující Petr Jandovský si společně s manželkou Annou vyhradili výměnek v roční výši 
3 strychů žita, 2 strychů ječmene, 0,5 strychu pšenice, 0,5 strychu ovsa, 12 strychů brambor, 
12 žejdlíků másla, 1 měřičku soli, třetinu ze všeho vypěstovaného ovoce, pozemek k pěstování zelí 
a samozřejmě společný teplý a světlý byt. V případě nespokojenosti mohli zvolit roční peněžní plat 
8 zl. C. M. a 1 sáh dřeva. Pokud Anna Jandovská ovdověla, snížil se jí výměnek na 2,5 strychu žita 
a 1 strych ječmene, ostatní zůstalo878 • 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 2,83 hektaru, luk 0,40 hektaru, 
zahrad 0,15 hektaru (celkem 3,38 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 98 (U Salounů) 
První dům vzniklý až po zavedení domovních čísel. Protokolem z 5. května 1781 

hospodářský úřad panství Bystřice prodal Janu Stunovi kus dominikálního pozemku 16 sáhů 
dlouhého a 6-10 sáhů širokého" unter der Hof-Brucken linker Hand, wo ehender der Lam gegraben 
worden" za 1 O zl. ke zbudování pastoušky čp. 98 na vlastní náklady. K chalupě se připsala 

povinnost platit roční vrchnostenský úrok 30 kro a pěší robota 4 dnů ročně o žních či o senech879
• 

Pozůstalostním řízením, konaným 22. srpna 1811 na bystřické kanceláři, se veškeré pozůstalé 
jméní po zemřelém Janu Stunovi přiznalo jeho dceři Veronice Stunové. Šlo o chalupu čp. 98 
s příslušenstvím v odhadní ceně 180 zl. W. W. se závazkem vydržovat do smrti svou hluchoněmou 
sestru Ludmilu Stunovou, vyplatit jí 60 zl. dědického podílu, stejně jako druhé dceři Anně. 

Zbývajících 60 zl. příslušelo samotné dědičce chalupy Veronice880
, která se provdala za Martina 

Vlčka z čp. 12, jehož přijala za spoluvlastníka. 19. října 1831 domek prodali manželům Janu 
a Markétě Salounovým za 248 zl. C. M. Kupující složili hotově 208 zl. C. M., zbytek slíbili uhradit 
na sv. Jiří 1832. Veronika Vlčková musela dodržet svůj závazek a vyplatit 60 zl. W. W. dědického 

874 Ztotožnění obou příjmí je naprosto evidentní při zápisu o narození syna Karla 5.4.1698 či sňatek Jakuba Ambrože, 
syna zemřelého Dřevěného, dne 13.9.1734. 

875 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 85r. 
876 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 86 A. 
877 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 166v-167v. 
878 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 356r-357r. 
879 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 200r. - Na tomto místě musím rozhodně odmítnout 

spekulativní tvrzení K. Poláka o tom, že v místech čp. 98 býval hřbitov Jednoty bratrské. Polák nejen že špatně 
interpretoval příslušnou trhovou smlouvu, od níž svou teorii odvodil, ale zároveň ji chybně odatoval a ocitoval. 
Karel POLÁK, Nový objev v ./anovicích nIÚhl., Nové Klatovsko 6, 1965, Č. 50, 18. 12., s. -. Těžko si lze představit, 
že by si členové Jednoty zvolili za pohřbívání rušné místo u jihozápadní brány, kudy denně jistě projely desítky lidí. 
Nekritické ztotožnění slova "Lam" se symbolem Jednoty bratrské není rozhodně důkazem. 

880 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 96r-96v. 

355 



podílu své hluchoněmé sestře Ludmile Stunové, která měla až do své smrti setrvat při domácnosti 
své sestry. Na chalupě stále vázla povinnost 30 kro ročního úroku a čtyř dnů pěší roboty881. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,01 hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

Stavení čp. 99 
Vzniklo na počátku 80. let 18. století v místě bývalého hliniště pro potřeby cihelny 

a sloužilo zpočátku jako obecní pazderna, tj. místo, kde se sušil a lámal len, v městečku velmi 
oblíbená textilní rostlina. Iniciativa k jejímu postavení vzešla z vůle klatovského krajského úřadu, 
který v zájmu bezpečnosti před požáry uložil v roce 1778 všem obcím v kraji vystavět samostatné 
pazderny. Janovická obec neměla na stavbu dostatek dřeva, takže 1. září 1778 žádala vrchnostenský 
úřad o dodání potřebného materiálu na dostavbu882. Zda ho skutečně obdržela nevím, každopádně 
pazderna postavena byla. Poprvé je v souvislosti s lámáním lnu stavení uváděno až v roce 1798883 . 
Pazderna obsahovala všechno potřebné vybavení, zejména kamna884. Je ovšem nesporné, že zde v té 
době již po nějaký čas bydleli nemajetní lidé. Matrika sňatků v roce 1783 připomíná podruha 
Sivalda Jandu, který se ženil s dcerou Bedřicha Váchala Barborou. Sivaldův jmenovec Josef Janda 
si pazdernu pronajal 29. září 1791 na tři roky za 4 zl. 30 kro ročně885 • Jak budova jako pazderna 
nakonec sloužila ovšem nevím, matriky sem zasazují pobyt osob nejrůznějšího společenského 
zařazení - na straně jedné ševcovského mistra Matěje Terče (t7 .11.1818 v čp. 99) a na straně druhé 
pasáčka husí Matěje Auschwitze (ti 1.6.l825 v čp. 99), jehož manželka zde zemřela v roce 1832. 
K. Polák chalupu prohlašuje za pastoušku886, což potvrzuje údaj obecního účtu za rok 1835887. 
I nadále ovšem domek zůstával v obecním vlastnictví888 . Počátkem 50. let 19. století byl již 
ve velmi špatném stavu a jednalo se o jeho stržení889. Ostatně, již v roce 1840 se konala dražba jeho 
vnitřního vybavení890. 

Domkářské stavení čp. 100 (U Kufnerů) 
Podle pozůstalostního řízení z 28. května 1780 byla tato chalupa vystavěna na zahradě 

domku čp. 88 a potom oddělena891 . Jejím stavitelem byl jistě švec Bedřich Váchal (t31.1 0.1786 
v čp. 91), jenž 20. srpna 1775 prodal svůj "nově zbudovaný domek vedle Jakuba Bubeníka" 
Tomáši Jandovi (t 15.4.1780 v čp. 88), který mu za něj a přidání 23 zl. předal svou chalupu čp. 91 892 

. Janda však chalupu zřejmě obratem předal za 30 zl. svému synovi, Václavu Jandovi (t25.3.1797 
v čp. 100)893. Zemřel bez testamentu a soudní řízení ve věci jeho pozůstalosti se konalo teprve 30. 
října 1809. Domek čp. 100 se dvěma zahrádkami a polem Č. top. 1586" V hůnkách" byl odhadnut 
na 410 zl. a připsán zůstavitelově dceři Barboře, provdané za Norberta Hermanna. Na dluzích 
museli noví majitelé uhradit 207 zl. 47 kr., na podílech Barbořiným sourozencům Alžbětě 

Schweigerové 7 zl., Wolfgangu Jandovi 30 zl., Alžbětě Strejcové 39 zl. a matce Monice Jandové 
100 zl. Ta si rovněž v domku vyhradila bezplatný doživotní byt894. Domek Hermannovým zřejmě 
nevyhovoval, protože ho již 28. prosince 1811 prodali krejčovskému mistrovi Prokopu Stunovi 

881 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 211 v-212r. 
882 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 411, karton Č. 350. 
883 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton Č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
884 V obecním účtu za rok 1790 se uvádí výdaj 18 kro za jejich opravu zednickému mistru Šimonu Fialovi. SOA Plzeň, 

VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton Č. 229. 
885 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton č. 229. 
886 K. POLÁK, Místopis, S. 286. 
887 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 6, sign. K 5. 
888 Srv. NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela Č. 6. 
889 K. POLÁK, Místopis, S. 286. 
890 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. č. 242, karton Č. 8. 
891 K. POLÁK, Místopis, S. 269. 
892 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, pag. 237r. 
893 K. POLÁK, Místopis, S. 269. 
894 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 186r-187r. 
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za 400 zl. W. W. Kupující tuto částku složil hotově895 • Zbývá doplnit, že Stuna domek vlastnil ještě 
v roce 1849896

• 

Rozloha podle josef(jkého katastru z roku 1785: polí 0,14 hektaru, zahrad 0,01 hektaru 
(celkem 0,15 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 101 (U Bednářů) 
S povolením správy bystřického panství prodala 15. září 1782 janovická obec Václavu 

Kilianovi (t6.12.1797 v čp. 10 I) za 5 zl. "místo 5 sáhů dýlky a 5 sáhů šířky mezi Židem janovským 
Hitzikem též z druhé strany Prokopem Pauly" k výstavbě chalupy. K novému stavení se vázala 
roční činže 15 kro janovické obci a feudální renta v podobě 2 dnů pěší roboty o žních a 2 dnů při 
česání chmele897

• Chaloupka vystavěná na Kilianovy náklady obržela popisné číslo 101 a její 
stavitel ji vlastnil až do své smrti. Testamentem z 16. listopadu 1797 ji odkázal své dceři Alžbětě, 
musela ovšem vyplatit dědické podíly sourozencům Františkovi, Rozálii a matce po 10 zL, stejná 
částka připadla rovněž jí898

• Alžběta se později provdala za Václava Poláka (t25.9.1834 v čp. 101) 
a nuzné hospodářství spravovala až do své smrti. Soud ho spolu s malou zahrádkou odhadl na 189 
zl. 30 kro a na základě pozůstalostního řízení z 14. února 1822 připsal nejstaršímu synovi Ondřeji 
Polákovi. Jedinými pasivními položkami byl podíl otci 50 zL, sourozencům Alžbětě, Dorotě, 
Josefovi, Marii a Václavu po 22 zl. 25 kro a půjčka ve výši 5 zl. Částku 22 zl. 25 kro si připsal též 
nový majitel, jenž musel na vlastní dispozici nemovitostí počkat až do své plnoletosti 899. Jeho vůle 
poté byla jednoznačná, 29. prosince 1836 chaloupku prodal za 120 zl. C. M. manželům Václavovi 
a Alžbětě Salounovým. Hned při prodeji obdržel 100 zl. 4 kr., zbytek tvořily nevyplacené podíly 
Ondřejovým sourozencům, které se Salounovi uvolili doplatieoo . Bezprostředně poté museli však 
zakoupenou chalupu prodat, protože stabilní katastr zná jako majitele domku Prokopa Stunu901

• 

Domkářské stavení čp. 102 (U Šlajzů) 
Vzhledem k obtížím s placením kontribuce prodal 25. července 1783 Matěj Tejšl část své 

zahrady u domku čp. 89 o rozměrech 6x4 sáhy za 9 zl. Martinu Zinterhofovi k vystavění chalupy. 
Kupující na sebe tímto aktem převzal závazek pěší roboty 4 dnů ročně o žních a při česání chmele 
a samozřejmě kontribuci ve výši 15 kro ročně902 • Martin Zinterhof zde byl ještě v roce 1798903

, 

ovšem nedlouho poté od něj domek přešel v držení Marie Anny Kilianové, provdané později 
za bednáře Martina Salouna. Nepodařilo se mi bohužel nalézt žádný pramen, který by tuto 
informaci upřesňoval. Marie Anna brzy zemřela a podle jejího testamentu, soudně stvrzeného 23. 
ledna 1809, její hospodářství čp. 102 v celkové sumě 346 zl. 4 kro připadlo vdovci, bednářskému 
mistrovi Martinu Salounovi (t2.4.1847 v čp. 102)904. Držel ji dlouhá léta, až 10. září 1847 se 
konalo na vrchnostenské kanceláři pozůstalostní řízení, které chaloupku čp. 102 s deseti sáhovou 
zahradou v celkové odhadní ceně 104 zl. C. M., emfyteutickými pozemky v ceně 281 zl. 15 kro 
C. M., I krávou a hospodářským nářadím připsalo dceři Anně Salounové. Nová majitelka musela 
sourozencům Alžbětě Mlynaříkové, Šimonovi, Františce a Josefě Salounovým na rodičovském 
podílu vyplatit po 80 zl. C. M. Stejná částka připadla také nastupující Anně905 • 

Rozloha podle josef(jkého katastru z roku 1785: zahrad 0,01 hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

895 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. I 84r-l84v. 
896 NA Praha, Kontribučenské fondy, inv. č. 580, sign. IX/26, karton Č. 1079, kontribuční subrepartice za rok 1849. 
897 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 250r-250v. 
898 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 250v-251r. 
899 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 251 v-252r. 
900 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 252r-252v. 
901 Srv. NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela Č. 17. 
902 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 179r-179v. 
903 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton Č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
904 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 180r-181 V. 

905 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 375v-377v. 
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• 
Domkářské stavení čp. 103 (U Kůsů) 

Ignác Saloun smlouvou z 5. května 1785 převedl svému švagrovi, krejčímu Václavu 
Vitákovi pozemek o rozměrech 6x5 sáhů 2,5 lokte, aby si zde mohl vystavět chalupu. Pro nového 
majitele to znamenalo Ignáci každoročně přispívat na kontribuci, zakazovalo se mu chovat dobytek 
a měl pouze "od svého řemesla živ bejti". Ve smlouvě nepadla žádná zmínka o feudální rentě906 • Již 
v roce 1798 nacházíme v chalupě Michaela Kunzla (t22.12.1804 v čp. 103)907, uváděného později 
s manželkou Kateřinou jako majitele čp. 110, které v téže době vlastnil pro změnu Václav Viták. 
Když Michael náhle zemřel, prodala vdova chalupu Janu Ulovci (t5.3.1825 v čp. 103). Majetkové 
poměry poněkud komplikuje přítomnost domkáře Václava Kiliana (ti 9.4.1815 v čp. 103), jenž zde 
rovněž zemřel, vlastníkem však byl spíše Ulovec, protože 6. března 1839 jistá Marie Ulovcová 
(nejspíše Janova dcera) prodala za 63 zl. spáleniště domu čp. 103, který ji připadl smlouvou z 21. 
ledna téhož roku, manželům Štěpánu a Anně Krouparovým90R

• Krouparovi vybudovali zcela nový 
dům, jehož podobu nám přibližuje protokol o kolaudaci domu z 8. ledna 1840. Postaven byl 
z kamene a cihel a sestával ze světnice, komory, sklípku a kuchyně s pecí a cihlovými kamny909. 

Domkářské stavení čp. 104 (U Martínků) 
30. května 1785 koupil papírnícký tovaryš Jan Michael Zeis za 10 zl. od janovické obce 

pozemek na zbudování chalupy vedle zahrady Jana Mayera podél cesty k papírně o rozměrech 9x3-
8 sáhů. Do obecního důchodu měl za to napříště skládat ročně 30 kr., vznikla mu rovněž robotní 
povinnost vůči bystřické vrchnosti - 2 dny ve žních a 2 dny na česání chmele. Magistrát mu povolil 
chovat 1 krávu91o

• Zásahem osudu však Zeis již 27. prosince 1800 sepisoval testament. 
K pozůstalostnímu řízení došlo až 31. srpna 1816, kdy již nežila ani jeho manželka Eva Zeisová, 
jíž vše odkázal. Chalupa čp. 104 v ceně 120 zl. W. W. a pohledávky ve výši 108 zl. tak podle jejího 
testamnetu připadly Lukáši Altmannovi, manželu její dcery Ludmily. Nový majitel měl povinnost 
vyplatit svého švagra Bernarda Zeise911

• Podle údajů K. Poláka poté rodina Altmannova, psána též 
Waldmannova, v domku čp. 104 působila až do konce 19. století, Lukášovým nástupcem se stal 
František Altmann912

• 

Domkářské stavení čp. 105 (U Pastejřů) 
12. února 1786 prodala se svolením bystřické vrchnosti obec městečka Janovic sousedovi 

krejčovskému mistrovi Adamu Babkovi za 14 zl. kus obecního pozemku o rozměrech 4,5x4 
dolnorak. sáhy mezi Václavem Kilianem a Prokopem Paulym k vybudování chalupy čp. 105. 
S novým stavením se Babka uvázal k robotě, "poselství k obci" a roční činži 15 kro do obecní 
kasl l3

• Teprve 31. prosince 1823 Adam svou chalupu převedl bratru, bednářskému mistrovi 
Kryštofu Babkovi (tI7.12.1827 v čp. 105) a jeho manželce Markétě za 100 zl. W. W., jež 
přejímající hotově složili. Dosud k ní nepatřila žádná pole, nájemní částka obnášela stále 15 kro 
ročně. V kontraktu byla opět zmínka o povinnosti "Botengange ", jež mohl majitel plnit buď 
in natura či v penězích914 • Svatební smlouvou z 30. září 1826 nemovitost za 300 zl. W. W. převedli 
do spoluvlastnictví dceři Marii a jejímu nastávajícímu manželovi Šimonu Voglovi. Na dědických 
podílech vyplatili 70 zl. Václavu Elianovi, 60 zl. Janu Elianovi a 80 zl. nevstině nezletilé sestře 
Magdaleně Babkové 80 zl. Zbývajících 90 zl. obdrželi odstupující rodiče, ovšem na rozdíl 
od předchozích bezúročně. Ženich Šimon Vogl z Klenové přinesl do manželství jménem obvěnění 
100 zl. C. M. Sestře Magdaleně do dosažení plnoletosti a rodičům doživotně slíbili nastávající 
manželé zajistit světlý a teplý byt se společnou stravou. V případě nespokojenosti s výměnkem měli 

906 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 188r. 
907 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
908 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 262v-263r. 
909 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 264r-264v. 
910 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 191r. 
911 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 66v-69r. 
912 K. POLÁK, Místopis, s. 289-290. 
913 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 194r. 
914 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 140v. 
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rodiče obývat malou světničku a dostávat ročně 50 zl. W. W., 2 sáhy dřeva9ls • Poslední majetkovou 
změnou do konce feudalismu byl prodej chalupy od Voglových 14. února 1837 Václavu Šindeláři 
(t25.l2.1844 v čp. 105) a jeho manželce Anně za 280 zl. C. M. Kupující složili hotově 120 zl., 
zbytek doplatili do sv. Havla 1837. Dalších 32 zl. C. M. náleželo Magdaleně Babkové jako její 
dědický podíl, ovšem zatím se nevyplácela a úročila se ročně 5 %916. 

Chalupnické stavení čp. 106 
Dne 26. června 1786 koupil Jakub Kilian od Václava Terče z čp. 8 za 100 zl. místo 

ke zbudování chalupy o rozměrech 4x3 staročeské sáhy, pole o celkovém výsevku 9 strychů 
2 věrtele (ve smlouvě přesný výčet) a luk pod 1,75 fůry sena. Kilian v hotovosti složil 50 zl.917 
Domek tedy musel být postaven až po tomto datu, protiřečí to ovšem informaci fase josefského 
katastru, která hospodářství uvádí již k roku 1785918

• Krátce po zakoupení se ovšem Kilian stal 
majitelem usedlosti čp. 50, takže ji dne 28. května 1803 rozhodl prodat svému nezletilému bratrovi 
Janu Kilianovi za 245 zl. 2 kro Postupoval tak podle pozůstalostního řízení po svém otci Vavřinci 
Kilianovi z 5. února 1802. Nový majitel měl vyplatit sestru Ludmilu Soběhartovou 20 zl., Marii 
Annu Kilianovou 39 zl. 26 kro a matku Kateřinu 20 zl., na dluzích se zavazoval vyplatit dalších 31 
zl. Mimoto slíbil matce výměnek 5 věrtelů žita, 1 věrtel ječmene a samozřejmě bezplatný bye '9 . 

Zdá se tedy, že Vavřinec a Kateřina Kilianovi přešli po převodu půlgruntu čp. 50 právě do tohoto 
domku. Jan Kilian převedl 14. dubna 1842 svůj čtvrtdvůr čp. 106 s 5 jitry 179 čtv. sáhy polí, 1070 
čtv. sáhy luk, 72 čtv. sáhy pastvin, malou zahrádkou a zasetými jaři za 500 zl. C. M. svému synovi 
Josefu KUianovi, tehdy vojínu 35. pěšího regimentu hraběte Khevenhiillera. Celou částku tvořily 
dluhy, které se nový majitel zavazoval uhradit. Další jeho povinností bylo rodičům Janovi a Anně 
Kilianovým odvádět roční výměnek 2 zl., 3 strychy žita, 1 strych pšenice, 2 strychy ječmene, 15 
strychů brambor, soudek kysaného zelí, 3 měřičky soli,1 sáh dřeva, vydržovat 1 krávu mezi svým 
dobytkem a připravit půdu pro pěstování lnu. Samozřejmostí bylo poskytnutí bezplatného bytu 
v malé světničce domu čp. 10692°. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 2,94 hektaru, luk 0,38 hektaru, 
pastvin 0,02 hektaru (celkem 3,34 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 107 (U Mrázků) 
Curriculum vitae chalupy čp. 107 zahájila trhová smlouva z 17. července 1786, kterou 

janovický magistrát prodal obecní pozemek o rozměrech 4x4,5 sáhu za 10 zl. Šimonu Fialovi 
(t27.2.1805 v čp. 107) k vybudování chalupy. Fiala měl platit každoročně do obecní kasy činži 15 
kro a vedle roboty musel ještě obci plnit povinnost poselství, nejpravděpodobněji nějakých 

kurýrních služeb92l
• K chaloupce připojil pole "Zahrádka" pod 1 věrtel 1 měřičku výsevku, které 

mu připadlo 1. února 1775 při dědickém porovnání jeho sourozenců z usedlosti z čp. 2922
• Vědom si 

blížící se smrti, převedl Fiala svůj domek čp. 107 i se zmiňovaným polem 5. ledna 1805 synovi 
Antonínu Fialovi za 200 zl. Jedinou povinností nastupujícího hospodáře bylo zajistit bezplatný byt 
a stravu oběma rodičům a bezplatně vydržovat dvě nejmenované sestry až do jejich sňatku923 • 
Antonín Fiala setrval v držení chalupy minimálně do roku 1849, kdy ho ještě uvádí kontribuční 
subrepartice 924. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: polí 0,06 hektaru (celkem 0,06 hektaru). 

915 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fo\. 152v-153v. 
916 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 301 v-302r. 
917 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fo\. 197r-197v. 
918 NA Praha, JK, inv. č. 4025, karton Č. 1997-1998, fase. 
919 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 197v-198v. 
920 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 271r-271 v. 
921 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úh\., inv. č. 69, sign. K 69, fo\. 202r. 
922 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fal. 67r-67v. 
923 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. 203r-203v. 
924 NA Praha, Kontribučenské fondy, inv. č. 580, sign. IX/26, karton č. 1079, kontribuční subrepartice za rok 1849. 
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Stavení čp. 108 (U lndrychů) 
Obecní chaloupka čp. 108 postavená mezi lety 1785-1798925 sloužila jako pastouška. 

Předchozí obydlí pastýře v čp. 90 přestávalo svému účelu vyhovovat již v 70. letech, pohodlnější 
domek čp. 108 měl k dispozici také přiléhající zahradu. Z jistě početné plejády pastýřů znám 
bohužel pouze Václava Kurce, který zde zemřel 9. listopadu 1817. Nedlouho poté se muselo 
stavení přeměnit v obecní pazdernu, alespoň takovou funkci budově přiřadil obecní účet za rok 
1835926

• Později nebo paralelně s tím obec domek pronajímala, K. Polák zde před rokem 1848 
dokládá židovskou rodinu Abrahama Sichera927. V majetku soukromých osob nemovitost byla již 
minimálně v roce 1872928

• V rozporu s tím však matriky jmenují v roce 1838 domkáře Vojtěcha 
Opavu. 

Domkářské stavení čp. 109 
Od svého vzniku až do roku 1848 nebylo chalupě učiněn jediný záznam do gruntovních 

knih. Soudě podle vzniku předcházejících stavení, vznikl domek po roce 1786, vzhledem ke své 
poloze na obecní půdě. Jako prvního majitele zachycují prameny Bernarda Kiliana (t2l.12.1830 
v čp. 109), živícího se zcela jistě řemeslem, protože při domku se nenacházel žádný pozemkový 
majetek929

. Podle obecního účtu z roku 1790 platil janovické obci ročně z domku činži 15 kr. 930 

Teprve 9. prosince 1839, tj. devět let po jeho smrti, proběhlo na vrchnostenské kanceláři 

pozůstalostní řízení, které veškeré Bernardovo jmění připsalo jeho dceři Rozálii Jandové. Domek se 
zahrádkou byl oceněn na 140 zl. C. M., nová majitelka však musela vyplatit dětem své sestry 
Kateřiny Fremuthové (její manžel Jan Fremuth byl uváděn jako majitel v protokolu pozemkových 
parcel stabilního katastru z roku 1837931

) Antonínovi, Matěji a Josefu po 21 zl. II kro C. M. vůči 
Matějovi měla navíc povinnost ho kvůli údajné neduživosti doživotně vydržovat932

• 

Domkářské stavení čp. 110 (U Cimbalistů) 
Orientace domku čp. 110 mezi lánovými usedlostmi čp. 56 a 59 jednoznačně vypovídá 

o tom, že je až druhotného založenÍ. Přesto vznikl dříve, než by se očekávalo. 2. ledna 1740 obdržel 
Václav Fiala (t24.1.1772 v čp. 58) od svého tchána Ondřeje Kubíka z čp. 64 polovinu z jeho tzv. 
Kubíkovského dvora933

• K získaným pozemkům si vystavěl na dvoře usedlosti svého otce Petra 
Fialy na vlastní náklady chalupu, která při číslování domů obdržela čp. 58. Hospodařil zde až 
do své smrti v roce 1772, ovšem předtím ještě vše odkázal svému synovi Šimonu Fialovi z čp. 14934 

. Pro obhospodařování půldvora ovšem nebyla chalupa čp. 58 zrovna nejvhodnější, takže Fiala 
všechny pozemky převedl ke své prostornější chalupě čp. 14, od níž pro změnu zase všechny 
původní pozemky putovaly k čp. 58. Došlo tak k úplné výměně půdního fondu obou hospodářství. 
Chalupu čp. 58 poté Šimon dne 9. prosince 1776 za 130 zl. prodal Karlu Fialovi, kde deklaroval, 
jakou pozemkovou transakci provedl. Fiala mu složil hotově 99 zl., zbývajících 31 zl. slíbil doplatit 
během roku 1778. Zaseté obilí z pozemků chalupy čp. 14, které byly k prodávanému domku 
připojeny, si obě strony dohodly z polovin sklidie35

. 6. ledna 1778 si ovšem Karel Fiala 
u purkmistrovského úřadu v Janovicích stěžoval, že ho Šimon Fiala ošidil. Výtka snad byla 
oprávněná, protože Šimon reagoval tak, že Karlovi odvedl louku Č. top. 1127 Trávníček 

925 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton Č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
926 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 6, sign. K 5. 
927 K. POLÁK, Místopis, S. 291. 
928 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka Č. 108. 
929 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 433, karton Č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
930 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton Č. 229. 
931 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 9. 
932 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 258r. 
933 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 30r-30v. 
934 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 30v-3Ir. Nedokážu ovšem vysvětlit, že převod na syna 

Václav Fiala prováděl 18.3.1772, když podle matriky zemřel již 24.1.1772. Jediným rozumným vysvětlením je 
opožděné stvrzení již realizovaného trhu. 

935 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. I 46r. 
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u studánky936. Další pozemek získal Karel koupí od svého otce Adama Fialy za 80 zl. (tI 7.5.1796 
v čp. 58), bydlícího v roce 1785 na radnici - pole č. top. 1172, které získal kdysi z tzv. 
Sazamovského dvora937

• Karel Fiala hospodařil v domečku na náměstí přes dvacet let, než se kvůli 
stísněným prostorům rozhodl postavit si úplně nový domek na dominikálním pozemku mezi 
kovárnou Josefa lrlwecka a stavením Ondřeje S tuny, na který přenesl popisné číslo 58 i všechny 
pozemky938. Opuštěné stavení na náměstí obdrželo popisné číslo 110 a Karel Fiala jej prodal za 473 
zl. Karlu Vitákovi, od kterého ho obratem 19. dubna 1803 za 473 zl. koupili manželé Michael 
a Kateřina Kunzlovi. Podmínkou držby chalupy bylo vykonávání pěší roboty 2 dní ve žních a 2 dnů 
při česání chmele939

• Ve své zprávě o genezi domu čp. 110 janovický rychtářský úřad vysvědčoval, 
že Michael Kunzl byl nemanželským synem Kateřiny Preissové, děvečky v poplužním dvoře 
v Úborsku. Důležité to bylo proto, že Kunzl náhle zemřel v roce 1804 a jeho matka nedlouho poté, 
takže jediným dědicem se po pozůstalostním řízení z 9. března 1811 stala vdova Kateřina 
Kunzlová940

• Již 7. února 1814 uzavírala svatební smlouvu s krejčovským mistrem Josefem 
Hladíkem (t23.5.1844 v čp. 34). Tehdy již byli sezdáni, takže se ve smlouvě pouze konstatovaly 
skutečnosti již proběhlé. Kateřina věnovala Hladíkovi polovinu domku čp. 110 a emfyteutických 
pozemků, on zase přinesl jménem obvěnění do manželství 500 zl. B. Z., 1 krávu a 4 ovce. Pokud 
spolu zplodili nějaké děti a jeden z manželů zemřel, připadla jeho polovina potomkům, od nichž ji 
mohl pozůstalý buď odkoupit nebo jim ji zapsal do sirotčí pokladny s úrokem 5 % od 15. roku věku 
dítěte941 . Nebylo to však nutné, oba rodiče se dožili 11. června 1829, kdy domek čp. 110 v ceně 120 
zl. C. M. převedli do spoluvlastnictví svému synovi, pekařskému mistrovi Václavu Hladíkovi 
a jeho nastávající manželce Anně A1tmannové. Nastávající manželé složili otci hotově 20 zL, 
zbývajících 100 zl. přislíbili dodat později. Zavázali se zároveň odstupující rodiče zaopatřit 

doživotním bytem, mohli ovšem také v případě neshodů přistoupit na roční plat 15 zl. W. W. a rentu 
2,5 strychu žita, 1 strych ječmene, 10 strychů brambor, 10 žejdlíků másla, 1 sáhu dřeva a možnost 
vypěstovat si na připravené půdě 2 měřičky lněného semena. Zemřel-li některý z výminkám, 
snižoval se výměnek na 2 strychy žita, 0,5 strychu ječmene a 7 žejdlíků másla, vše ostatní 
zůstávalo. Josef Hladík v případě společného bydlení s mladými hospodáři slíbil dodávat ročně 
1 sáh dřeva. Nevěstin otec Jan Altmann do manželství věnoval formou věna 300 zl. C. M. a 1 krávu. 
Smlouva se nevztahovala na emfyteutické pozemky, rodiče je měli převést zvláštní smlouvou942

• 

Domek však mladým manželům nevyhovoval, ostatně nebylo by to poprvé. 6. února 1836 jej 
od nich odkoupili Antonín a Anna Strasserovi za 656 zl. C. M. Částku měli kompletně uhradit 
do roka, zároveň se zavázali respektovat výměnek pro Josefa a Kateřinu Hladíkových, který byl 
vymezen již před sedmi letl43

• Ani v případě Strasserových nešlo o definitivní akt. 24. dubna 1843 
domek prodávali za 500 zl. C. M. Antonínu Rauschovi z Železné Rudy. Rausch zaplatil dluh 33 zl. 
C. M., současně s podpisem kontraktu vyplatil 347 zl. a zbývajících 120 zl. činil dluh do sirotčí 
pokladny klenovského velkostatku. Stále na domku vázla povinnost výměnku starých manželů 
Hladíkových 944. Skutečně poslední majetková výměna před rokem 1848 proběhla již 1. října 1843, 
kdy domek od Rausche zakoupil za 282 zl. C. M. Martin Šíma z Bezděkova. Nový majitel se 
zavázal splatit dluh 120 zl. C. M. do sirotčí kasy statku Klenová, hotově vyplatil Rauschovi 140 zl. 
a 22 zl. C. M. přislíbil dodat do sv. Jiří 1844. Nejobtížnější situace nepochybně vyvstávala 

936 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 146r. 
937 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 147r. 
938 Peripetie vývoje domku čp. 58 (110) vylíčil rychtářský úřad v Janovicích 6.6.1811. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., 

inv. č. 69, sign. K 69, fol. l40r-140v; srv. k tomu emfyteutický zápis, datující výstavbu čp. 58 do roku 1796: SOA 
Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 2r. Zde také odkazy na konkrétní smlouvy v emfyteutických 
pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

939 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, tol. I 39v-140r. V roce 1798 měl domek čp. 110 vlastnit 
Václav Viták, ale půjde patrně o Karla Vitáka (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton č. 388, soupis 
usedlostí v Janovicích z 17.1.1798). 

940 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 136v. 
941 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 136v-137r. 
942 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 240r-24I r. 
943 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 255r-255v. 
944 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 275v-276r. 
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Hladíkovým, kteří si museli zvykat za posledních sedm let již na třetího majitele 945. 

Domkářské stavení čp. 111 (U Lejblů) 
Strážovský farář Jan Kašpar Jindra si v kontraktu k usedlosti čp. 37 z 2t. ledna 1778 

vyhradil dolní světnici, komoru, maštal a polovinu zahradl46 a také dvě pole, která získal jeho otec 
Jan Jindra sňatkem s matkou Rosinou (č. top. 1351 "Na Držalkách" pod 1 věrtel výsevku, Č. top. 
1585 "Ke Kranáckému rybníku" pod 3 věrtele). Celý tento majetek ale vzápětí bezplatně převedl 
své sestře Evě Schmidpeterové. Soused Kristián Saloun od ní odkoupil 1 čtv. sáh ze zmiňované 
zahrady, potřeboval na něj umístit hnojiště947 . Nová majitelka tak se svým manželem, zednickým 
tovaryšem Pavlem Schmidpeterem (t23.7.1821 v čp. 111), drželi hospodářství nerušeně od roku 
1780, dokonce je ještě rozšířili získáním několika pozemků pod 5 měřic 2 měřičky během 
emfyteutizace vrchnostenské půdy. Po smrti obou manželů proběhlo 28. února 1824 pozůstalostní 
řízení, které domek se dvěma poli a záhrádkou v ceně 250 zl. W. W. a emfyteutické pozemky v ceně 
150 zl. W. W. přiznalo starší dceři Markétě, provdané za Ondřeje Jandu (tl 1.11.1825 v čp. 111). 
Mladší dcera Johana Lorenzová dostala dědický podíl 50 zl. W. W. Markéta Jandová chalupu se 
zahrádkou a dvěma poli v ceně 180 zl. C. M. předala 27. května 1842 do spoluvlastnictví svému 
synovi, vysloužilému vojákovi Jakubu Jandovi, a jeho nastávající manželce Marii Novákové. 
Nastupující se zavázali vyrovnat dluh v bystřické sirotčí pokladně 60 zl. a vyplatit sourozence 
Josefa, Václava a Jana Jandu každého 20 zl. Stejná částka připadla též odstupující vdově. Bratři 
Josef a Václav byli mentálně zaostalí a měli doživotně obývat ve zvláštní světnici po pravé straně 
domovního vchodu, ovšem pouze pod podmínkou, že se nikdy neoženÍ. Stejnou místnost si 
vyhradila na bydlení i odstupující vdova, jež od hospodáře ročně inkasovala ještě 1 strych žita, 0,5 
strychu ječmene, 1 sáh dřeva s dovážkou, mohla užívat obdělaného kusu půdy na pěstování 
brambor, zelí a Inu948

• 

Rozloha podle josefského katastru Z roku 1785: polí 0,20 hektaru, zahrad 0,0 I hektaru 
(celkem 0,21 hektaru). 

Usedlost čp. 112 (U Korandů) 
Vznikla 21. ledna 1778 rozdělením lánového, tzv. Korandovského dvora z vůle Martina 

Korandy pro svého staršího syna Karla Korandu (t27.3.1833 v čp. 112)949. Půldvůr čp. 112 
obhospodařoval téměř 30 let, až 18. dubna 1807 ho se všemi pozemky, vozem, pluhem, branami, 
hospodářským nářadím a 1 jalovicí převedl na svého syna z prvého manželství, dosud nezletilého 
Jana Korandu (nO. 1 0.1832 v čp. 112). Celkovou cenu gruntu 700 zl. tvořily dědické podíly 
Janovým sourozencům Kateřině 300 zl., Václavu 150 zl., odstupujícímu otci 100 zl. a na dluzích 50 
zl. Hospodářův podíl 300 zl. byl snížen na 100 zl. vzhledem k připsání emfyteutického podílu 
z Granátkovského rybníka. Odstupujícímu otci se Jan zavazoval ročně odvádět 4 strychy žita, 
1 strych pšenice, 1,5 strychu ječmene, 1,5 strychu ovsa české míry vrchovaté, dále mu připravovat 
půdu pro pěstování brambor, zelí a lnu a vydržovat 1 krávu mezi svým dobytkem. V případě 
výminkářova úmrtí měla pozůstalá Kateřina Korandová spolu s dětmi požívat výměnek poloviční950 • 
Zda měl potom Jan Koranda svou usedlost prodat nevím, každopádně 25. února 1828 se 
v Janovicích sešla komise k provedení odhadu půldvora čp. 112. Hlavní obytná budova byla nově 
vystavěným přízemním zděným domem, po příchodu do síně po levé straně se světnici a kuchyni, 
po pravé s komorou. Za těmito místnosti potom byly chlévy a sýpka. Odhadní komisaři všechna 
stavení ocenili na 258 zl. 40 kro C. M., pozemky i se započtením emfyteutického podílu 269 zl. 
18 Yz kr. 951 Ať měl však majitel jakékoliv plány, nestihl je rozhodně zrealizovat, neboť během 
epidemie podlehl choleře a o jeho majetku rozhodoval 22. prosince 1832 vrchnostenský soud. 

945 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 284v-285r. 
946 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 62 B. 
947 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 125v-126r. 
948 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 316r-317r. 
949 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 27v, 26 A. 
950 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 6r-7v. 
951 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 161 r-162r. 
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Kalkuloval s poněkud jinými čísly, než která byla získána dřívějším odhadem, neboť výsledná 
částka po započtení všech stavení, pozemků, 4 volků, 2 krav, 1 jalovice a 1 prasete, nezasetého obilí 
a veškerého nářadí čítala 813 zl. 8 % kro C. M. Usedlost byla připsána Janovu synovi Karlu 
Korandovi, jenž musel uhradit pohřební výlohy 8 zl. 24 kr., vydat zbytek dědického podílu 
zůstavitelově sestře Kateřině Mauerové 53 zl. 30 kr., svému dědečkovi Karlu Korandovi 19 zl. 
14 kr., sourozencům Šimonu, Markétě, Josefovi po 80 zl. C. M., vdově Rozálii Korandové 44 zl. 
34 kro a na nejrůznějších dluzích 278 zl. 17 kro C. M. Mimo peněz měli sourozenci nového majitele 
Šimon a Markéta obdržet po 1 krávě a matka požívat jménem výměnku každoročně 2 strychy žita, 
1 strych pšenice, 2 strychy ječmene, připravenou půdu k pěstování brambor, zelí a lnu a vydržování 
1 krávy. Karel byl ještě nezletilý, takže až do jeho plnoletosti měla grunt spravovat. Ponechala si 
také doživotně užívání poloviny emfyteutického podílu z Granátkovského rybníka. Druhou měl 
obhospodařovat bratr Šimon, přenechal ji však hospodáři za roční činži 10 zl. C. M.952 

Rozloha podle josef'tkého katastru z roku 1785: polí 5,46 hektaru, luk 1,10 hektaru, 
zahrad 0,02 hektaru (celkem 6,58 hektaru). 

Domkářské stavení čp. 113 (U Dušičků) 
Stavitelem chalupy a prvým majitelem byl ševcovský mistr Jan Podstatný (*25.6.1757, 

t 1.9.1832 v čp. 113), pocházející z usedlosti čp. 24. Výstavba chalupy se realizovala na obecní 
půdě, protože prameny uvádějí, že její majitelé platili do janovického důchodu ročně 24 kro činže953 . 
Nově vzniklou nemovitost však širším pozemkovým fondem vybavili majitelé již inzerované 
usedlosti čp. 24: podle testamentu Janova bratrance Jakuba Podstatného z 9. listopadu 1795 k čp. 
113 mu byly přiděleny pole č. top. 306 Loučka o 360 čtv. sázích (které ovšem vlastnil již v roce 
1785954

), pole č. top. 444 Za Úhlavou o 656 čtv. sázích a louku č. top. 87 "Tetinky" o 1 jitru 1552 
čtv. sázích. Měl navíc vyplatit sestře Ludmile Trenglerové vyplatit 10 zl., bratranci Matěji 

Podstatnému 5 zl. a Václavu Podstatnému 5 zl.955. Sestra Markéta Bitt10vá mu prodala 22. října 
1796 za 40 zl. kousek pole č. top. 1804 Zahrádka o 521 čtv. sázích a pastvinu vedle Mlýnského 
potoka č. top. 1807 za tímto polem o 211 čtv. sázích. Souběžně s nimi mu ještě darovala pole č. top. 
304 Zahrádka o 293 čtv. sázích a louku č. top. 305 vedle Václava Erla o 896 čtv. sázích956

. 

Po úspěšném připojování pozemků Podstatný svatební smlouvou z 28. prosince 1823 odvedl 
domek čp. 113 s celkem 1309 čtv. sáhy polí a 2 jitry 848 čtv. sáhy luk do spoluvlastnictví svému 
synovi Pavlovi Podstatnému (t21.3.1846 v čp. 113) a jeho nastávající manželce Evě Koblerové 
za 160 zl. C. M. Mladí hospodáři museli vyplatit odstupujícímu otci 20 zl., ženichově bratru Josefu 
Podstatnému 60 zl. a sestře Evě 80 zl. Všem jmenovaným museli také poskytnout bezplatný byt 
a stravu, sestra navíc při vdavkách vystrojit oběd a přidat jí nábytkové umývadlo. Nevěstin otec 
Václav Kobler z čp. 55 do manželství jménem věna převedl 400 zl. C. M. 957 V roce 1835 tehdejší 
majitel usedlosti čp. 24 Šimon Svoboda vznesl nárok na Podstatného pozemky č. top. 304 a 305 
a byl odškodněn 46 zl. C. M. Stabilní katastr pozemky zapsal ještě jako Svobodovy, ovšem 
smlouvou z 5. května 1847 byly prohlášeny za plnocennou součást hospodářství čp. 113958

. Zbývá 
dodat, že Pavel Podstatný zemřel v roce 1847 a hospodářství přešlo odevzdací listinou z 30. května 
1847 najeho syna Václava Podstatného959

• 

Domkářské stavení čp. 114 (U Zajíčků) 

952 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 222r-223r. 
953 Tuto domněnku potvrzuje obecní účet za rok 1790, který uvádí Podstatného mezi platícími roční činži. SOA Plzeň, 

VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton č. 229. 
954 NA Praha, JK, inv. č. 4025, karton č. 1997-1998, fase. 
955 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 330v-33Ir. Až na č. top. 306 topografická čísla 

neodpovídají fasi z roku 1785. 
956 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 331 r. Podle všech známek má smlouva špatnou dataci, 

jména obecních představitelů odpovídají roku 1796. 
957 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 331 v-332v. 
958 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 334r-334v. 
959 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka č. 113. 
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Krejčovský mistr Jan Zinterhof(tl5.8.1814), který podle smlouvy 26. března 1790 získal 
od otce Karla Zinterhofa půldvůr čp. 84, jej převedl 20. února 1792 na svého bratra Václava 
Zinterhofa. Vedle peněz a dobytka za toto gesto obdržel povolení zakoupit si od rodného gruntu 
za 12 zl. zadní část zahrady a vybudovat si na ní vlastní chalupu. Kontribuci z nové chalupy měl 
platit sám, ale v případě, že by jeho domek vlastnili cizí, měli ji odvádět k hospodáři z čp. 8496°. 
Václav pro lepší zázemí domku přikoupil ještě kousek obecního pozemku za 40 zl. W. W. 961 Jan 
však po několika letech tragicky zemřel, údajně nešťastným pádem. Podle údajů K. Poláka se vdova 
Kateřina Zinterhofová provdala za Karla Zajíce, jenž pokračoval jako majitel962

. Zachycuje ho ještě 
parcelní protokol z roku 1837963

. 

Domkářské stavení čp. 115 (U Roulenců) 
V nástupní smlouvě z 20. února 1789 se Antonín Trengler, nový majitel usedlosti čp. 7, 

zavázal, že svému staršímu bratrovi Šimonovi Trenglerovi v případě jeho návratu z vojenské služby 
vyplatí 50 zl. a vystaví obytné stavene64

• Šimon se skutečně vrátil, takže mu bratr Antonín ještě za 
svého života vystavěl hned vedle svého domku chalupu čp. 115, z níž si vymínil vždy na sv. Havla 
platit roční činži 51 kr., vrchnost zase 4 dny pěší roboty. Po Antonínově smrti v roce 1792 Šimon 
získal rodnou usedlost čp. 7 a další obývání nové chaloupky se pro něj stalo zbytečné. Proto v její 
držení již 8. ledna 1802 uvedl manžele Vavřince a Johanu Zinterhofových. Formálně ovšem 
od ševcovského mistra Šimona Trenglera chalupu čp. 115 a pozemek o skromných rozměrech 9x4 
sáhů koupili až 24. května 1813 za 315 zl. B. Z., které mu hotově složili. Zavázali se Šimonu 
Pavlíkovi, majiteli hospodářství čp. 7, platit z nemovitosti vždy na sv. Havla činži 51 kro 
a odpracovat nebo zaplatit vrchnosti 4 dny pěší roboty. Pokud chtěli domek prodat, vyhrazoval si 
Šimon Pavlík předkupní práv0965

• Krejčovský mistr Vavřinec Zinterhof zemřel 8. června 1829 
a ve své poslední vůli označil za svou dědičku nezletilou dceru Marii Zinterhofovou. Té také 
veškerý jeho majetek přisoudilo pozůstalostní řízení z 30. listopadu 1829. Předmětem dědictví byl 
domek čp. 115 se zahrádkou v ceně 167 zl. 39 kro a emfyteutické pozemky - pole Za Bláhovy 
v ceně 60 zl., podíl ze Sedlínského rybníka příslušného ke katastrální obci Petrovice za 48 zl. a pole 
Nad Klínem za 40 zl. C. M. Nová majitelka ovšem musela umořit dluhy, které se vyšplhaly až k 118 
zl., dále dědické podíly svým sourozencům Josefu a Anně po 15 zl. W. W., Barboře a Františce 
po 100 zl. W. W., matce Johaně 50 zl. W. W. Zbytek částky tvořily pohřební (10 zl. 4 kro C. M.) 
a soudní výlohy (5 zl. 35 kro C. M.). Vůči matce měla Marie Zinterhofová povinnost doživotního 
výměnku a vůči usedlosti čp. 7 stále stejnou činží. Nájem platila také ze všech emfyteutických 
pozemků966 • Marie se provdala za ševcovského mistra Josefa Moravu (t26.9.1832 v čp. 115),jenž 
chalupu udržoval až do doby, než se stal obětí epidemie cholery. Ovdovělá Marie se v roce 1834 
provdala za ševcovského mistra Vojtěcha Ryneše z Tupadel, který se uvádí jako hospodář ještě 
v roce 1853967

• 

Domkářské stavení čp. 116 (U Jančarů) 
Janovická obec odprodala Markétě Auschwitzové dne 25. dubna 1791 "obecní plácek 

za cihelnou vedle Bernarta Kiliana" v rozměrech 4x6 sáhů za 12 zl. s podmínkou, že nová 
majitelka bude splácet každoročně do obecního důchodu 40 kro činže a vykonávat pěší robotu 2 dny 
ročně968 • Auschwitzová na pozemku postavila chalupu čp. 116, sestávající z světničky, komory 
a zděné kuchyně. Když zemřela, přiřklo pozůstalostní řízení z 22. června 1802 celý její majetek 
v ceně 110 zl., jenž vedle domku tvořila malá zahrádka, Markétině nejstaršímu synovi Ondřeji 

960 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 130r-132v. 
961 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 405, karton Č. 336. 
962 K. POLÁK, Místopis, S. 296-297. 
963 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela Č. 27. 
964 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 225v-226v. 
965 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 200r-200v. 
966 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 198v-199v. 
967 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
968 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 1 Or-1 Ov. 
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Auschwitzovi. Na nemovitosti vázly dluhy ve výši 30 zl. 55, 5 kr., ovšem mohlo se z nich odečíst 
15 zl. 35,5 kr., jež zůstavitelce dlužili jiní. Výsledná částka se po 23 zl. 40 kro rozdělila mezi 
sourozence Alžbětu Zoglmannovou, nastupujícího Ondřeje Auschwitze, Matěje Auschwitze 
a nezletilého Antonína Auschwitze969

. Ondřej Auschwitz však v držení domku dlouho nezůstal 
a prodal jej neznámo kdy a jak krejčímu Janu Mastíkovi, jenž se tu podle matrik připomíná 
minimálně roku 1807. Právo vlastnické se mu zapsalo ovšem až po čtyřiceti letech, 1. února 
184797°,je ovšem otázkou, zdajiž nešlo ojeho syna. 

Domkářské stavení čp. 117 (U Manulů) 
Ještě za svého života slíbil majitel půldvora čp. 77 Bartoloměj Hejtmánek ve svatební 

smlouvě z 13. ledna 1791, že vystaví své dceři Marii na vlastní náklady chalupu. Tento závazek 
přešel s předáním gruntu na syna Jana Hejtmánka, který jej realizoval a v zadní části své zahrady 
postavil někdy po roce 1792 domek, k němuž vedle zahrady o rozměrech 20x8 sáhů vyhradil pole č. 
top. 1775 zvané "Zahrádky" o 119 čtv. sázích971

• Mariin manžel a spolumajitel domu, invalida 
Emanuel Huna zemřel 2. srpna 1827, takže 9. ledna 1828 domek i s polem přešel za 120 zl. C. M. 
na jejich syna Augustina Hunu. Augustin musel vyplatit svým sestrám Magdaleně a Kateřině po 60 
zl. a své matce vyhradit doživotní výměnek972 • Je uváděn jako majitel ještě v roce 1837973

• 

Domkářské stavení čp. 118 (U Trenků) 
Za stavitele chalupy lze považovat krejčího Václava Moravu (t29.11.1827 v čp. 127), 

který ji spolu se zahrádkou vlastnil v roce 1798974
• Nedokážu ovšem zodpovědět, na pozemku 

jakého vlastníka. Poloha chalupy v zadní části zahrad usedlostí čp. 77 a 78 snad však přece jen něco 
vypovídá o jejím původu. Morava se zde připomíná ještě v roce 1810, ale o deset let později již 
domek obýval Žid Abraham Sicher, a to nejméně do roku 1820975

• Někdy potom chalupa vystřídala 
majitele, neboť stabilní katastr uvádí k roku 1837 Františka Jandu, později Jana Trenka976

• 

Domkářské stavení čp. 119 (U Mikulášů) 
Když 25. září 1788 Kašpar Janda přebíral tzv. Jandovský půldvůr čp. 83, měl jako jednu 

z povinností stanoveno vyhradit bratrovi, zedníku Mikulášovi Jandovi (t20.11.1809 v čp. 119) 
při gruntu stojící" sedničku" a kus zahrady977. Byl to ovšem nakonec Kristián Saloun z půldvora čp. 
37, který prodal za 35 zl. jeho otci Jakubu Jandovi 9. února 1792 kus pozemku k vystavění 
chalupy, zahrádku a mlat. Tato informace dobře vypovídá, že mezi půldvory čp. 83 a 37 byla úzká 
vazba. Jakub Janda tyto pozemky kupoval pro svého nejstaršího syna Mikuláše Jandu, ponechal si 
však možnost na kupovaném mlatu ještě další dva roky mlátit obile78

• Mikuláš tu nerušeně 
hospodařil až do své smrti. Pozůstalostním řízením z 12. října 1811 celé jeho jmění, sestávající ze 
stavení čp. 119, stodoly, 1 krávy, hospodářského nářadí a zasetého obilí a ceněné na 157 zl. 17 kro 
W. W. připadlo přesně podle jeho testamentu vdově Barboře, v té době již provdané za tesařského 
mistra Matouše Ticháčka (t23.12.l817 v čp. 119). Stejnou majitelku nalezlo i emfyteutické pole 
"Za Katovkou", které Mikuláš koupil 15. října 1790 a bylo soudem odhadnuté na 41 zl. 29315 kro 
W. W. Pozůstalým dětem Janovi, Václavovi, Jakubovi a Josefovi Jandovým matka na otcovském 
podílu vyplatila po 28 zl. 49 kr., na dluzích 79 zl. 52 1/5 kr., takže jí samotné zbyly 3 zl. 37 3/5 kro 
W. W. 979 Jednalo se však o pouhé provizorní řešení, neboť skutečným testamentárním dědicem 

969 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 11r-12v. 
970 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka č. 116. 
971 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 104v-l05r, 160v. 
972 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 161r. 
973 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 93. 
974 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.l.l798. 
975 NA Praha, Kontribučenské fondy, inv. č. 580, sign. IX/26, karton č. 1079, kontribuční subrepartice za léta 1810 

1820 a 1830. 
976 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 92. 
977 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 126r-I27r. 
978 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 203r. 
979 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 84v-86r. Kupní smlouvu z 15. října 1790 na pole č. top. 
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byl nejstarší syn Jan Janda, kterému také Barbora Ticháčková připsala 26. května 1821 
při doplňujícím pozůstalostním řízení na vrchnostenské kanceláři celé hospodářství čp. 119, 
obnášející obytné stavení, stodolu, nářadí, zaseté obilí a 1 krávu. Tentokráte již mělo hodnotu 
198 zl. 46 % kro W. W., ovšem převáděcí cena činila 340 zl. W. W., neboť podíly Václavu a Jakubu 
Jandovým byly zvýšeny na 150 zl. W. W. Zbytek tvořily dluhy. Pokud šlo o odstupující matku, 
vyplatil jí Janda již dříve 20 zl. 10 kro W. W., nyní mu pouze přibývala povinnost ji doživotně 
bezplatně poskytnout byt a stravu980. 

Chalupnické stavení čp. 120 (U Hrnčířů) 
Vzniklo na vrchnostenské půdě, ne však jako nezakoupené, nýbrž jako dominikální 

zakoupené hospodářství. Pozemek o 10 čtv. sázích a zahrádku pod 1 měřičku koupil za 4 zl. 17. 
listopadu 1796 Jakub Jindra (ti 1.10.1799 v čp. 120) se závazkem, že z něj bude platit roční činži 
4 zl. 16 kr. 98 \ Nedlouho poté ovšem zemřel a v domku po nějaký čas bydlel tesař Matěj Scheller 
(t31.12.1808 v čp. 120). Je možné, že byl manželkou Jindrovy vdovy, neboť pozůstalostním 
řízením z 21. dubna 1825 se za majitele domku se zahrádkou v celkové ceně 67 zl. 1 kro C. M. 
určil Prokop Jindra, jenž ho však obratem 29. dubna 1825 prodal Rozálii Babkové za 530 zl. W. 
W.982 Nebyla však poslední majitelkou do roku 1848, neboť protokol stavebních parcel stabilního 
katastru z roku 1837 na čp. 120 jmenuje Ferdinanda Krause983

• 

Domkářské stavení čp. 121 (U Balouníčků) 
Je další nemovitostí vystavěnou na obecní půdě. Zakladatelem a stavitelem chalupy byl 

tkadlec Matěj Zajíc (t3.3.1828 v čp. 121), který od janovické obce zakoupil 20. června 1793 
pozemek o výměře 59,5 čtv. sáhu k vystavění chalupy za 35 zl. Domkář se zavazoval platit obci 
činži 30 kro každoročně na sv. Martina a vrchnosti blíže nespecifikovanou robotu984

• Tato trhová 
smlouva ovšem byla zaknihována až po bezmála padesáti letech Matějovu synovi Tadeáši Zajícovi, 
který již rodnou chalupu dávno nevlastnil. Brzy po otcově smrti v roce 1828 ji totiž vyměnil 
s Josefem Podstatným za domek čp. 11, k němu patřící zahrádku č. top. 35 a pole č. top. 1872. 
Nemusel nic doplácet, obě nemovitosti se cenově shodovaly985. 

Domkářské stavení čp. 122 
Josef lrlweck se 17. listopadu 1796 za 21 zl. zakoupil na vrchnostenském pozemku 

o výměře 36 čtv. sáhů, kde na své vlastní náklady vystavěl domek a zřídil na louce Štěpnice 
zahrádku o výsevku 14,5 měřičky. Z koupených nemovitostí mu byla určena roční činže 7 zl.986 
Podle pozdějších relací si zde zřídil kovámu987, také matriky potvrzují jeho profesní zaměření 
jakožto kovářského mistra. Josef tu pracoval ještě v roce 1837, jak dosvědčuje stabilní katastr. 
Po něm domek obýval Antonín Jeřábek988 • 

Chalupn.ické stavení čp. 123 

373 "Katovka" zaknihoval Jan Janda až v roce 1843 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, si!:,'l1. K 70, fol. 
278r-278v). 

980 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 91 r-92r. 
981 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 3r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
982 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 3r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
983 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 54. 
984 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 276v-277r. 
985 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 315r. Smlouva byla sepsána dodatečně 1. prosince 1845. 
986 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 4r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
987 Když si Karel Fiala stavěl chalupu čp. 58, lokalizoval ji jako stavení mezi kovárnu Josefa Ir1wecka a Ondřeje 

Stunu. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 140r-140v. 
988 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela Č. 55. 
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3. září 1786 majitel půldvora čp. 22 Josef Benda ustanovil, že po jeho smrti připadne 
manželovi dcery Magdaleny, ševcovskému mistrovi Janu Jandovi (t4.12.1806 v čp. 123) polovina 
z jeho gruntu a že si Janda může na zahradě při témž gruntu postavit domek, ovšem také až po smrti 
Bendově. Stejně bylo limitováno vyplacení 40 zl. jeho nejmladší dceři Barboře Bendové 
a vyhražení výměnku vdově Magdaleně Bendové společně s Augustinem Bendou, majitelem gruntu 
čp. 22. Společně měli rovněž hradit pohřeb odstupujícím rodičům989 • Domek tak Janda postavil 
nejdříve v roce 1799, kdy Josef Benda zemřel. Držel ho sedm let, testamentem z 4. prosince 1806 
jej odkázal synovi Adamu Jandov,0990. Tuto skutečnost potvrdilo pozůstalostní jednání z 21. října 
1811, odbývané na Bystřici. Domek měl se všemi pozemky a dobytkem cenu 517 zl. 43 3/5 kro W. 
W., vázly na něm dluhy 138 zl. 1/5 kro Kromě nich musel Adam vyplatit svému strýci Augustinu 
Bendovi 30 zl., matce Magdaleně Jandové 20 zl., sestře Marii Anně Rosenthalové 10 zl. 404/5 kr., 
zbývajícím sourozencům Václavu, Janu, Josefu, Bernardu, Anně a Johaně po 45 zl. 35 kro W. W. 
Tatáž částka připadla také novému majiteli. Matce Magdaleně a své babičce Magdaleně Bendově 
slíbil doživotní společnou stravu, bydlení s hospodářem a vydržování 1 krávy. Po smrti Bendové se 
Magdaleně Jandové stanovoval výměněk na 2 strychy žita, 1 věrtel pšenice, 2 věrtele ječmene, 
2 věrtele ovsa, čtvrtinu vypěstovaného ovoce, užívání pole pod 2 věrtele na vypěstování zelí, 
brambor a lnu, společnou stravu a vydržování 1 krávy mezi hospodářovým dobytkem991

• Adam 
Janda však domek čp. 123 s polem Na Zadních lánech pod 1 strych výsevku, 2 voly, I krávou, 
1 vepřem, vozem a pluhem s bránou prodal dne 16. července 1821 Bedřichu a Kláře Wolfovým 
z Brodu za 2275 zl. W. W. Kupující složili hotově 1775 zl., valnou část ceny tvořily dědické podíly 
matce a sourozencům prodávajícího (273 zl. 30 kr.). Poznáváme z nich, že Adam splatil podíl pouze 
Marii Anně Rosenthalové. Zbývajících 195 zl. 38 kro W. W. zaplatili Wolfovi koncem prosince 
1821 992

• Zásahem osudu však Bedřich Wolf zemřel již 17. prosince 1821 a po proběhlém 
pozůstalostním řízení z 17. ledna 1822 jeho polovina domu přešla na manželku Kláru Wolfovou993

• 

Na základě svatební smlouvy z 19. ledna 1822 Wolfová hospodářství spolu se vším nářadím, 
2 voly, 1 jalovicí za sumu 1474 zl. W. W. postoupila do spoluvlastnictví starší dceři Anně a jejímu 
nastávajícímu manželovi Jakubu Smahovi z Rozpáralky. Jeho otec Petr Smaha jménem obvěnění 
daroval do manželství 700 zl. W. W. Nastávající manželé na sebe převzali všechny stále 
nezaplacené dědické pohledávky pro sourozence a matku Adama Jandy, dále dědické podíly 
pro nevěstiny sourozence Antonína, Kateřinu, Františka, Josefa, Bedřicha po 116 zl. 28 zl., 
odstupující matce 180 zl. 20 kro a konečně dluhy ve výši 403 zl. 50 kro W. W. Klára Wolfová si 
na domku vyhradila výměnek ve výši 3 strychů žita, 2 věrtelů pšenice, 1 věrtele ječmene, 2 věrtelů 
ovsa, vydržování 1 krávy a možnost vypěstovat si len, brambory a zelí. Zemřel-li někdo 

z nastávajících manželů do 1 roku 6 týdnů a 3 dnů od sňatku, měl pozůstalý vyplatit příbuzným 
zesnulého 250 zl. W. W. 994 Nedlouho poté koupil Smaha kus obecního pozemku za 20 zl. W. W. 995 

K zásadní zrněně došlo v závěru 20. let 19. století. Dosavadní majitelé Jakub a Anna Smahovi se 
rozhodli postavit si poblíž silnice na Klatovy zcela nový domek, na nějž přenesli číslo ze starého 
domku, vyděleného před lety z čp. 22. Ten byl označen jako čp. 152996

• Koupili jej manželé Ondřej 
a Anna Kutilovi, zbývající pozemkový fond v celkové výměře 6 jiter 929 čtv. sáhů zakoupil 13. 
dubna 1840 Jiří Vlček i s podílem finančních závazků, které měli manželé Smahovi vůči svým 
věřitelům997 • Celá poněkud zmatená situace vyplývala z velké zadluženosti Smahových, jež dokonce 
museli podstoupit exekuci. 

989 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 37r-37v. 
990 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 36v. 
991 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 51r-51 v. 
992 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 105v-106r. 
993 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 106v-107r. 
994 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 1 08v-11 Ov. 
995 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 405, karton č. 336. Stalo se tak někdy před rokem 1840. 
996 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 260v. 
997 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 258v-260r. O jaká pole šlo konkrétně osvětluje smlouva 

o převodu těchto pozemků mezi Josefem Bendou a Janem Jandou z 3.9.1786. Srv. k tomu specifikaci městského 
rychtáře Jana Jandy z 25.7.1805. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 107v, I 03r-1 04r. 
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Pro přehlednost se nyní budu věnovat domku novému, zatímco další osudy starého čp. 123 
sleduji pod čp. 152. Na základě vrchnostenského souhlasu z 26. června 1831998 si zadlužení Jakub 
a Anna Smahovi vystavěli na části pole Hořejší Záhumence o výměře 78 čtv. sáhů, kterou koupili 
l. ledna 1831 za 49 zl. 12 kro C. M. od Šimona Svobody z čp. 24999

, domeček čp. 123, ale již 
7. února 1835 jej prodali manželům Janu a Anně Mikšíkovým se vším příslušenstvím za 280 zl. 
C. M. Noví majitelé přitom museli respektovat výměnek Kláře Wolfové 'ooo. Ani oni ho však 
nevlastnili dlouho a 3. prosince 1838 jej převedli Ondřeji Hanzlíkovi za 480 zl. C. M. Hanzlík 
složil hotově 400 zl., zbývajících 80 zl. slíbil odvést na sv. Havla 1838 1001

• Působil víceméně jako 
pouhý prostředník, protože 15. července 1839 domek prodal manželům Josefu a Veronice 
Fialovým za 453 zl. C. M. Přímo téhož dne obdržel 332 zl., dalších 80 zl. mělo být kvůli dluhu 
předáno manželům Janu a Anně Vlčkovým. Zbytek s příslušnými úroky dodatečně 1002 • Po letech se 
podařilo neutěšené majetkové poměry poněkud ustálit, protože Fialovi domek drželi rekordní dobu 
a ještě jej vybavili 9 jitry polí a 1384 čtv. sáhy luk z usedlosti čp. 57 1003

• Teprve 8. června 1843 celé 
hospodářství odvedli Josefu Janouškovi z Újezda za 1600 zl. C. M. Do konce června 1843 složil 
s pomocí otce Františka Janouška 240 zl., další částky se týkaly vyrovnání dluhů a dědických 
podílů 1004. 

Domkářské stavení čp. 124 (U Zebranských) 
Chalupu zmiňuje již soupis usedlostí v Janovicích z ledna 1798 v majetku Matěje 

Strassera, ovšem bez jakéhokoliv pozemkového majetku 1005. Nikterak to však nekoresponduje se 
zjištěními, učiněnými o necelé tři roky později v souvislosti s řešením pozůstalosti po Matěji 
Vitákovi 1 006. Podle nich byl iniciátorem vzniku domku čp. 124 ševcovský mistr Wolfgang Pankrác, 
jenž ho vystavěl na zahradě, patřící k domku čp. 88 Jakuba Bubeníka. Po krátké době ji měl 
smlouvou z 1. srpna 1799 za 296 zl. prodat Matěji Vitákovi,O(n. Je však podivné, že Wolfgang 
Pankrác zemřel již v roce 1797 na čp. 26 - jediným vysvětlením by bylo, že jde o jinou osobu, např. 
syna či otce. Že domek vznikl na pozemku patřící k čp. 88 nemůže být sporu, navíc při prodeji 
v roce 1799 se zavazoval Matěj Viták platit majiteli čp. 88 Janu Aschenbrennerovi roční činži 6 kro 
Přítomnost Matěje Strassera je vysvětlitelná, protože měl za manželku Alžbětu, dceru Jakuba 
Bubeníka. Na domku možná po nějaký čas s Pankrácem bydlel, jinak nelze problém vysvětlit. 
Bezproblémově však již lze sledovat další vývoj majetkové držby. Matěj Viták zemřel bez dědiců 
a bylo rozhodnuto hubené hospodářství prodat v soudní dražbě. 20. července 1803 za domek 
nejvíce nabídl zůstavitelův otec, tesařský mistr Jan Viták (t24.4.1822 v čp. 124), jemuž tedy byl 
připsán za 385 zl. Podle pozůstalostního jednání z 30. června 1803 musel ovšem vyplatit svým 
vnukům Ondřeji a Karlu Vitákovým po 64 zl. 48 1/8 kro a uhradit dluhy ve výši 25 zl. 45 kr. ,oo8 

Svatební smlouvou z 20. září 1810 Jan Viták domek čp. 124 a emfyteutické pole č. top. 1265 
V brůdku v celkové ceně 900 zl. převedl své dceři Ludmile a jejímu nastávajícímu manželovi, tkalci 
Jiřímu Landthalerovi (t7.4.1844 v čp. 124) z Petrovic. Noví majitelé si mohli jménem nevěstina 
odečíst 100 zl., ovšem převzali výplatu dědických podílů Ondřeji a Karlu Vitákovým, zaplatili 
Janovým dcerám Veronice Kutilové z Běhařova 150 zl., Rozálii Vitákové při sňatku či jiném 
zaopatření 150 zl. a samotnému odstupujícímu otci rovněž 150 zl. Ten si společně s manželkou 
Annou vyhradil na domku doživotní bezplatný byt a stravu a přislíbil, že se pokusí hospodáři 
pomáhat, pokud mu to jeho síly dovolí. Ženichův otec Adam Landthaler daroval do manželství 

998 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 253v. 
999 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 253r. 
1000 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 253v-254r. 
1001 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 254v. 
1002 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 262r-262v. Zápis je omylem datován ještě do roku 

1838. 
1003 Podrobný rozpis jednotlivých pozemků SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, ťal. 280v. 
1004 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fo\. 280r-282r. 
1005 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 433, karton č. 388, soupis usedlostí v Janovicích z 17.1.1798. 
1006 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, ťal. 33r-35r. 
1007 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 34v-35r. 
1008 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 35v-36r. 
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jménem obvěnění 300 zl. a 1 ovci 1oo9
• Novomanželé již poté zůstali v majetku hospodářství čp. 124 

natrvalo, teprve po roce 1837 nastoupil syn Jiří Landthaler1010
• 

Domkářské stavení čp. 125 (U dlouhého tkalce) 
Ani u čp. 125 nevybočíme z řady budov, po stavených na obecní půdě. V tomto případě ji 

v rozměrech 7x4 sáhy 28. května 1797 zakoupil za 38 zl. s povinností roční činže 30 kro Tadeáš 
Mastík 1oll

• Vystavěl si domek bez jakéhokoli pozemkového zázemí, jenž vlastnil dalších třicet let. 
Teprve 17. září 1827 se rozhodl jej předat svému synovi Petru Mastíkovi za 84 zl. C. M. Nový 
majitel musel vyplácet svým sourozencům Rozálii, Anně a Kateřině Mastíkovým dědické podíly 
po 20 zl. a Matěji, Josefu a Antonínovi po 8 zl. C. M. Vedle toho mu vznikala povinnost bratry 
Josefa a Antonína nechat bezplatně vyučit ševcovskému řemeslu a vyživovat je po celou dobu 
učenÍ. Rovněž odstupující Tadeáš a Ludmila Mastíkovi si vyhradili doživotní výměnek 1012 • 
Ševcovskému mistrovi Petru Mastíkovi však stísněný rodný domek zřejmě příliš nevyhovoval, 
protože se rozhodl ho 7. března 1832 prodat manželům Antonínu a Anně Strasserovým za 300 zl. 
C. M. Kupující hotově složili 260 zl., Petr se zaručil splnit všechny své závazky vůči 

sourozencům 1013. Strasserovi neměli rovněž příliš nadšení do obývání zakoupené nemovitosti a 28. 
prosince 1835 ji od nich za 292 zl. C. M. odkoupili manželé Václav a Alžběta Salounovi, kteří se tu 
již usadili natrvalo 1ol4

• 

Škola čp. 126 
První skutečně účelovou budovou pro školu bylo čp. 126, postavené v blízkosti kostela 

a staré zděné kostnice v letech 1797-1798. Stavbu zaplatila podle litery patronátního práva bystřická 
vrchnost, celkové náklady činily 1008 zl. 25 kr. IOI5 Po své dostavbě zděná budova obsahovala dvě 
školní třídy, první o rozměrech 9,48 x 9,16 m, druhou 9,16 x 5,68 m. Vchod do obou tříd byl pouze 
jeden, do druhé třídy se chodilo skrz první. Podle pozdějšího svědectví se v první třídě nacházelo 15 
lavic ve dvou řadách, v každé sedělo nejvýše 10 dětí. Ve druhé třídě se nalézalo 10 lavic, za jednou 
mohlo sedět maximálně 8 dětí. Kapacita školy tedy odpovídala maximálně 230 dětem, ovšem v roce 
1841 ji navštěvovalo 281 školáků 1ol6 • Budovu dále tvořil byt učitele o dvou místnostech a kuchyně 
s chlévem 1ol7

• Počátkem 50. let již ovšem i rozšířené prostory nedostačovaly počtu žáků, takže se 
v roce 1857 počalo se stavbou zcela nové školní budovy, jež vznikla na základech budovy staré 
a převzala také její popisné číslo. Stavbu provedl janovický zednický mistr Jakub Suttý, jenž za ni 
inkasoval 9600 zl. Nová škola měla měla tři třídy, byt pro učitele o 2 pokojích a 1 pokoj 
pro podučitele. Hospodářské zázemí učiteli zajišťovalo pole a při stavěný chlév se stodolou. 
Vyučovat se zde začalo již v září 1858 ve 2 paralelních třídách, v roce 1863 byl získán další učitel 
a otevřena třetí paralelní třída 1olR • 

Domkářské stavení čp. 127 
Náleží do početné skupiny domů vzniklých při emfyteutizaci dominikálu na bystřickém 

panství v závěru 18. století. Z louky "Štepnice" č. top. 267, ležící podél klatovské silnice, si 14. 
června 1799 zakoupila Kateřina Hof .. tiidterová z Janovic plochu o 24 čtv. sázích na výstavbu 
domku a další 1 měřici 7 měřiček na zřízení zahrádky. Zákupní suma za obé čítala 40 zl., roční 
činže z domku 5 zl., ze zahrady 7 zl. Nezůstala tu ovšem dlouho, již 17. září 1808 vše prodávala 
za 540 zl. Václavu Moravovi (t29.11.1827 v čp. 127), který zde hospodařil sedmnáct let, než 

1009 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fol. 165r-166r. 
10\0 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela Č. 22. 
I ° II SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 176v-l77r. 
10 12 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 190v. 
1013 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 195r-195v. 
1014 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 236v. 
10 15 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 399, karton Č. 294. 
1016 SOA Plzeň, KÚ Klatovy, inv. č., karton č. 537, protokol o přiškolení Petrovic n. Úhl. do Bystřice. 
1017 Popis školy zachycen v ocenění bystřického panství z let 1804 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 399, 

karton Č. 295) a 1815 (SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 530, karton Č. 426). 
10 18 K osudům janovické školy během celého 19. století přehledně Janovická kronika školní [do 1892], s. 29 sq. 
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nemovitost v ceně 500 zl. W. W. převedl 8. dubna 1825 na syna Ignáce Moravu l019
• Toho uvádí 

ještě protokol stavebních parcel stabilního katastru z roku 1837 102°. 

Domkářské stavení čp. 128 (U Šperlů) 
Stejně jako předchozí, i toto popisné číslo vzniklo na panské louce zvané Štěpnice č. top. 

267. 10. června 1799 z ní za 32 zl. zakoupil plochu o 24 čtv. sázích zámečnický mistr Josef 
Scholle z Bezděkova (t 19.1.1824 v čp. 128) a vystavěl si tu na vlastní náklady domek se 
zámečnickou dílnou, nějaké místo zbylo i na zahrádku. Administrativě panství vyplácel roční činži 
7 zl. za dům a 1 zl. 30 kro za zahradu. Pracoval zde až do své smrti v roce 1824. Na základě 
pozůstalostního řízení z 30. července 1825 poté celé jeho hospodářství přešlo na syna, rovněž 
zámečníka Josefa Scholle. Soudem bylo odhadnuto na 867 zl. W. W., oproti dřívějším ustanovením 
se změnila pouze výše ročního úroku za zahradu, dělala nyní 1 zl. 24 kro W. W. I021 Josef Scholle je 
jako majitel doložen ještě stabilním katastrem,022

• 

Domkářské stavení čp. 129 (U Toldů) 
22. června 1799 zakoupil Karel Podstatný několik dominikálních pozemků, jež se staly 

základem pro hospodářství čp. 129. Když mu jeho otec Matěj Podstatný v roce 1816 převedl 
půl dvůr čp. 68, rozhodl se Karel domek prodat své sestře Kateřině Podstatné. Smlouva byla 
uzavřena 13. ledna 1816 a zněla na 400 zl. Kateřina zde žila jen deset let, již 13. listopadu 1826 od 
ní domek se všemi pozemky koupil Jiří Vrba z Janovic za 234 zl. C. M. Na místě je nutné 
připomenout, že vedle dominikálního zakoupeného domu čp. 129, ze kterého platil jeho majitel 
roční činži 5 zl., k hospodářství patřila pole č. top. 269 Za stodolou a č. top. 366 Plačkava, obojí 
samozřejmě také pod příslušnou činží ,023 • Do roku 1848 však nebyl posledním majitelem, stabilní 
katastr z roku 1837 uvádí Petra Mastíka ,024

• 

Chalupnické stavení čp. 130 (U Matoušků) 
O vzniku chalupy neexistuje žádný knihovní zápis a dozvídáme se o ní poprvé pouze 

nepřímo. Soudě podle polohy na okraji zahrady usedlosti čp. 85, vznikla vydělením z tohoto gruntu 
nejspíše jako dědický závazek některé z dcer majitele. Poprvé se chalupa vyskytuje v rukou ševce 
Jana Jiřího Altmanna, kterému jeho otec Jan Altmann z čp. 51 odvedl 7. března 1805 za 250 zl. 
všechny pozemky, jež koupil v roce 1785 od Martina Lišky z čp. 15, číselně vyjádřeno 4 jitra 443 
čtv. sáhů polí a 252 čtv. sáhů luk \025. Tyto pozemky jistě dobře posloužily k vylepšení hmotného 
postavení jinak chudé chaloupky. Jan Jiří Altmann svou chalupu čp. 130 se všemi pozemky, 2 voly 
a 2 jalovicemi odvedl 20. prosince 1836 za 480 zl. C. M. nezletilému synovi Josefu Altmannovi. 
Nový majitel se zavazoval při svém sňatku otci vyplatit 240 zl., dalších 80 zl. měl odvést jakožto 
dluh do janovické obecní pokladny, zbytek tvořil jeho dědický podíl. Odstupující otec si na chalupě 
vyhradil doživotní společné bydlení a stravování v domácnosti svého syna, ale v případě 

nespokojenosti mohl přejít na bydlení v místnosti, jež by mu syn upravil z komůrky, a roční rentu 
4 strychy žita, 0,5 strychu pšenice, 0,5 strychu ječmene, 10 strychů brambor, 2 měřičky soli, 2 sáhy 
dřeva, možnost pěstovat si na připravené půdě zelí a len a bud' vydržování 1 krávy či odvádění 15 
žejdlíků másla. Měl mít také vyhrazené místo ve stodole pro uskladnění svého obilí. Vůči svým 
sestrám Markétě a Evě byl zavázán v případě jejich sňatku darováním 1 krávy 1026. 

1019 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 8r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfYteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

1020 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 176. 
1021 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 7r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfYteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1022 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 175. 
1023 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 25r, 27r, 91 r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfYteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1024 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 178. 
1025 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 73v-74v. V kontraktu jsou odvedené pozemky přesně 

specifikovány. 
1026 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 241 v-242r. 
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Domkářské stavení čp. 131 (U Ajznerů) 
Dosud pusté místo vedle mlýnského náhonu a vozové cesty do poplužního dvora o výměře 

24 čtv. sáhů a plochu na zahrádku o 0,5 měřičky výsevku koupil od vrchnosti 11. října 1799 Jiří 
Kvetouň z Ondřejovic za 18 zl. Na zakoupených pozemcích se však dlouho nerealizoval, neboť je 
prodal 21. dubna 1800 za 24 zl. Davidu Eisnerovi z Janovic, který na nich vystavěl domek čp. 131, 
z něhož platil ročně do dominikálního důchodu 5 zl. Zahrádka byla zpoplatněna 15 kro Ani Eisner tu 
ovšem nebyl dlouho, již 5. ledna 1808 se domku za 400 zl. ujal Jan Janda ,027

, doložený ještě 
stabilním katastrem v roce 1837 1028

• Jak ale dokládá K. Polák, rodina Eisnerova je tu doložena 
matričními zápisy ještě v roce 18301()29 a také jiní Židé tu bydleli po roce 1850. 

Domkářské stavení čp. 132 (U Bosáků) 
Ke vzniku domku čp. 132 se bohužel nejde blíže vyjádřit, gruntovní knihy o původu 

stavení mlčí. Jeho poloha však jednoznačně svědčí o tom, že vznikla zakoupením části 

dominikálního pozemku. Přestože již v roce 1812 matrika v čp. 132 připomíná Jiřího Suttého, 
považuji zatím za nejstarší písemnou zmínku sňatek tkalcovského mistra Josefa Jandy (t27.4.1837 
v čp. 132) ze Strážova s Magdalenou, dcerou Jana Bosáka z čp. 47 9. července 1822. První dítě se 
jim již narodilo narodilo v domě čp. 132. Jandu zde ještě zachycuje stabilní katastr lO3o

, ovšem poté 
nastává informační vakuum. Matriky uvádějí v čp. 132 úmrtí domkáře Matěje Rubáše (t31.3.1850 
v čp. 132), jenž zemřel rovněž velmi mlád, v pouhých 26 letech. Roku 1854 se pro změnu hovoří 
o Anně Bosákové, nepochybně Jandově příbuzné, byla-li jeho manželkou Magdalena Bosáková. 

Usedlost čp. 133 (U Horníků) 
Jakub Mrvík (t4.12.1795 v čp. 73) ve své poslední vůli vyslovil přání, aby jeho grunt čp. 

73, tehdy největší usedlost v Janovicích, byl rozdělen mezi syny Šimona a Jana Mrvíkových ,031
• 

Jan Mrvík se tak stal majitelem zcela nové usedlosti čp. 133, jejíž oddělení od mateřského gruntu 
povolil 18. dubna 1843 dodatečně Krajský úřad v Klatovech. Jan se z ní ovšem dlouho netěšil, 
zemřel v roce 1811. Za majitelku gruntu, jenž zůstavitel rozšířil o emfyteutický podíl 
z Granátkovského rybníku, byla prohlášena podle pozůstalostního řízení z 26. září 1811 dcera 
Ludmila Mrvíková. Soud grunt odhadl na 1280 zl. 49 kro C. M., z kteréžto částky si Ludmila mohla 
odečíst jménem otcovského podílu 200 zl., dalších 90 zl. za ženskou výbavu s 1 krávou jako 
potencionální věno a konečně 20 zl. 5 kro jako dědický podíl po svém bratrovi Josefu Mrvíkovi. 
Naproti tomu musela vydat matce 200 zl. 28 kro C. M. se započtením pohřebních výloh, 37 zl. 16 kro 
za soudní řízení, sestře Magdaleně 295 zl. 2 kro a na dluzích zděděných po otci 193 zl. 42 kro 
C. M. ,o32 Ludmila se krátce nato provdala za Josefa Ulricha (t1.6.1818 v čp. 133), uváděného 
matrikami jako majitele. Když zemřel v pouhých 26 letech na úbytě, pojala za manžela Josefa 
Jandu z čp. 78, kterému její grunt na základě pozůstalostního řízení z 5. července 1821 připadl. Byl 
tehdy oceněn na 1798 zl. 53 % kro W. W., s dobytkem, nářadím, zasetým obilím a emfyteutickým 
podílem z Granátkovského rybníka se jeho cena navyšovala o 1366 zl. 54 kro W. W. Janda měl 
samozřejmě povinnost vyplatit příslušné mateřské podíly a uhradit všechny na usedlosti váznoucí 
dluhy,033. Josef se později podruhé oženil, neboť v roce 1846 hospodářství vlastnil společně 
s manželkou Magdalenou. Kvůli vysokému věku ho již však nemohl řádně udržovat, takže ho 12. 
března 1846 předal svému nezletilému synovi Janu Jandovi. Obnášelo 10 jiter 1495 čtv. sáhů polí, 
1 jitro 415 čtv. sáhů luk a 120 čtv. sáhů pastvin, 2 voly, 1 krávu, vůz, pluh, bránu, 5 kusů vozových 
řetězů, velký a malý hák, 4 cepy, kosu a řešeto na obilí za 900 zl. C. M. Z této částky si nový 

1027 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 9r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

1028 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 58. 
1029 K. POLÁK, Místopis, S. 315. Podobně prohlašuje dům za obývaný Židy k roku 1825 Eichlerova sbírka - NM 

Praha, Sbírka G (Eichlerova sbírka), sign. Klat. G 31. 
1030 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, parcela č. 177. 
1031 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 307r-307v. 
1032 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 308r-308v. 
1033 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 309r-309v. 
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hospodář jménem dědického podílu odečetlI 00 zl., dalších 400 zl. slíbil zaplatit při převzetí gruntu 
a zbytek každoročně po 100 zl. vůči rodičům se zavázal roční rentou 5 strychů žita, 1,5 strychu 
pšenice, 2,5 strychu ječmene, 1 strychu ovsa, 2 sáhů dřeva, vydržováním 1 krávy a 2 ovcí mezi 
svým dobytkem a přípravou půdy pro pěstování brambor, zelí a lnu. V případě výminkářova úmrtí 
se renta pozůstalé vdově snižovala na polovinu1034

• 

Chalupnické stavení čp. 134 
Na přelomu 18. a 19. století Urban Steindler na zakoupené dominikální louce blíže 

zrušeného Ovčáckého rybníka vystavěl flusárnu a ze statku Opálka sem přenesl oprávnění výrobět 
tu potaš. Platil za to do vrchnostenského důchodu roční činži 30 zl., není ovšem zmíněná žádná 
zákupní suma, takže výroba mohla fungovat pod vrchnostenským patronátem. O tom, že tlusárna již 
byla zakoupeným dominikálem, vypovídá až smlouva z 3. února 1807, kterou Steindler celý 
podnik prodal Josefu Opavovi Cti 7.4.1819 v čp. 140) z Janovic za 1000 zl. Po letech Opavova 
podnikání flusárnu koupil Michael Lang z Veselí za 200 zl. C. M., stejnou zůstala i roční činže 30 
zl. 1035 

Flusárna nebyla obytnou budovou a postrádala popisné číslo, ale Steindler již při kupování 
louky měl hned vedle vystavět budovu k obytným účelům. Právě ta se stala popisným číslem 134 1036 

. 10. září 1805 od něj toto stavení za 400 zl. odkoupil Ondřej Schimanie. Vzhledem k původu 
pozemku musel nový majitel platit vrchnosti do vrchnostenského důchodu 5 zl. roční činže, zmíněn 
je také jistý robotní peníz. Patrně však nebyl spokojen, již 14. května 1808 podepisoval trhovou 
smlovu, kterou dům přecházel za 503 zl. na manžele Václava a Barboru Taušových. Neustálé 
navyšování ceny nemovitosti pokračovalo, když ji tito prodali 22. dubna 1817 manželům Matěji 
a Evě Klinbergerovým, smluvili se na ceně 1300 zl. Na základě úředně projednané pozůstalosti 
potom dům přešel 22. ledna 1827 na Štěpána Loma Ct8.7.1834 v čp. 134) z Janovic 1037

• Lomovi tu 
žili již trvale, Štěpán však po 7 letech zemřel a vdova se rozhodla stavení prodat zednickému 
tovaryšovi Tomáši Klasnovi z Klenové, doloženému zde matrikami minimálně v roce 1836. 
V trhové smlouvě se nový majitel jistě zavázal vdovu Lomovou doživotně vydržovat, protože zde 
zemřela v roce 1846. Klasna tu hospodařil ještě v roce 1853 1038

• 

Chalupnické stavení čp. 135 
Vznikl rovněž z části dominikální louky na místě bývalého Ovčáckého rybníka, kterou 

zakoupil Žid Markus Steindler a s úředním povolením tu vystavěl obytný dům, označený popisným 
číslem 135. Již 29. října 1802 jej prodal Václavu Senftovi z Lužan za 16 zl. se závazkem splácet 
ročně 5 zl. činže za dům a 42 kro za kousek přilehlé louky. Senft hospodářství zmenšil, neboť část 
zmíněné louky prodal 23. srpna 1803 Janu Hošťálkovi z Třebišova za 16 zl. Brzy poté, totiž 1. 
července 1804 za 680 zl. zpeněžil i svůj dům, kupcem byl Josef Voříšek z Pohoří. Dalším 
"sezónním" vlastníkem, jenž zde pobyl jen krátce, byl janovický mlynář Adam Braun, jenž dům 
s loukou zakoupil 28. března 1806 za 440 zl. Z louky prodal za 25 zl. díl Matěji Hofmannovi 
z Janovic 2. srpna 1810 a po dalších 10 letech, 14. března 1820 za 400 zl. W. W. také dům čp. 135 
janovickému obyvateli Janu Stachovi Cti 5.12.1836 v čp. 135), který zde zakotvil se svou rodinou 

1034 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 31 Or-31 Ov. 
1035 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 200r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1036 Tuto skutečnost potvrzuje pohled do mapy stabilního katastru, kde dům čp. 134 tvoří dvě části, jedna zděná 

a jedna dřevěná. 
1037 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, fol. 48r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1038 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
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trvale 1 039. Stabilní katastr zde uvádí jeho dědice 1040 , písemný materiál téhož operátu k roku 1853 
jeho syna, truhlářského mistra Matěje Stacha l041

• 

Domkářské stavení čp. 136 (U Kečlů) 
Vznikl z části stodoly, kterou spolu s dalšími hospodářskými budovami koupil v roce 1807 

od Israela a Markuse Steinerových Josef Opava. Tento díl 24. dubna 1811 prodal za pouhých 80 zl. 
Jiřímu Bergovi mladšímu, vlastního iniciátora vzniku domku čp. 132, ke kterému patřila pouze 
zahrádka a v ní stojící stodola. Z obydlí platil vrchnosti každoročně 5 zl., nicméně s ním výrazněji 
nesrostl a již 23. srpna 1817 ho od něj koupil Martin Franz Ebert ze Stodu za 1000 zl. W. W. 
Po jeho smrti se konalo pozůstalostní řízení, jehož výsledky bohužel neznám. Jisté je, že 12. září 
1828 osiřelý domek zakoupil pekař Josef Kilian z Janovic za 400 zl. C. M. 1042 Vlastnil ho ještě 
minimálně v roce 1837, kdy je evidován stabilním katastrem1043

. Následující osudy domku mi jsou 
neznámé, teprve v roce 1853 je jako majitel označován Jakub Fleischer1044

• 

Chalupnické stavení čp. 137 
Domek vznikl spolu se stavením čp. 141 z volského chléva, který společně s Jmym 

chlévem a dílem stodoly zakoupil od bystřické vrchnosti 23. listopadu 1800 za 200 zl. Žid David 
Klein 1045

• Když budovu zadaptoval na obytné stavení, prodal ho 18. února 1808 za 750 zl. Jakubu 
Rendlovi (t4.2.1812 v čp. 137) ajeho manželce Markétě se závazkem splácet vrchnosti každoročně 
činži 5 zl. Rendlovi nebylo dopřáno si domku dlouho užívat, neboť po pouhých 4 letech zemřel 
na "churavost". Pozůstalá vdova se provdala Wolfganga Staubera ze Smržovic, který jí pomáhal se 
správou hubeného hospodářství až do 17. srpna 1818, kdy ho vrchnostenský soud přisoudil 
Jakubovu synovi Janu Rendlovi. Ovšem také on záhy zemřel, takže se domku ve shodě s odevzdací 
listinou bystřického soudu z 12. listopadu 1827 ujal (pravděpodobně na základě soudní dražby) již 
zmíněný Wolfgang Stauber1046

, jenž tu hospodařil ještě v roce 1853 1047
• V držení jeho rodiny dům 

setrval až do závěru 19. století. 

Chalupnické stavení čp. 138 (U Kurců) 
Pozdější vznik domů čp. 138, ale také čp. 144 souvisí s rozprodáváním bývalého 

janovického poplužního dvora čp. 40. 22. listopadu 1800 od bystřické vrchnosti zakoupili za 250 
zl. Markus a lsrael Steindlerovi na polovici panskou ratejnu, vepřín, kravín a část tzv. horní 
stodoly. Od nich kravín a celý steindlerovský podíl horní stodoly odkoupil 19. září 1805 František 
Votýpka také za 500 zl. Tyto nemovitosti ale nevlastnil dlouho, již 20. ledna 1806 část prodal za 
384 zl. Josefu Egerovi z Lukavice k výstavbě domku. Povinností nového majitele bylo platit 
každoroční činži 5 zl. do vrchnostenského důchodu. Eger část kravína zadaptoval na obytné stavení, 
ovšem již 27. srpna 1815 ho prodával Václavu Šperlovi za 400 zl. Šperl se rozhodl 6. února 1816 
odprodat vlastněnou část bývalé panské stodoly Michaelu Lommerovi za 190 zl. a konečně také 
samotný obytný domek čp. 138 Vavřinci Kutilovi z Běhařova za 600 zl. Rychlá výměna majitelů 

1039 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, fol. 7r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 ~ K 148). 

1040 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 192. 
1041 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1042 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 119, sign. K 119, fol. 68r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 ~ K 148). 
1043 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 186. 
1044 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1045 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fol. 16r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 ~ K 148). 
1046 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 119, sign. K 119, fol. 65r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 ~ K 148). 
1047 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
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pokračovala i poté: již 4. dubna 1821 Kutil domek prodal za 500 zl. Jakubu Erlovi, ten již 18. 
května 1824 za 450 zl. W. w. Josefu Schleissovi, od kterého ji však vzápětí koupil nazpět 11. 
dubna 1825 za 400 zl. W. W. I 048 Jakub Erl, který tu byl ještě v roce 183i049

• 

Domkářské stavení čp. 139 (U Cestáků, U Sibultů) 
Dominikální pastvinu zvanou U stodoly zakoupil již v roce 1800 v probíhající 

emfyteutizaci Žid David Klein z Janovic. 3. února 1807 z ní oddělil část o výměře 157 čtv. sáhů 
a prodal ji za 40 zl. Sivaldu Jandovi, jenž předtím pobýval v čp. 87 a jinde 1050. Janda tu vystavěl 
domek a zřídil zahrádku, jež obé převedl dne 30. října 1809 za 120 zl. na svou dceru Barboru 
Jandovou, která se 13. listopadu 1809 provdala za Martina Blahuta z čp. 39, hospodařícího zde 
ještě v roce 1843. Na základě odevzdací listiny z 4. srpna 1848 poté byla Martinova polovina 
domku zapsána do vlastnictví jeho synovi, krejčímu Karlu Blahutovi (druhou polovinou stále 
disponovala matka Barboray051. 

Chalupnické stavení čp. 140 (U Pastejříků) 
Jednou z osob, která výrazně profitovala z rozprodávání janovického poplužního dvora, byl 

Josef Opava CtI7A.18l9 v čp. 140).3. února 1807 zakoupil kromě tlusárny čp. 137 od Žida 
lsraela Steindlera část hospodářských budov za 900 zl. Již 24. dubna 1811 odprodal Jiřímu 
Bergerovi díl stodoly za 40 zl. Od téže osoby 24. dubna 1811 Opava koupil za 325 zl. 12 sáhů 
dlouhou část kravína za 325 zl. Nepůjde však zcela jistě o základ budovy čp. 140, spíše se nabízí 
řešení, že Opava si vystavěl ze dřeva zcela nový dům na dominikální louce, zatímco hospodářské 
budovy prodával a snažil se je zpeněžit. Po jeho smrti domek obývala vdova Marie Opavová l052

, jež 
prodala poslední zbytek z hospodářských budov, a to Moisesu Steindlerovi. Nedlouho poté se 
stavení čp. 140 ujal syn Karel Opava, doložený zde matrikami minimálně v roce 1852. 

Chalupnické stavení čp. 141 (U Škrobařů) 
Bylo dalším stavením vzniklým z emfyteutizovaného poplužního dvora. Žid David Klein 

zakoupil 23. listopadu 1800 od bystřické vrchnosti tzv. malou stodolu, vedle při stavěný volský 
chléva kolnu za 200 zl. a závazkem platit ročně z těchto nemovitostí činži 5 zl. Klein větší část 
těchto budov prodal manželům Rendlovým, ale nově vybudovaný domek a polovinu ze stodoly 
převedl za 500 zl. dne 18. února 1808 manželům Janu a Rozálii Krouparovým. Hospodařili tu 
po dvanáct let a 12. února 1820 nemovitost převedli do spoluvlastnictví synovi Josefu Krouparovi 
CtIOA.1825 v čp. 141) a jeho manželce Barboře za 318 zl. w. w. Po manželově smrti se 
Krouparová provdala za Jakuba Kratochvt1a ze Spůle, který měl domek v majetku podle stabilního 
katastru i o deset let mladších údajů z matrik l053. Když dospěl její syn Jan Kroupar, stal se spolu 
s manželkou Marií jeho plnoprávným vlastníkem l054. 

Chalupnické stavení čp. 142 (U Kováříků) 
Svými osudy se zdá být úzce spojené s domkem čp. 147. Zakladatelem byl nepochybně 

Matěj Hofmann Ct7.3.1842 v čp. 142), jenž zakoupil 14. července 1810 kus stodoly a díl z kravína, 
který přestavěl na obytné stavení čp. 147. Stodolu upravil na dům čp. 142 a patrně zde po nějaký 
čas bydlel. Bohužel mi prameny nedovolují zachytit vývoj této nemovitosti blíže než k datu 2. 
prosince 1824, kdy dům za 250 zl. W. W. získal nejspíše Matějův syn Jakub Hofmann 

1048 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, fol. 55r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

1049 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 174. 
1050 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, tol. 61 r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1051 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka č. 139. 
1052 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 193. 
1053 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 180. 
1054 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka č. 141. 
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s manželkou Evou ,055 . Tito manželé se udrželi již natrvalo, Jakub je připomínán jak v roce 18371056, 
tak ještě v roce 1853. Zbývá doplnit, že vzájemnou souvislost Matěje a Jakuba Hofmannových 
potvrzuje ta skutečnost, že Matěj Hofmann v čp. 142 zemřel. 

Domkářské stavení čp. 143 
Stavitelem domku čp. 143 byl truhlářský mistr Michael Koth (tI4.8.l843 v čp. 143), jenž 

zakoupil 5. dubna 1815 od Havla Schrecka za 200 zl. W. W. část starého kravína z někdejšího 
poplužního dvora a upravil jej pro obytné účelyl057. K domečku podle stabilního katastru nepatřil 
jediný kousek pole. Brzy po dostavbě předal nemovitost svému synovi, také truhlářskému mistru 
Maxmiliánu Kothovi (t3.3.l834 v čp. 143). Přestože ten již v roce 1834 zemřel, žila zde jeho 
pozůstalá manželka Josefa ještě dalších 5 let, než uzavřela sňatek s Filipem Zeisem (t4.5.1847 
v čp. 143) z Klenové, do kterého opřela své naděje. Bohužel předčasně, také Zeis zemřel mlád. 
K jakému vývoji v posloupnosti majitelů poté došlo nevím, k roku 1853 znám jako majitele Jiřího 
Kacerovského ,05H

• Může jít o zkomoleninu příjmení ševce Jiřího Kosohorského, který se ženil 
v roce 1820 s dcerou Michaela Kotha Annou. 

Domkářské stavení čp. 144 (U Menzů) 
Jak již bylo uvedeno u čp. 138, pochází domek čp. 144 ze staveb někdejšího janovického 

poplužního dvora, které v roce 1800 zakoupili Židé Markus a lsrael Steindlerovi a od nich 
František Votýpka. Již 20. ledna 1806 prodal polovinu z vlastněného kravína a celou část panské 
stodoly Josefu Egerovi k zbudování čp. 138 a zbývající část kravína 26. srpna 1807 manželům 
Václavu a Barboře Toušovým za 200 zl. ke zbudování domku. Toušovi svou část kravína přestavěli 
na domek čp. 144 a se započtením reluované roboty odváděli ročně do vrchnostenské pokladny 5 zl. 
Po necelých deseti letech hospodaření domek 1. srpna 1815 prodali Janu Michaelu Lommerovi 
za 370 zl. W. W. Další sled majitelů je poněkud nepřehledný. Emfyteutická pozemková kniha uvádí 
marginální poznámku, že dům vlastní Matěj Weissl, což potvrzuje rovněž záznam z roku 1853 
a některé další údaje ,059. V protokolu stavebních parcel stabilního katastru nalézáme ovšem Jiřího 
Zimmermanna 1 060. Jsem toho mínění, že jde o omyl, neboť všechny další prameny mluví 
pro Weissla, a to i stabilnímu katastru časově nejbližší výkaz feudální renty bystřického panství 
za rok 18361()61. 

Domkářské stavení čp. 145 (U Rampulků) 
Pochází z části poplužního dvora, kterou v roce 1800 zakoupili Israel a Markus Mayerovi 

a z větší části poté 13. června 1803 prodanou Františku Wellnerovi z Klatov. Wellner budovy 
vzápětí 18. července 1804 prodal manželům Františku a Anně Marii Krausovým za 1400 zl., kteří 
po čtyřech letech, 14. července 1810, polovinu svého jmění zadarmo převedli manželům Ondřeji 
a Markétě Briichovým z panství Bezdružice. Noví vlastníci se pouze zavázali platit vrchnosti roční 
činži 5 zl., neboť si ze získaných budov vystavěli obytné stavení, opatřené popisným číslem 145. 
Hospodářství to bylo prabídné, k domku patřil pouze kousek pastviny podél levého břehu 

mlýnského potoka, upravený později na zahradu. Briichovi zde žili až do 18. května 1827, kdy 
jejich stavení zakoupil za 111 zl. 36 kro C. M. Havel Schreck (tI7.5.183l v čp. 30), který již 
vlastnil v městečku chalupu čp. 30. Jaké měl úmysly není jasné, ale patrně je nerealizoval, neboť již 
29. srpna 1828 nemovitost kupovali za 240 zl. C. M. tkadlec JosefSaloun (tI5.1O.1832 v čp. 145) 

1055 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, fol. 78r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

1056 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 191. 
1057 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. 85r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1058 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
I 059 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtaŽllích pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". Také K. POLÁK, Místopis, S. 323 zmiňuje rodinu Weisslovu od roku 1819. 
1060 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 173. 
1061 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 1922, sign. K 1198. 
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a Václav Rampulka1062. Rampulku další prameny nezachycují, nacházíme zde pouze jeho 
jmenovce, zednického tovaryše Matěje Rampulku a jeho syna Josefa. V Matějově případě půjde 
nepochybně o majitele, neboť je podepsán v elaborátu stabilního katastru z roku 1853, ač je jako 
majitel uveden Kryštof Schmalzľ063, považovaný za vlastníka již v roce 18371064. Oba muži byli 
pravděpodobně spoluvlastníky. 

Domkářské stavení čp. 146 (U Hrnčířů) 
Stavení čp. 146 vzniklo z části kravína 12 sáhů dlouhé a 5 sáhů široké, kterou koupil Josef 

Opava 27. dubna 1811 od Jiřího Bergera mladšího za 500 zl. 1065 1. června 1815 z ní hrnčířský mistr 
Jan Adamovic (t6.6.1834 v čp. 147) z Janovic odkoupil část dlouhou 4 sáhy, vyplatil za ni 300 zl. 
W. W. a zadaptoval ji na obytný domek čp. 1471066, ke kterému připadl pouze nepatrný díl pastviny. 
Ještě před svou smrtí domek převedl na ševcovského tovaryše Václava Jandu z čp. 83, který se 19. 
listopadu 1833 ženil s Adamovicovou dcerou Alžbětou. Od roku 1833 již poté sledujeme pouze 
Václava Jandu, jenž zde hospodařil nepřetržitě minimálně do roku 1853 1067. Právoplatnými majiteli 
nemovitosti se stali 3l. prosince 1841'068. 

Domkářské stavení čp. 147 (U dlouhého tkalce) 
Pochází z části panského dvora, zakoupenou Davidem a Jakubem Mayerovými a přes 

Františka Wellnera přešlou na manžele Františka a Annu Marii Krausových. Od nich získal díl 
kravína 14. července 1810 Matěj Hofmann (t7.3.1842 v čp. 142) z Janovic, jenž jej představěl 
na obytný dům a začal z něj odvádět roční činži 5 zl. (k domku patřil pouze kousek pastviny přímo 
za ním u mlýnského náhonu). Své hospodářství rozšířil 2. srpna 1810 zakoupením stodoly 
od mlynáře Adama Brauna za 570 zl. I069 Jak dlouho dům poté vlastnil mi není jasné, ačkoliv ho 
ještě stabilní katastr v roce 1837 považuje za majitele lO7O

, eviduje výkaz feudální renty velkostatku 
za rok 18361071 jako majitele Žida Markuse Lufta (t29.l.1860 v čp. 147)1072. 

Chalupnické stavení čp. 148 
Pochází z dílu rušeného poplužního dvora, který zakoupili David a Jakub Mayerovi. 

Od nich získal přes Františka Wellnera kus stodoly Matěj Hofmann, jenž ho za účelem přestavby 
na domek prodal 26. ledna 1811 za 190 zl. Janu Michaelu Lommerovi I073

• Po adaptaci budovy 
na obytné stavení čp. 148 tu Lommer strávil 13 let a 2. prosince 1824 své domky čp. 148 a čp. 149 
prodal za 450 zl. W. W. Jiřímu Zimmermannovi lO74

• Ten se v čp. 148 usadil již trvale: vlastnil ho 

1062 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, fol. 25r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

1063 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 
pozernnosti v obci ( ... )". 

1064 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 171. 
1065 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fol. II r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1066 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, fol. II r, 204r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1067 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1068 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka Č. 146. 
1069 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 119, sign. K 119, fol. 78r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1070 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 182. 
1 071 NA Praha, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 1922, sign. K 1198. 
1072 K. POLÁK, Místopis, s. 324. 
1073 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 119, sign. K 119, fol. 86r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1074 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 119, sign. K 119, fol. 43r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
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jak podle protokolu stavebních parcel stabilního katastru z roku 183i075
, tak i písemností téhož 

operátu z roku 1853 1076
• 

Domkářské stavení čp. 149 
Vznikl z panské tzv. Horní stodoly, nacházející se mimo janovický katastr v trati Koblince 

nedaleko Petrovic. První zprávu o domku přináší emfyteutická pozemková kniha v souvislosti 
s obydlím čp. 144, jehož vlastník Jan Michael Lommer 13. listopadu 1819 odkoupil od Václava 
Šperla z čp. 138 část stodoly za 190 zl. s plánem zadaptovat ji na obytné stavení, z něhož měl platit 
činži ročně vrchnosti 5 zl. U177. Těžko říci, kdy Lommer stavbu skutečně zrealizoval, ale Jiřímu 
Zimmermannovi dne 2. prosince 1824 již zcela určitě prodával hotový obytný dům, protože 
společně s domkem čp. 148 trhová cena obnášela plných 450 zl. W. W. 1078 Blíže neznámým 
způsobem se poté stavba dostala v majetek Kašpara Grossla (t3.5.1837 v čp. 149), který k ní 
odvedl pozemky ze své usedlosti čp. 62. Protože matriky uvádění Jiřího Zimmermanna v domě 
naposledy v roce 1837 a Karla Grossla poprvé roku 1838, můžeme prohlásit, že dům na přelomu 
těchto let Grossl zakoupil a začal s ním disponovat. K trhu ovšem mohlo dojít i dříve, protože již 
12. ledna 1837 Kašpar Grossl předal svatební smlouvou hospodářství s přidáním 2 volů, 2 krav, 
2 jalovic a hospodářského nářadí do spoluvlastnictví svému synovi Karlu Grosslovi a jeho 
nastávající manželce Anně Marii Hiermannové za 1000 zl. C. M. Na domku vázly nevyplacené 
podíly v celkové sumě 160 zl. C. M. a dědická pohledávka Jiřímu Schneebaurovi z Nýrska 469 zl. 
40 kro C. M. Zbývajících 370 zl. 20 kro C. M. měli nastávající novomanželé zaplatit odstupujícímu 
otci, kterému spolu s jeho manželkou Barborou přislíbili jménem výměnku odvádět roční rentu 
5 strychů žita, 3 věrtele pšenice, 1 strych ječmene, 3 strychy ovsa, připravovat jim půdu k pěstování 
zelí, brambor a lnu a přenechat jim obhospodařování louky Koblince na vydržování 1 krávy. 
V domku měli výměnkáři obývat hlavní světnici a mít vyhrazený prostor v komoře, stodole 
a chlévě. Podle údajů ve smlouvě z 9. ledna 1846 Kašpar Grossl směnil s Karlem a Evou 
Vitákovými z čp. 54 pole č. top. 623 o výměře 1171 čtv. sáhů, není mi však známo za C0

1079
• 

Nevěsta Anna Marie Hiermannová připsala do manželství věno ve výši svého celého dědictví 
ve výši zhruba 360 zl. C. M. 1080 

Domkářské stavení čp. 150 (U Sklenářů) 
Marginální poznámka v gruntovní knize a poloha v zadní části zahrady usedlosti čp. 75 

precizně vypovídá o vzniku této chalupy. Když 14. ledna 1830 Eva Udíčková přejímala otcovský 
statek čp. 75, učinila se ve výčtu odváděných pozemků poznámka, že část zahrady Za stodolou 
o rozměrech 5 sáhů 3 stopy šířky a 7 sáhů 3 stopy délky odkoupil před časem sklenář Jan Elian. I081 

Přímý zápis o tomto prodeji se mi nepodařilo nalézt, nicméně konfrontace s protokoly stabilního 
katastru potvrzuje, že Jan Elian byl majitelem domku čp. 150 ještě v létě 1837 1082 a v jeho držení 
setrval minimálně do roku 1853 1083

• Bohužel evidenci unikají informace o zatížení feudální rentou. 

Domkářské stavení čp. 151 (U Muldů) 
Již 16. července 1799 zakoupil Jan Vlček (*26.12.1777 v čp. 79, t12.10.1851 v čp. 52) 

od bystřické vrchnosti pole č. top. 271 Kaštanka za 40 zl. s povinností platit roční činži 3 zl. 30 kro 

1075 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 190. 
1076 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1077 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 119, sign. K 119, fol. 43r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1078 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, fol. 43r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1079 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 343r-343v. 
1080 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 242r-243r. 
1081 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 174v-176r. 
1082 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 95. 
1083 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtaŽllích pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
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a oprávněním vybudovat si na něm obytné stavení, zatížené činží 5 zl. Mimo něj koupil téhož dne 
stejnojmennou louku č. top. 272, z níž platil ročně dalších 3 zl. 30 kr. I084 Soudě podle výše 
popisného čísla, musel Vlček se stavbou dlouho váhat a pole využívat pouze jako zemědělskou 
plochu. Teprve v průběhu třicátých let tu zbudoval domek, nepochybně pro zajištění svého 
početného potomstva. Žila zde totiž většina jeho dětí: majitelem byl zcela jistě Josef Vlček 
(*14.2.1812 v čp. 52, t7.10.1878 v čp. 151) a po něm na základě odevzdací listiny z 20. května 
1879 bratr Matěj Vlček (17.1.1820 v čp. 52, nO.7 .1892 v čp. 151). Mimo ně matriční knihy 
zmiňují jejich sourozence Jiřího a Marii Vlčkových. 

Domkářské stavení čp. 152 (U Kutilů) 
Nemovitost nesla původně číslo popisné 123, ale v závěru 20. let 19. století došlo 

ke změně. Totéž popisné číslo získal úplně nový dům postavený poblíž silnice na Klatovy, zatímco 
starý domek získal číslo popisné 152. 24. prosince 1830 manželé Jakub a Anna Smahovi prodali 
domek s chlévem, stodolou a zahrádkami č. top. 69 a 70 o výměře 33,5 čtv. sáhů krejčovskému 

mistrovi Ondřeji Kutilovi a jeho manželce Anně za 724 zl. W. W. Cena sestávala skoro úplně 
z dědických podílů sourozenců starého majitele Adama Terče a jeho sourozenců. Na výplatu stále 
ještě čekali Bernard, Anna, Johana a na místě Václava Fialy jeho dědicové. Svou porci neobdržela 
rovněž matka Magdalena Jandová a syn dávno zemřelého Bedřicha Wolfa Josef. Zbytek z trhové 
ceny se zaručili kupující odvést do sv. Jana roku 1831 1085

• S držbou domku měla být spojená pěší 
robota 13 dní v roce l086

• 

Domkářské stavení čp. 153 (U Mrázků) 
Trhovou smlouvou z 20. března 1831 koupil ševcovský mistr Jakub Altmann společně 

s manželkou Annou od svého švagra Jana Jandy za 60 zl. C. M. z usedlosti čp. 74 kus zahrady 
o výměře 95 čtv. sáhů k vybudování obytného stavení 1087. 6. listopadu příštího roku obdržel 
Altmann stavební povolení od vrchnostenského úřadu a mohl začít stavět. Odhodlal se k tomu 
ovšem až po velkém požáru v roce 1838, který zasáhl i sousední stavení čp. 74. Nový zděný domek 
čp. 153 byl z kamene a cihel, interiér obsahoval síň, od ní napravo se nacházela další světnice se 3 
okny, kachlovými kamny a menší světnička. Levou stranu přízemí vyplňoval chlév a sýpka, 
kuchyně, schody na půdu a průchod na dvůr. Podlahy byly prkenné, střechu pokrývaly tašky. 
Společně se zahrádkou domek odborníci odhadli na 310 zl. C. M. ,088 Ocenění nemovitosti bylo 
důležité, protože ji Altmannovi již 21. února 1839 prodali manželům Janu a Marii Mráčkovým 
právě za uvedenou sumu. V trhové smlouvě se noví majitelé zavazovali platit usedlosti čp. 74 ročně 
na kontribuci 4 kro a vrchnostenskému důchodu 3 zl. 54 kro C. M. Dále zde byly závazky vůči faráři, 
není však zmínka o žádné robotě 1089 • 

Domkářské stavení čp. 154 (U Járů) 
Je nepochybně výsledkem dělení staré dominikální stodoly v bývalém poplužním dvoře čp. 

40. Poprvé se o domku dovídáme v roce 1834, kdy zde matriky připomínají truhláře Michaela 
Jandu a jeho manželku Antonii rozenou Pasurkovou. Tíž manželé zakupovali již 12. září 1828 
podíl z rybníka pod janovickým poplužním dvorem, takže toto datum můžeme snad zároveň 
vztáhnout k době vzniku domu čp. 154. Jak dlouho zde nakonec Jandovi dlouho žili nevím, od roku 
1851 tu matriky připomínají domkáře Jana Stunu, syna Karla Stuny. 

1084 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 118, sign. K 118, tol. 23r, 24r, 28r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 

1085 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 261r-261v. 
1086 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 261 V. 

1087 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 210r. 
1088 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 295r-295v. 
1089 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 312r-312v. 
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Domkářské stavení čp. 155 (U Poláků) 
Poloha domu a známí majitelé nutí k závěru, že stavení má společný osud s čp. 160. Již 

v roce 1834 matriky uvádějí domkáře Franti,~ka Jandu, syna Jana Jandy, a jeho manželku Annu 
Lomovou. Tentýž stav konstatuje ještě stabilní katastr v roce 1837 1090

, ovšem písemnosti stejného 
operátu z roku 1853 již jmenují Šimona Poláka 1091

• Bez podrobnějších údají není bohužel možné 
majetkovou posloupnost spolehlivě rekonstruovat. 

Domkářské stavení čp. 156 (U Bubeníků) 
Prozatimní hospodáři na usedlosti čp. 59 Kašpar a Marie Mullerovi si ve smlouvě z 2. 

listopadu 1831 vymínili na nastupujícím hospodáři Karlu Mastíkovi, aby jim věnoval svou louku č. 
top. 1894 V Pod .. edkách 1092 ke zbudování domku. Stalo se tak v průběhu roku 1832. Nového obydlí 
si však Kašpar Muller neužil, neboť se ještě téhož roku stal obětí epidemie cholery. 28. prosince 
1832 se projednávala jeho pozůstalost, sestávající jen z poloviny svrchu psaného domku čp. 156 v 
ceně 168 zl. 30 kro C. M. (celková odhadní cena domku byla tedy 337 zl. C. M.) 2 volky, které 
manželé získali od Karla Mastíka, vdova Marie prodala za 66 zl. W. W. na uhrazení dokončovacích 
prací na domku. Jí také manželova polovina domku připadla. Jinak Mastík Mullerovi dlužil 
na podílu 337 zl. 13 kr., které se však podle ustanovení smlouvy z roku 1831 snížily o 50 zl. na 287 
zl. 13 kro W. W., a dále některé drobné pohledávky, z nichž zůstavitelova polovina činila 71 zl. 17 Y2 
kro W. W. Mullerovy dluhy činily 74 zl. 13 Y2 kro C. M., takže čistá pozůstalost se rozpočetla mezi 
děti: Magdalena, Matěj, Kateřina a Barbora dostali každý po 45 zl. 26 kro C. M. 1093 Marie 
Mullerová, později provdaná za Vojtěcha Čapka, na svém domku hospodařila ještě plných 18 let 
a teprve 29. dubna 1850 jej se vším příslušenstvím prodala manželům Matěji a Anně 
Aschenbrennerovým za 480 zl. C. M. Částku uhradili tak, že splatili nevyplacené dědické podíly 
Mariiným dětem Matěji, Kateřině a Barboře Mullerovým. Prodávající Marii přislíbili doživotní 
bezplatný byt a stravu, třetinu všeho vypěstovaného ovoce a užívání několika řádek na pozemcích, 
patřících k tomuto domku 1094

• 

Domkářské stavení čp. 157 (U Pachtýřů) 
Orientace vedle domu čp. 36 dává tušit, že v budově byly umístěny masné krámy. Není 

jisté, zda šlo o stavbu vzniklou na přelomu 17. a 18. století nebo výsledek novější stavební činnosti, 
každopádně v roce 1770 se o nich již mluví v minulosti 1095 a neeviduje je ani josefský katastr. 
Zajímavou zmínku však uvádí protokol o pronájmu obecních pozemků z 29. září 1791, jenž koupil 
obecní pole Č. top. 1912 kvůli tomu, že 'ljeho zahrádku na vystavění vrchnostenskejch mastnejch 
krámů [ ... ] edirova/"lo96. Mezi emfyteutickými zákupy nalézáme položku 200 zl., které 1. listopadu 
1796 zaplatila židovská obec za modlitebnu a masné krámy se závazkem platit z nich 24 zl. ročně 
činži lO97 • Zdá se tedy, že masné krámy byly koncem 80. let 18. století vystavěny znovu. Již 3. února 
1800 prodávala židovská obec krámy s modlitebnou (sic!) za 300 zl. Davidu Kleinovi z Klenové, 
od kterého již jen masné krámy 12. května 1810 odkoupil, tentokrát již za 500 zl. a stále stejnou 
roční činži, Josef Altmann 109H

• Jednoznačné ztotožnění masných krámů s domem čp. 157 poté 
prostředkují elaboráty vyvazovací komise z roku 1849. Uvádějí je sice u čp. 156, ale za majitele 
považují Josefa Oberhofera, který se prokazatelně vyskytoval na čp. 1571099

• Také název po chalupě 

1090 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 2. 
1091 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1092 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fo\. 287v-289r. 
1093 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fo\. 349r-350v. 
1094 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 396r-396v. 
1095 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 33r-33v. 
1096 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 376, karton Č. 229. 
1097 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fol. 1 r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1098 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 118, sign. K 118, fol. 1 r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. Č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1099 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 540, karton Č. 435. 
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působí dojmem nájemního poměru. Ještě stabilní katastr z roku 1837 uvádí jako majitele stavení 
Josefa Altmanna, minimálně od roku 1847 sem matriky umisťují řezníka Josefa Oberhofera 
z Bouřňáku (Frischwinkel), samoty v královácké rychtě Hojsova Stráž. 

Chalupnické stavení čp. 158 (U Martínků) 
Stavitelem domku na východním okraji Podsedků byl švec Martin Vlček a jeho manželka 

Veronika, vlastnící až do roku 1831 chalupu čp. 98. Vzhledem k tomu, že prameny Vlčka prohlašují 
od počátku za emfyteuta, vzniklo stavení původně jistě na dominikální půdě. Prokazuje to také 
skutečnost, že ke stavení patřilo pole s parcelním číslem 2168, které původně tvořilo komplex trati 
Za Bláhovy, jež byla vždy vrchnostenskou. Pozemek pro stavební parcelu Vlček zakoupil již 23. 
června 1830 od mlynáře z čp. 95 Šimona Pavlíka za 272 zl. C. M. 1100 a jako majitel je uváděn ještě 
v roce 1853, kdy byla jeho manželka již 7 let po smrti I 101. 

Domkářské stavení čp. 159 (U Kubů) 
K přidělení popisného čísla 159 novému domku došlo vzhledem k číslům sousedním mezi 

léty 1830-1835. Za stavitele a současně prvního majitele tak můžeme prohlásit Michaela 
Zinterhofa (t4.9.l850 v čp. 67), pocházejícího z čp. 67 a uváděného jako vlastníka stabilním 
katastrem v roce 18371

\02. 

Chalupnické stavení čp. 160 (U Policajtíků) 
23. listopadu 1796 zakoupil dominikální pole v trati Záhumence č. top. 1680 za 347 zl. 39 

kro Jan Janda, jenž si zároveň vymínil možnost postavit si na něm dům. Vrchnost mu vedle roční 
činže 31 zl. 17,5 kro uložila za povinnost desátek faráři a poplatek učiteli. Dům však ještě nestál 
3. února 1821, kdy Jan pole předával svému synovi Františku Jandovi llo3

• Teprve ten zažádal 
na bystřický hospodářský úřad o povolení výstavby zcela nového obytného stavení. Ovšem až 
26. srpna 1835 mu bystřický vrchnostenský úřad vydal stavební povolení. Fiala na zakoupeném 
pozemku č. top. vybudoval v roce 1836 usedlost čp. 160. Cenné svědectví o tom, jak čerstvě 
dokončená stavba vypadala, pořídila odhadní komise, složená z místních řemeslných mistrů, 

zedníka Václava Šperla a tesaře Kryštofa Suttého. Trojdílný dům byl celý zděný, v obytných 
světnicích prkenné podlahy, kuchyně s pecí a otevřeným ohništěm měla valenou klenbu. 
Po započtení půdy, sklepa, sýpky a chléva byla stavba odhadnuta na 600 zl. C. M. 1104 Krátce poté, 
23. září 1843, Janda k svému domu připojil pole č. top. 1484 o výměře 1439 čtv. sáhů, které již 30. 
listopadu 1790 zakoupil od janovické obce Jan Terč za 70 zl. s podmínkou, že z něj bude vždy 
na sv. Havla platit roční činži 4 zl. Trhová smlouva o koupi však byla zaknihována až Jandou, aniž 
by se osvětlila celková chronologie majitelů ll05 • 

Domkářské stavení čp. 161 (U Voříšků) 
Nejvýchodněji posazený domek janovického intravilánu v těsné blízkosti Úhlavy byl 

vystavěn na dominikální půdě, která se původně rozprostírala po celém pravém břehu řeky až 
k prvním pozemkům petrovických sedláků. Stavitelem byl nepochybně Jan Hofler, uváděný jako 

1100 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 119, sign. K 119, fol. l7r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 
v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). Dopňkově KtÚ Klatovy, 
Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka č. 158. 

1101 NA Praha, SK - duplikát, inv. č. 5266, karton č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 
pozemnosti v obci ( ... )". 

1102 NA Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela č. 21. 
1103 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 117, sign. K 117, fol. 50r. Zde odkazy na konkrétní smlouvy 

v emfyteutických pozemkových knihách (tamtéž, inv. č. 142-148, sign. K 142 - K 148). 
1104 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 256r-256v. 
1105 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 279r-279v. 
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majitel ve stabilním katastru 1 106. Hospodařil zde ještě v roce 1853 1107
• Živil se určitě nějakým 

řemeslem, protože ke stavení nepatřila žádná zemědělská půda. 

Domkářské stavení čp. 162 (U Šledrů) 
Domek se připomíná již v roce 1834, kdy tu matriky připomínají chalupníka Matěje 

Vitáka. Ve stabilním katastru z roku 1837 je za majitele prohlašován truhlářský mistr Michael 
Schleder původem z Vřeskovic 11oR • Ke stavení nepatřil žádný pozemkový majetek, teprve později 
k němu byla jako zahrada přidělena část pastviny od hospodářství čp. 26 a dvě pole od čp. 24. 
Schleder je zde doložen ještě v roce 1853 1109

• 

Chalupnické stavení čp. 163 (U Foglů) 
Rovněž stavení čp. 163 vzniklo před rokem 1837, stabilní katastr tu jmenuje Šimona 

Vogla 111o
• O šest let tu pobýval bednářský mistr Kryštof Babka, ovšem rozhodně nebyl majitelem, 

neboť katastrální operáty počítají s Voglem ještě v roce 1853 1111
• 

Domkářské stavení čp. 164 (U Salounů) 
Domeček na bývalém hliništi, které připadlo jako zahrada k sousednímu stavení čp. 123, tu 

stál již v roce 1837, ale stejně jako v případě ostatních domů lze snést k jeho vzniku jen minimum 
dokladů. Zmíněného roku ho vlastnil Jan Kilian, syn Josefa Kiliana ll12

• Podle protokolu z 18. 
května 1840 dlužil do obecního důchodu za koupení obecního pozemku, nepochybně pro výstavbu 
tohoto domku lll3

• Teprve 5. prosince 1874 se za majitele prohlásili manželé Karel a Magdalena 
Kilianovi ll14

• 

Dům čp. I (čp. 182, U Janovských) 
Nařízením místodržitelů z 22. února 1725 bylo přikázáno vystěhovat všechny židovské 

domy, které se nacházely příliš blízko oltářů, rozmisťovaných po náměstí během svátku Božího 
těla. Žid Abraham Lobl, který vlastnil dům čp. VIII vedle Bernarda Rumplera a Hanušovskou 
chalupu naproti radnici, se přestěhoval do uličky na místo zvané" naproti Šlechtovi II a vystavěl zde 
zcela nové stavení, dům čp. I. Zůstala mu všechna práva, která mu vyměřili Kolovratové v roce 
1722, za ochranný peníz 18 zl. ročně mu měla vrchnost odvádět 1 vědro piva z každé uvařené 
várky 1 1 15 • Lobl byl jistě vlivným mužem, vedle nemovitostí v Janovicích vlastnil dům v Praze 
a angažoval se rovněž v politickém životě. 22. března 1743 určil, aby jeho patrový dům čp. I 
připadl na polovici jeho synovi z prvního manželství lsaaku Abrahamu Janowitzovi a Moisesi 
Abrahamu Janowitzovi z druhého manželství. Pokud šlo o vyplacení jejich sourozenců, měl 
nejstarší z prvního manželství dostat 1000 zl., jeho mladší sourozenci vždy o 200 zl. navíc ll16

• 

Zajištění dvou synů nemovitým majetkem se však rozcházelo s dobovým právem, podle kterého 
mohl vlastnit nemovitost pouze nejstarší syn. Prokop Krakovský hrabě z Kolovrat však udělal 
výjimku vzhledem k Loblově dosavadnímu spořádanému životu a jeho mladšímu synovi Moisesovi 
udělil 9. května 1747 svolení vlastnit polovinu rodného domull17

• Poněkud vypočítavěji se však 

1106 N A Praha, SK, inv. č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 141. 
1107 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1108 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 150. 
1109 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1110 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 44. 
lili NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1112 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 7. 
1113 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 405, karton Č. 336. 
1114 KtÚ Klatovy, Pozemková kniha Janovice n. Úhl., vložka Č. 164. 
1115 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 28r-28v. 
1116 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 259r-259v. 
1117 V pozemkové knize je zapsána jak Lablova žádost, tak Kolovratovo rozhodnutí. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., 

381 



zachoval v otázce Loblovy manželky Chaile. 11. července 1743 od manžela získala 200 zl., zlaté 
šperky, perlový náhrdelník a další cennosti. Kromě toho jí vyhradil obývání jedné místnosti 
v horním patře domull18

• Kolovrat trval na tom, aby za toto obývání platila 6 zl. ochranného penízu 
do dešenického důchodu. Isaak svou polovinu prodal za 200 zl. Moisesovi, takže ten se stal 
vlastníkem celého domull19

• Přes udělení výjimky se Moises v držení domu dlouho nezůstal a svou 
polovinu prodal za 1000 zl. svému bratru Izákovi, který tak získal celý dům 1120. Patrně ještě 
za svého života však polovinu domu předal synovi Abrahamovi Janowskému. Když zemřel, 
prodala 13. listopadu 1799 Rachel Janowitzová v přítomnosti syna Abrahama Janowského svému 
druhému synovi Wolfu Janowskému (tI9.1.1842 v čp. I) polovinu domu čp. I s přilehlou zahradou 
za 300 zl. Získaný majetek sestávající z jednotlivých místností v přízemí i prvním patře byl přesně 
definován a je dobrým zdrojem informací o vnitřní podobě tohoto patrového domu s pavlačí. 
Prodávající matka Rachel si vyhradila v patře doživotně 2 obytné místnosti 1121. Oba majitelé potom 
dominikální domovní činži 12 zl. ročně platili na polovinu. Abraham svou polovinu zmenšil 28. 
října 1810 prodejem jedné místnosti v prvním patře za 350 zl. Wolfovi l122 a v testamentu z 20. 
června 1831 odkázal celou svou část domu čp. I, kus zahrady a místo v synagoze dceři Cecilii 
Janowské. Nová majitelka musela vyplatit své matce Anně věno 280 zl. C. M. a na nejrůznějších 
dluzích 133 zl. C. M. Anna také měla právo v domě bydlet, zůstala-li vdovou a již se neprovdala. 
Cecilie jí k tomu ještě přidávala ročně 3 sáhy dřeva a 4 libry svíček I 123. Druhá polovina domu 
a místnost odkoupená od Abrahama Janowského podle testamentu Wolfa Janowského z 16. června 
1842 připadla jeho pozůstalé manželce Ludmile Janowské, která dětem Barboře, Julii vyplatila 
po 100 zl. C. M. a Jakubovi 20 zl. 1124 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,04 hektaru (celkem 0,04 
hektaru). 

Dům čp. II (čp. 183, U Kleinů) 
Nejstarším zjištěným majitelem byl krejčí Václav Zinterhof, jenž" Chaluppe sambt aller 

Zugehor, derbei au ch der halbe Ziegbrunnen" prodal 24. července 1724 za 90 zl. janovickému 
Židovi Moisesi Ezechielovi pro jeho dceru a zetě 1l25 • Ezechiel již vlastnil dům čp. 1 na náměstí, ale 
kvůli blízkosti k oltáři Božího těla jej musel prodat. Zmiňovaným zetěm byl nepochybně Rubin 
Sicher, který se uvádí jako další majitel. Patrně kvůli absenci dědiců proběhla 24. února 1803 
veřejná dražba, v níž za dům nejvíce, totiž 490 zl., nabídl janovický soused Štěpán Lom. Dům čp. II 
mu byl připsán s podmínkou, že kupní částku složí do 8 dnů a do 4 týdnů stavbu nechá zbořit. 
Po demolici se Lom 1. dubna 1804 rozhodl prázdnou parcelu se zahrádkou prodat majiteli 
sousedního čp. I Wolfu Janowskému i s přilehlou zahrádkou a stavebním materiálem za 800 zl. 
Nový majitel Lomovi složil 200 zl., zbytek mu měl splácet s úroky I 126. Wolf postavil zcela nový 
dům, který 9. prosince 1807 prodal Davidu Kleinovi za 1875 zl. Kupující vyplatil Wolfovi hotově 
50 zl., zbytek sumy tvořily dluhy a nevyplacené dědické podíly. Na domek se vztahovala roční 
činže 12 zl.I127 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,01 hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

inv. č. 58, sign. K 58, fal. 261v-262r. 
1118 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fal. 259v-26lr. 
1119 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 2v-3r. 
1120 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 1r-
1121 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 3r-6r. 
1122 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fal. 254r-255r. 
1123 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 239v-240r. 
1124 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 39lr-39l v. 
1125 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fal. 38v. 
1126 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 22r-23r. 
1127 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fal. l53v-155r. 
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Dům čp. III (čp. 184) 
Domek situovaný v zadní části zahrad domů čp. 47 a 48 zakoupil 4. května 1722 

od týnecké vrchnosti za 60 zl. Žid Salomon Herrschl. Zároveň s nabytím domu získal právo 
využívat masných krámů, musel však platit ochranný peníz 12 zl. ročně (tato částka zůstala 
konstantní a vypláceli ji jeho potomci ještě v polovině 19. století) a trpět na bytě učitele v židovské 
škole l128

• Skutečnost, že Herrschl obývá kdysi křesťanskou chalupu provokovala janovického faráře 
Sibighausera, jenž si na to postěžoval konzistoři. Vyšetřujícím krajským hejtmanům však více než 
chalupa v postranní uličce vadil Židův domek na náměstí, takže když odsud Herrschla úřady 
vystrnadily, ponechaly mu chalupu čp. III k volnému užívání 1129. Herrschlovým synem byl Lobl 
Marcus, který se 31. prosince 1772 rozhodl rodný dům "mezi dvěma polcarovskými zahradami" 
prodat Wolfu Davidu Steinovi. Podle údajů K. Poláka pocházel z Mochtína a pokoušel se dům 
stavebně rozšířit. Bystřický hejtman Erben reagoval velmi podrážděně, 23. října 1782 Wolfovi 
nařizoval rozestavěnou budovu okamžitě strhnout a za trest bezplatně odevzdat na janovickou 
radnici několik kusů houžví II 30. Nový majitel nevyplácel žádnou částku, převzal však na sebe 
všechny dluhy, jež se rovnaly hodnotě kupované nemovitosti: do vrchnostenského důchodu tak 
musel vyplatit 22 zl. 48 kr., místní židovské obci 47 zl. 12 kro a Mayerovi Abrahamovi Janowitzovi 
20 zl. 1131 Wolf nezůstal v majetku dlouho, již 27. dubna 1787 na základě soudního převodu svůj 
domek čp. III zapsal druhorozenému synovi Abrahamu Wolfovi (po úřední změně příjmení 
Abrahamu Goldschmiedovi) za sumu 120 zl. Uhrazení částky Abraham realizoval splácením dluhů, 
které na nemovitosti vázly. Lakonicky formulovaná smlouva vůbec nezohlednila další Wolfovy děti 
ani jeho zajištění ve stáří II 32. Abraham Goldschmied odvedl 10. dubna 1822 svému plnoletému 
synovi Aronu Goldschmiedovi dům čp. III za cenu 250 zl. Musel se však vyrovnat se svými 
sourozenci - Markusovi vyplatil 20 zl., Loblovi 10 zl., Wolfovi, Isaakovi, Davidovi po 20 zl., 
Rebece, Sáře a Ludmile a Anně po 40 zl. Odstupující otec si se svou ženou Judith vyhradil až 
do synova sňatku bydlení ve velké obytné místnosti a poté ve vedlejší světničce. Na domě stále 
vázla vrchnostenská činže 12 zl. ročně l133 • Arona uvádí ještě stabilní katastr v roce 18371134

• 

Dům čp. IV (čp. 185, U Bulků) 
Nejstarší zmínku o domku z roku 1721 jsem nalezl v první janovické gruntovní knize 

s poznámkou, že stojí na půdě Soukupovského gruntu nedaleko cihelny ("Ziegl-Hlitten"). 
Majitelem byl Žid zvaný Hitzig nebo také lsaak Elias" 35

• V Janovicích žil tehdy již kolem 50 let 
a kromě chalupy čp. IV vlastnil ještě dům na náměstí vedle radnice (viz čp. 36), jenž vlastnoručně 
postavil. Chtěl ho odkázat svému synovi Salomonu lsaakovi (někdy uváděnému jako Eliasovi), leč 
eliminace Židů z prostoru náměstí mu to nedovolila. Převedl mu tedy pouze chalupu čp. lY. 
Salomonovým nástupcem byl jeho syn Joachim Salomon lsaak Lobl, jenž uzavřel 3. února 1759 
svatební smlouvu s Rollou, dcerou zemřelého Wolfa z Volyně. Nevěsta mu přinesla do manželství 
400 kop míšeňských a zplodil s ní celkem pět dětí - Wolfa Steinera, Isaaka Pollaka, Salomona 
Pollaka, Juditu Ecksteinovou a Františku Brumlovou" 36. Když zemřel, ujala se jeho domu vdova 
Rella, ale již 25. ledna 1792 převedla jednu polovinu na syna Wolfa Steinera, jenž jí za to odvedl 
140 zl.1137 Zhruba po pěti letech se v majetek druhé poloviny stavení uvázal jeho bratr lsaak Pollak 
za stejnou částku. S oběma převody pochopitelně souhlasili jejich sourozenci 1138. V tomto složení 
vlastnili bratři dům až do 6. listopadu 1814, kdy Wolf Steiner souhlasně s manželkou Judith 

1128 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. Č. 81, sign. K 81, fal. 27r-27v. 
1129 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. 1 725/ll/d/50. Srv. k tomu mapku v NA Praha, APA 1., inv. Č. 1233, 

sign. B 4/8, fol. 385. 
1130 K. POLÁK, Místopis, s. 383. 
1131 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fal. 77v. 
1132 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 69, sign. K 69, fal. 216r. 
1133 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fal. II Ov-III v. 
1134 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 39. 
1135 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fal. 4r. 
1136 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fal. 70r-70v. 
1137 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fal. 71 v-72r. 
1138 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fal. 72r, 72v. 
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rozenou Blochovou odvedl svou polovinu za nejstaršímu synovi Joachimu Steinerovi za 750 zl. w. 
W. Z této jistě vysoké částky se mu však jménem dědického podílu odečetlo plných 600 zl., takže 
otci vyplatil pouze 150 zl. W. W. Mimoto musel oběma rodičům zajistit pokojné dožití ve své 
polovině domul139. Po Joachimově smrti majetek přešel na univerzálního dědice lsaaka Steinera, 
nicméně ten 27. dubna 1850 polovinu domu čp. IV s chlévem, kolnou a zahradou převedl za 100 
zl. C. M. své nevlastní matce Ludmile Steinerové. Ta peníze složila hotově a prohlásila, že syn 
může v domě i nadále bezplatně přebývae 140 . Druhou polovinu domu převedl lsaak Pollak 
smlouvou danou v Týnci 13. srpna 1817 svému nejstaršímu synovi Moisesi Pollakovi a jeho 
nastávající manželce Rosalii za 150 zl., vyhradil si ovšem společně s manželkou Terezií doživotní 
bydlení. Oba také prohlásili, že po jejich smrti na nového majitele přejdou jejich 2 místa ve zdejší 
synagoze, zatímco Moisesem uvolněná připadnou jeho dětem. Otec nevěsty Juda Arnstein předal 
ženichovi 1200 zl. W. W., nějaké šatstvo a prádlo. Tato částka se nevěstě vracela s přidáním 200 zl. 
v případě, že Moises zemřel bez dětí do 1 roka. Jestliže zemřel druhý rok, navyšoval se přídavek 
o dalších 200 zl. Pokud zemřela za stejných okolností Rosalie, vyplácel Moises její rodině dvě 
třetiny z věna, tj. 800 zl.l141 Manželé Pollakovi svůj majetek 12. října 1849 převedli za 500 zl. C. 
M. synovi Salomonovi Pollakovi, jenž se chystal oženit s Rosalií Steinerovou, která mu přinesla 
věno 900 zl. C. M. 1142 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,03 hektaru (celkem 0,03 
hektaru). 

Dům čp. V (čp. 187) 
Byl útočištěm židovské školy. Vystavěn byl teprve po dokončení synagogy, 

nejpravděpodobněji v mezidobí 1723-1771. Patrová budova obsahovala v přízemí třídu, horní 
prostory obýval rabín. O existenci mikve (rituální lázně) nejsou žádné zprávy. 

K jižní stěně domu čp. V přiléhala synagoga, datovaná nad vchodem do templu rokem 
1723. Slohově barokní stavba s téměř čtvrcovým půdorysem, sedlovou střechou a zděnými štíty 
bez zdobení, snad setřeného některým z požárů města. Fasádu zdobily dvojité lizény, při krajích 
a mezi okny opatřené hlavicemi. Dovnitř se vstupovalo přes klenutou předsíň, z níž odbočovaly 
dveře nalevo do prostoru školy, zatímco napravo vedly přímo do chrámového prostoru. V předsíni 
se také pekly macesy. Vlastní prostor templu o rozměrech 9,5 x 9,5 m byl sklenut kalotovou 
klenbou zploštělou pandantivy, pro zpevnění klenebního systému byly rohy vnitřního prostoru 
zkoseny. Uprostřed modlitebního sálu se vypínalo polygonální zděné řečniště (bima), jež 
doplňovala arkádová ženská galerie. Osvětlení vnitřku zajišťovala kasulová okna ústící do ulice, 
na sousední i zadní stranu. Jak synagoga, tak budova školy vzaly za své roce 1951, kdy byly 
přestavěny na bytovou jednotku a hasičskou zbrojnici. Modlitební sál byl rozdělen na 2 podlaží, 
takže z kdysi architektonicky zajímavé stavby se dodnes zachovala pouze klenba se štukovou 
výzdobou. 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: zahrad 0,0 I hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

Dům čp. VI 
Původně dominikální pozemek zakoupil v šířce 8 sáhů až k mlýnskému náhonu Emanuel 

Benda, jenž si zde vybudoval domek, podle tvrzení janovického magistrátu v místech, kde již dříve 
bydlívali Židé. Tato informace odpovídá skutečnosti, neboť když se v lednu 1725 vyšetřovaly 
jednotlivé židovské nemovitosti v Janovicích, konstatovali krajští hejtmané, že před 24 lety Žid 
Salomon Herrschl získal od svých předků dům vedle lsaaka Eliase (viz čp. 36). Podle údajů 
v revizitaci berní ruly by mohlo jít o domkářské stavení panského písaře Heinricha Neopragena 

1139 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 73r. Smlouva o tom byla sepsána až 18. června 1817. 
1140 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 397v-399r. 
1141 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 211 r-211 v. 
1142 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 368v-369v. 
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čili Jindřicha Novopražského l143 , které vyhořelo v roce 1655 a které posléze obnovil Žid Jakob 
Salomon, nejspíše Herrschlův otec 1 144. V rámci opatření za "očištění" náměstí od veškerého 
židovstva byl Herrschlův dům ve 20. letech 18. století zakoupen vrchností a patrně strženi 145. 
Vraťme se však zpět k Emanuelu Bendovi. Chalupu, z níž platil roční činži 12 kr. 1146, držel až do 20. 
listopadu 1770, kdy nemovitost, "stojící vedle Jana Jindry a místa, kde stávaly vrchnostenské 
masné krámy", spolu se zahrádkou sahající až k vodě, prodal Židu Jakubu Nathanovi, synu 
janovického Nathana Moisese, za 154 zl. Nathan složil hotově 84 zl. a zavázal se převzít Bendův 
dluh 40 zl., který si udělal v kontribuční kase na koupi chalupy čp. 28. Zbývajících 30 zl. Nathan 
splatil na sv. Jiří 1771, což měl být i termín, kdy se Benda stěhoval. Zbývá dodat, že dosavadní 
činže 12 zl. placená z domku přešla na Žida jako ochranný peníz l147. Ochranný Žid Jakub Nathan 
zde nerušeně hospodařil až do smrti. 19. července 1808 se na bystřické vrchnostenské kanceláři 
konalo pozůstalostní řízení, které přisoudilo veškeré Nathanovo jmění sestávající z domu čp. VI 
a přilehlého dvorku v odhadní ceně 430 zl. B. Z. jeho dceři Kláře Kahnové. Její sestry Rachel 
Lewitová a Kateřina Kahnová se nároků na domě vzdaly, Klára jim pouze měla vyplatit dědické 
podíly, každé 109 zl. 10 kro s 5 % ročním úrokem. Stejné částka připadla také jí samé, ovšem 
musela se navíc zaručit za všechny dluhy váznoucí na nemovitosti - v celkovém součtu 118 zl. 58 
zl. B. Z.1148 Dům však rychle prodala: již 15. prosince 1809 Lablu Blochovi (t 3.8.1859 v čp. VI) 
za 936 zl. 18 kro Kupující složil hotově 600 zl. a zavázal se dostát všem finančním závazkům, které 
na domě vázly - z jejich výčtu vyplývá, že Klára Hahnová neuhradila ani jedeni 149. Lobl Bloch poté 
zůstal majitelem minimálně do roku 1837, kdy ho jmenuje parcelní protokol stabilního katastru l150. 
Mladší písemnosti tohoto operátu zde k roku 1851 uvádějí Šimona Blocha, nepochybně Loblova 
syna l151 . Šimon se právě vzpamátovával z požáru, který v roce 1847 strávil dům a s ním veškerý 
jeho majetek l152 . 

Rozloha podle joseffijkého katastru z roku 1785: zahrad 0,01 hektaru (celkem 0,01 
hektaru). 

Dům čp. VII (čp. 188, U Blochů) 
Ještě předbělohorským majitelem chalupy byl Jiří Janda, jehož dcera se provdala 

za Šimona Záveského, pozdějšího primasa. Po Jandově smrti před rokem 1655 chalupa Záveskému 
připadla, v jeho majetku ji zachytila berní rula. V témže roce ovšem vyhořela a místo zůstalo 
pusté l153 . Teprve 29. listopadu 1675 Šimon Záveský spáleniště chalupy, sousedící se zahradami 
Martina Stuny a Tomáše Fialy, prodal za 2 zl. 30 kro Severinu Řepovi. K hospodářství patřilo pole, 
které získal Jiří Janda od vrchosti, ovšem Řepa jej měl užívat pouze do doby, než se zjistila 
příslušnost tohoto pozemku. Trhovou sumu Řepa splatil ve dvou částkách a již v roce 1678 
na spáleništi stála nová chalupa. 1154 Severin Řepa zemřel v roce 1690, jeho manželka Apolena rok 
nato. Krátce zde patrně hospodařil Martin Řepa, alespoň soupis desátků z roku 1693 ho zde 
uvádí l155 . Další osudy chalupy jsou známy až z 6. června 1721, kdy tzv. Severinovskou chalupu 

1143 Jako padesátiletého ho uvádí soupis poddaných podle víry z roku 1651, srv. M. ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis 
1, s. 127. 

1144 NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko, fol. 187r-191 v. 
1145 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. I 725/lI/d/50. Srv. k tomu mapku v NA Praha, APA 1., inv. Č. 1233, 

sign. B 4/8, fol. 385. 
1146 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 540, karton Č. 433, soupis činží za rok 1756. 
1147 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 33r-33v. 
1148 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 141 r-141 v. 
1149 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 141 v-142r. 
1150 NA Praha, SK, inv. Č. 4046, sign. Kl 157, protokol stavebních parcel, stavební parcela Č. 69. 
1151 NA Praha, SK - duplikát, inv. Č. 5266, karton Č. 2346, "Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci ( ... )". 
1152 K. POLÁK, Místopis, s. 387. 
1153 Revizitace berní ruly uvádí chalupu pustou od roku 1668. NA Praha, Berní rula, inv. Č. 37, Revizitace berní ruly

Plzeňsko, fol. 187r-191 V. 

1154 SOkA Klatovy, AM Janovice n. Úhl., inv. Č. 3, kniha Č. I, fol. 26v. 
1155 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 542, karton Č. 455. 
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koupil od týnecké vrchnosti Abraham Lobl z Janovic za 32 zl., jež zaplatil hotově. Byl osvobozen 
od placení kontribuce, robotování, ovšem uvázal se odvádět ochranný peníz 3 zl. Strych polí, který 
k chalupě patřil, byl darován Bernardu Rumplerovi l156. Bezprostřední motivací ke koupi bylo 
zajištění potomstva, alespoň tak to zdůvodňoval farář Sibighauser v roce 1725 1157. Lobl chalupu 
stavebně patrně vylepšil, protože 4. května 1739 ji převáděl ve jménu obvěnění svému synovi 
Wolfu Abrahamovi za cenu již 100 zl.I158 Zemřel bezdětný, takže jeho dům v Podsedkách zvaný 
Severinovský v dražbě zakoupil nýrský Žid Mayer Abraham Janowitz. 9. prosince 1772 jej od něj 
za 400 zl. koupil David Wolf z Janovic. Zůstala zde doživotně bydlet Davidova matka Serl, ovšem 
ve smlouvě byla stanovena podmínka, že pokud nebude se svým živobytím spokojena, má jí Wolf 
vyplácet týdně na stravu 30 kr. 1159 David dům převedl 8. června 1804 svému nejstaršímu synovi 
Wolfu Blochovi za 1000 zl. Měl ovšem povinnost vyplatit svým sourozencům dědické podíly 
po jejich matce Rebece se započtením otcovského: Abrahamu Blochovi 160 zl., Cecilii Blochové 
219 zl. 3 kr., Loblu Blochovi 200 zl., Marii Blochové 139 zl. 18 kro a manželům Abrahamu a Juditě 
Goldschmiedovým 60 zl. Zbytek částky tvořil Wolfův starý dluh vůči otci ve výši 221 zl. 40 kro 
Mimoto musel Wolf svému otci a jeho druhé manželce slíbit bezplatné bydlení a pokud by jim 
nevyhovovalo, poohlédnout se po jiném l160. Wolf Bloch dům čp. Vll převedl 29. ledna 1844 
na svou dceru Marii a jejího manžela Leopolda Weisse za 1400 zl. C. M. Sestával z obytné 
místnosti, 2 komor a kuchyně, patřil k němu chléva dřevěná stodola, zahrada, pole a louka. Bloch si 
ovšem pro svou potřebu ponechal na příští 3 roky stavení, které bylo zbudováno za domem čp. 
vn l161 a obsahující 3 místnosti, komoru, chlév, stodolu a přilehlou zahrádku. Kupující na sebe 
převzali zaplacení veškerých na domě váznoucích dluhů, jež se svou výší rovnaly hodnotě 
nemovitosti, Blochovi měli pouze vydávat úroky z těchto dluhů 1 162. Zmiňovaný domeček Bloch 
prodal Weissovým již 22. dubna 1844 za 220 zl. C. M., ovšem vyhradil si jeho doživotní 
obývání 1 163 . 

Rozloha podle josefského katastru z roku 1785: luk 0,14 hektaru, zahrad 0,04 hektaru 
(celkem 0,18 hektaru). 

Dům čp. VIII (čp. 189, U Josífků) 
Dnes již neexistující stavení přilepené k východní stěně Ledvinkovského domu se 

od nejstarších dob etablovalo jako židovské stavenÍ. O vývoji před rokem 1720 nelze říci nic 
bližšího, je představitelná určitá souvislost s Ledvinkovským domem, neboť oba dva objekty se 
na počátku 20. let 18. století nacházely ve vrchnostenských rukou. Zatímco dům čp. 3 zakoupilI. 
listopadu 1720 týnecký hejtman Bernard Rumpler, musel již v sousedním stavení bydlet po nějaký 
čas Žid Abraham Lobl, který dům koupil 26. února 1722 od Jana Josefa Krakovského hraběte 
z Kolovrat za 300 zl. Lobl, jenž složil sumu hotově, dostal povoleno v domě obchodovat, péci 
chleba a provozovat masné krámy. Byl osvobozen ode všech břemen, měl pouze ročně platit 12 zl. 
ochranného penízu. Naproti tomu vrchnost Židovi slíbila od každé pivní várky uvařené v týneckém 
pivovaru dávat jeden soudek patoků. Dům mohl Lobl odkázat svým potomkům nebo libovolně 
prodat komukoli cizímu. Jelikož byl Žid, nemohl vlastnit žádné zemědělsky využitelné pozemky, 
takže 1 strych polí, který domu příslušel, zabral bezplatně Bernard Rumplerll64. Nebylo mu ovšem 
dopřáno chalupu dlouho obývat. O svátku Božího těla se po náměstí rozmisťovaly oltáře, z nichž 
jeden stál přímo před Andresovským domem čp. 3. Farář Sibighauser nedokázal strávit, že by pouze 
5 kroků od oltáře byl příbytek Žida a ostře protestoval na konzistoř. Výsledkem bylo, že nařízením 

1156 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. Č. 81, sign. K 81, fol. 6r, 30r. 
1157 NA Praha, Staré české místodržitelství, sign. 1725/lI/d/50. 
1158 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 58, sign. K 58, fol. 17r. 
1159 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 263v. 
1160 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 23v-25r. 
1161 Domeček postaven na základě vrchnostenského povolení z 13. února 1827. SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. 

č. 70, sign. K 70, fol. 233r-233v. 
1162 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 291 r-291 V. 

1163 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. Č. 70, sign. K 70, fol. 291 v-292r. 
1164 SOA Plzeň, VS Týnec, inv. č. 81, sign. K 81, fol. 5v-6r. 
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místodržících z 22. února 1725 musel Lobl svůj "Wohnung als eine an Herrn Rurnplers 
angebauthe" vyklidit a jako vhodné místo se mu vyhradilo místo, kde později zbudoval dům čp. 
1" 65 . Opuštěny dům na náměstí alespoň dostal příležitost zpeněžit, nedatovanou trhovou smlouvou 
jej prodal Bernardu Rumplerov; za 310 zl. Nový majitel měl z domu vrchnosti platit 3 zl. ročně"66. 
Po této epizodě dům uniká evidenci a vynořuje se po letech opět jako židovský v majetku Mo;sese 
Abrahama. Nemovitost ve svém testamentu odkázal synovi Samuelu Janow;tzerov;, podle 
pozdějších údajů žijícího v Nýrsku. Patrně tato okolnost byla hlavní motivační pohnutkou pro to, 
aby Janowitzer 17. listopadu 1788 prodal dům do spoluvlastnictví Abrahamu Kahnov; a jeho 
matce Anně za 400 zl. Z nich nastupující zaplatili hotově 150 zl., zbytek přislíbili doplatit do 3 
měsíců" 67 . Příliš se k tomu ovšem neměli, v roce 1790 se od nich nedoplatek pokoušel získat 
pomocí úřední moci 1168. Polovina Abrahama Kahna se stala předmětem soudní dražby, která se 
konala 4. srpna 1803. Plných 461 zl. za ni nabídl David Mayer z Janovic II 69. Majitelka druhé 
poloviny Anna Kahnová neváhala a Mayerovi 3. září 1804 za 500 zl. prodala rovněž svou 
polovinu'I7O. David Mayer poté v jeho rukou spojený dům vlastnil až do své smrti, která ho zastihla 
v Klatovech. O dalším osudu svého majetku však sepsal testament, jenž projednal klatovský 
magistrát 10. prosince 1842 a dům čp. VlIl na jeho základě přisoudil zůstavitelovu synovi 
Ludwigu Mayerov;1I7'. Ten však zjevně neměl zájem se v Janovicích usadit a dům za 1000 zl. C. M. 
prodal Adamu Weisslov;. Nový majitel nemusel prodávajícímu skládat nic, neboť se zavázal 
vyplatit Mayerovy příbuzné, kteří měli na domě ještě nevyplacené dědické podíly v celkové 
hodnotě 1000 zl. 1172 

1165 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 28r-28v. 
1166 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 58, sign. K 58, fol. 38r-38v. 
1167 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 215r-215v. 
1168 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 69, sign. K 69, fol. 215v, 218r. 
1169 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 124r-124v. 
1170 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 123v-124r. 
1171 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 286v-287r. 
1172 SOA Plzeň, VS Bystřice n. Úhl., inv. č. 70, sign. K 70, fol. 292v-293r. 
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8 Závěr 

Monografické pojednání o dějinách města Janovice nad Úhlavou si kladlo za cíl podat co 
mozna nejvšestrannější pohled na vývoj lokality od nejstarších dob do roku 1848. Její výběr 
vycházel ze dvou skutečností. Za prvé se problematika komplexního vývoje poddanských městeček 
srovnatelných s Janovicemi v rámci jihozápadních Čech soustavněji nezkoumala, takže téma 
nabídlo k řešení řadu badatelsky atraktivních otázek, za druhé se Janovice svým charakterem 
ukázaly jako lokalita, kde se projevily snad všechny atributy, které s sebou nesl feudalismus. 
Nebyly jen běžnou poddanskou sídelní jednotkou, ale předtím také rezidencí feudálního vlastníka 
a s tím souvisejícím hospodářským centrem - fungovaly jako místo směny, ale umístěním 

poplužního dvora rovněž jako průsečík vrchnostenské ekonomiky a její soustřediště. Šíře, s jakou 
jsem si předsevzal dějiny Janovic nad Úhlavou zachytit, se také nezbytně projevila ve množství 
použitého pramenného materiálu a literatury. 

Geografická lokalizace města v jedné z nejúrodnějších částí okresu Klatovy předurčila 
převažující agrární charakter lokality a zároveň vhodné podmínky pro časné pronikání člověka 
do těchto končin Čech. Oblast Klatovské kotliny v pravěku podléhala nárazovým osídlovacím 
vlnám ovlivňovaným momentálními klimatickými, hospodářskými a demografickými podmínkami. 
Hlavní sídelní zájem se soustředil na oblast severně od Klatov, nejstarší nálezy z okolí Janovic jsou 
až ze střední doby bronzové. Dá se však očekávat prokázání přítomnosti člověka ještě předtím, 
protože oblast dosud nebyla podrobena zevrubnějšímu archeologickému zkoumání. Právě to 
výrazně změnilo dosavadní představy o době příchodu slovanského etnika, v oblasti se prokazatelně 
vyskytovalo nejdéle v 9. století. Masovější pronikání Slovanů lze ztotožnit s dálkovými 
komunikacemi, jejichž přítomnost na česko-bavorském pomezí byla obecná. Pro otázku osídlení 
tedy bylo žádoucí provést na základě rozboru středověkých zmínek a novějšího pramenného 
materiálu podrobnější rozbor dálkových cest v klatovském regionu. Pro Janovice se staly osudnými 
Německá stezka z Klatov do Nýrska, existující již ve 12. století, a ještě starší cesta Šumavským 
podhůřím jako komunikační spojka dvou sídelně aktivnějších oblastí jihozápadních Čech, 
Domažlicka a Sušicka. Soustavnější kolonizace byla možná až od přelomu 12. a 13. století. Podle 
pozděj ších zpráv se dá usuzovat získání většího území na horním toku Úhlavy pány s erbem 
šachovaného břevna, kteří lokovali dvě významná feudální sídla, Janovice nad Úhlavou 
a Klenovou. Usídlení na soutoku Úhlavy s Jelenkou je také inspirovalo k založení vlastního 
městečka, které si hluboko do raného novověku zachovávalo původní lánové rozměření. Postupné 
drobení velké domény, česko-bavorské pohraniční šarvátky a opovědnictví vůči zeměpánovi 

znamenaly zchudnutí rodu až na úroveň majitelů drobného zboží. Městečko v 16. století obdrželo 
řadu svobod, avšak dále je nerozvíjelo a ustrnulo na jejich konfirmování. Definitivní rozklad přišel 
po třicetileté válce, kdy byli Janovští z Janovic sankcionováni za účast na stavovském povstání 
a neustálým zadlužováním svého statku deklarovali jeho neživotaschopnost v období kulminující 
poválečné agrární krize. Následné prodeje a připojení do dominií většího rozsahu městečko navždy 
zbavilo rezidenční funkce, což se podepsalo na stabilním poklesu jeho významu. 

Pro období raného novověku se díky dostatku pramenů mohlo provést osvětlení všech 
uzlových bodů vývoje městečka. V oblasti duchovní správy jsem vylíčil základní zdroje příjmů 
faráře a rozsah jeho povinností, zádušní majetek i základní stavební proměny farního kostela sv. 
Jana Křtitele a dalších sakrálních staveb v městečku. Dosti prostoru jsem věnoval charakteristice 
školních poměrů, zajímalo mne především hmotné zajištění kantora a růst školního personálu. 
Druhá nejsilnější konfese v městečku, židovská, se v Janovicích zachytila nejdéle v roce 1466 
a svůj zenit prodělala v první čtvrtině 18. století, kdy v městečku vznikla synagoga a židovský 
hřbitov. Stabilní vzrůst nedokázaly zastavit ani nařízení ze strany státu, ztělesněné trans lokací 
židovských obydlí a stanovením maximálního množství rodin ještě před vydáním familiantského 
zákona z roku 1726. Pouze okrajově a jen na základě literatury bylo možné popsat krátké období 
působení jednoty bratrské. 
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Velké množství pozornosti Jsem věnoval postavení janovických obyvatel, které bylo 
zajímavé především pro zodpovězení otázky, zda se svým postavením lišilo od běžných vesnických 
poddaných. Zjištěné skutečnosti plně potvrdily obecná tvrzení o tzv. druhém nevolnictví. V průběhu 
17. století jsem zaznamenal jak omezování svobodného pohybu, tak povinný odběr piva, shánění 
rustikálu, zasahování do uzavírání sňatků a výběru povolání. Docházelo také k navýšení robotních 
povinností. Pokud se navýšení feudální renty v úkonech projevilo až v době pobělohorské, 
zaznamenal jsem zabírání poddanské půdy a omezování pohybu již před rokem 1620 bez jakéhokoli 
rozdílu mezi městečkem a okolním venkovem. Zvyšování robot nezaznamenalo raketový nárůst 
a oproti venkovu se drželo na nižší hladině. Celolánoví sedláci robotovali maximálně 68 dní v roce, 
zatímco ve vesnicích dešenického panství nebo Rohozně před vydáním patentu z roku 1775 více 
než pět dní v týdnu. Jiný metr se projevil také v brzké reluici roboty pro janovické sedláky 
a chalupníky, pouze tamní domkáři a podruzi robotovali ještě v 19. století. Reluovat své povinnosti 
mohli dle vlastního uvážení na krátkodobé etapy, kterými mohl velkostatek citlivěji reagovat 
na znehodnocování mince. Na utužování svého postavení v jihozápadních Čechách poddaní 
nereagovali spontánními povstáními, jejich odpor se projevoval na ilegální úrovni především 
zbíháním, na legální podáváním stížností vyšším úřadům. K této stále málo probádané oblasti dějin 
jihozápadních Čech jsem přispěl popisem sporu Janovických o jejich týdenní trhy. Z konfliktu, 
majícího svůj základ v protiprávním zřízení trhu v blízkém Strážově a probíhajícího zpočátku mezi 
dvěma různými velkostatky, se v 70. letech 18. století stala rozmíška, vedená již čistě proti vlastní 
vrchnosti, kterou poddaní mylně považovali za původce své bídy. Vedle pokračování pře o termín 
konání týdenních trhů ji obvinili z dalších druhů útisku, typických pro 18. století, nicméně 
rozhodnutí úřadů nevyznělo nikdy v jejich prospěch, jistě proto, že obvinění se jen z malé části 
zakládala na pravdě. Kromě nižší hladiny robot se specifičnost vztahu vůči vrchnosti projevovala 
ještě celkovou úrovní samostatnosti zdejší samosprávy, která svůj zenit zažila v 16. století, ale 
postupně byla ve svých pravomocech omezována až na úroveň skutečné bezvýznamnosti. Nemohla 
rozhodovat o majetkových transferech obyvatel, neměla právo volné dispozice obecním jměním 
a nemohla také nezávisle volit své zástupce. Pevnou platformu městečku poskytla až regulace 
magistrátů za Josefa II., která však paradoxně nadobro zmrazila všechna specifika, která zdejší 
samospráva kdysi měla. V souvislosti s tímto vývojem se mi podařilo relativizovat používání titulu 
ochranné město, které často Janovice v pramenech konce 18. a v 19. století doprovázelo, a současně 
upozornit na dynamický vývoj pojmu městečko, které se v průběhu celé epochy janovických dějin 
dosti měnil a neměl zcela jednoznačný význam. Společně s právním postavením městečka jsem 
zkoumal i samotnou strukturu výkonu městské správy, která zatím u sídel podobného Janovicím 
postrádá zpracování. Pro správné pochopení jsem se vyjádřil i k vrchnostenské správě, která se 
s městskou vždy proHnala. 

Neodmyslitelnou součástí existence člověka po celou epochu středověku a raného 
novověku bylo zemědělství. Pro potvrzení teze o zvyšování robot jsem sledoval celkovou proměnu 
pobělohorské vrchnostenské ekonomiky na příkladu janovického poplužního dvora. Potvrdila se 
redukce dvorských potahů na minimum a zvýšení produkce ječmene jako hlavní symboly zavádění 
robot a intenzifikace režijního hospodaření. V rámci těchto úvah jsem se také vyslovil k celkové 
hospodářské potenci bystřického dominia, ke kterému se jako jedinému dochovaly prameny 
dovolující tuto otázku zkoumat. Daly z pravdu obecně přijímanému tvrzení, spatřujícímu hlavní 
zdroj příjmů v pivovarnictví a poplužních lesích. V regionálním rámci k nim vzhledem ke svému 
rozsahu přistoupily ještě lesy. Lesnictví vrchnost rozvíjela od konce 18. století, kdy rozparcelovala 
naprostou většinu svého dominikálu. 

Zemědělskou výrobu bylo účelné zkoumat také u poddanského obyvatelstva, kde se 
především vydržováním většího množství tažného dobytka zrcadlil vzrůst robotních povinností. 
Vedle zemědělství se janovičtí poddaní živili také řemeslnou výrobou, která však nepřesáhla rámec 
místního trhu. Rovněž početním zastoupením se řemeslo ukazovalo jako doplňkový zdroj obživy, 
převýšený zcela jednoznačně zemědělstvím. Tuto orientaci potvrdily velmi dobře také katastrální 
elaboráty. Pro postižení celkového postavení poddaných jsem se vyjádřil k jejich bernímu zatížení. 
Chronická platební neschopnost poddaných, projevující se častým neplacením kontribuce, 
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vojenskými exekucemi, přesvědčivě dokazuje tíži daňového břemena pro pobělohorské poddané. 
Kontribuce společně s povinnostmi vznikajícími v době válečných let připravovali zdejším 
obyvatelům mnohem větší překážky než feudální renta. Po zahájení spravedlivého rozvržení daní 
v období josefských reforem a s postupujícím klesáním reálné hodnoty mince zmizely jakékoli 
zprávy o nemožnosti poddaných platit kontribuci. 

Pro dosažení komplexnosti práce jsem zkoumal také základní tendence demografického 
vývoje, které vyhovují obecně vyslovovaným modelům. Po celou dobu zachycenou matričními 
zápisy se stabilně zvyšoval počet obyvatel. Vedle výraznějších výkyvů během válečných let 
(sedmiletá válka a napoleonské války) ho zásadně ovlivnily jen dvě velké demografické krize z let 
1772 a 1832. Počet obyvatel plně koreloval s rostoucím počtem domů, který byl v pobělohorské 
době způsobován dělením celolánových usedlostí a teprve druhotně zakládáním drobných 
domkářských hospodářství na obecní, dominikální i rustikální půdě. Největší skok zaznamenal 
počet domů během rozprodávání poplužního dvora. Celý tento vývoj se projevoval v sociální 
diferenciaci janovické populace, konstatované ke konkrétnímu datu prostřednictvím soupisu 
poddaných podle víry a pomocí dalších pramenů sledovaném až do 19. století. 

V závěrečné části práce jsem popsal dějiny všech janovických domů, existujících před 
rokem 1848. Z široké škály pramenů se znovu potvrdila již u studia vrchnostenské a poddanské 
zemědělské výroby konstatovaná nedůvěryhodnost poddanské fase tereziánského katastru, která 
nebyla spolehlivá jak v uváděných číslech, tak v identifikací gruntů z údajů berní ruly. Projevila se 
také výrazná dynamika pohybu s půdou. Dějiny janovických domů mohou být dobrým základem 
pro studium dalších jevů souvisejících se sociálním a hospodářským vývojem poddanského 
obyvatelstva na českém jihozápadě. Byl bych rád, kdyby má práce inspirovala k výzkumu v dnešní 
době přece jen poněkud přehlížených otázek našich národních dějin. 

391 



9 Seznam použitých zkratek 

AČ 
AM 
ANM 
APA 
AR 
B. Z. 
CDB 
C. M. 
ČČH 
ČOV 
ČG-publ. 
ČL 
ČMM 
ČsČH 
ČSPS 
DaS 
FHB 
HG 
HO 
JK 
JZD 
KtÚ 
KÚ 
MPP 
MV 
MVGDB 
MVP 
MZK 
NA 
PA 
PHS 
SH 
SK 
SOA 
SOkA 
TK 
VKČSN 
VS 
W.W. 
ZMK 
ZPP 
ZSH 

Archiv český 
Archiv města 
Archiv Národního muzea 
Archiv pražského arcibiskupství 
Archeologické rozhledy 
Banco-Zettel, bankocetle 
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 
Conventions-MUnze, konvenční mince 
Český časopis historický 
Časopis pro dějiny venkova 
České gubernium-publicum 
Český lid 
Časopis Matice moravské 
Československý časopis historický 
Časopis společnosti přátel starožitností 
Dějiny a současnost 
Folia historica Bohemica 
Historická geografie 
Historický obzor 
Josefský katastr 
Jednotné zemědělské družstvo 
Katastrální úřad 
Krajský úřad 
Minulostí Plzně a Plzeňska 
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia 
Mitteilungen des Vereins fůr Geschichte der Deutschen in B6hmen 
Muzejní a vlastivědná práce 
Minulostí Západočeského kraje 
Národní archiv 
Památky archeologické a místopisné 
Právněhistorické studie 
Sborník historický 
Stabilní katastr 
Státní oblastní archiv 
Státní okresní archiv 
Tereziánský katastr 
Věstník Královské české společnosti nauk 
Velkostatek 
Wiener Wahrung, vídeňská měna 
Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 
Zprávy památkové péče 
Západočeský sborník historický 
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10 Seznam použité literatury a pramenů 

I. Prameny 

1. Prameny nevydané 

NARODNÍ ARCHIV V PRAZE 

Prameny ústřední politické správy 
Česká dvorská kancelář: inv. č. 759, sign. IV O 7, karton č. 532 

České gubernium - Contributionale: inv. č. 244, sign. B 9/62, karton č. 223 

České gubernium - Kontribučenskéfondy: inv. č. 580, sign. IX/26, karton č. 1079 

České gubernium - Publicum: inv. č. 746, sign. H 51, karton č. 388; inv. č. 1347, sign. H 8, karton 
č.735; inv. č. 2170, sign. 53/23, karton č. 1289 

České gubernium - Robotní seznamy: sign. VIII 6 14 

České gubernium - Školní fase: inv. č. 1, karton č. 3 

Nová manipulace: sign. J 19/1 

Salbuchy: inv. č. 221, 252 

Stará manipulace: sign. J 2/1; P 106/J-6 

Staré české místodržitelství: sign. 1722/Xllld/13, 1724/I/d/16, 1725/111d/50, 1725/11I/d/17, 
1733/1V len 

Prameny ústřední soudní správy 
Desky dvorské: inv. č. 61, kvatern trhový 1414-1482; inv. č. 68, desky nové bílé památné 1622-1740 

Desky zemské: sign. DZV 41, DZV 42, DZV 160, DZV 268, DZV 391, DZV 393, DZV 409, DZV 
499, DZV 520 

Desky zemské - hlavní knihy: inv. č. 9, sign. B IV; inv. č. 16, sign. B XI; inv. č. 35, sign. D II; inv. č. 
41, sign. O VIII; inv. č. 272, sign. S XXXVII 

Katastry 
Berní rula: inv. č. 37, Revizitace berní ruly - Plzeňsko 

Tereziánský katastr: inv. č. 28, katastr z roku 1748, kraj Plzeňský; inv. č. 72, katastr z roku 1757, 
kraj Klatovský; inv. č. 1288, karton č. 420-421; inv. č. 1440, karton č. 443 

Exaequatorium dominicale: inv. č. 434, karton č. 45; inv. č. 1615, karton č. 138 

Josefský katastr: inv. č. 4025; inv. č. 471; inv. č. 610 
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Indikační skici: inv. Č. 4046, sign. K1157 

Stabilní katastr - duplikát: inv. Č. 5266, karton Č. 2346 

Církevní správa 
Archiv pražského arcibiskupství 1.: inv. Č. 1245, sign. B 5/5; inv. Č. 1259, sign. B 6/11; inv. Č. 1317, 

sign. B 11/9, fol. 89r-95v; inv. Č. 1352, sign. B 13/12; inv. Č. 1703, sign. B 39/3; inv. Č. 1731, 
sign. B 41/6; inv. Č. 3919, sign. D 85/90, karton Č. 2387; inv. Č. 3080, karton Č. 1425; inv. Č. 
3081, karton Č. 1437; inv. Č. 3753, sign. C 142/6a, karton Č. 2229 

Archiv pražského arcibiskupství - listiny: inv. Č. 269 

Horní správa 
Staré montanum: sign. MM 5/139/2, karton Č. 690 

Sbírky 
Dobřenského genealogická sbírka: inv. Č. 412 Janovsky von Janovic; inv. Č. 465, Klenovsky von 

Klenov und Janovic 

Rybičkova sbírka opisů městských privilegií: Strážov, bez inv. Č. a sign. 

Sbírka genealogicko-heraldická Janovského: inv. Č. 62-71, kartony Č. 11-12 

Sbírka genealogicko-heraldická Wunschwitzova: inv. Č. 481, karton Č. 15 

Sbírka rukopisů B: inv. Č. 71, sign. B 67 

STATNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PLZNI 
Krajský úřad Klatovy: inv. Č. 168, karton Č. 7-9; inv. Č. inv. Č. 414, karton Č. 686 

Sbírka matrik Západočeského kraje: Farní úřad Janovice nad Úhlavou - matriky Č. I, 2, 6, 15, 19 
(tripartitní), 3 (narozených ), 4 (oddaných), 5 (zemřelých); Farní úřad Strážov - matrika Č. 1 
(tripartitní); Farní úřad Týnec - matrika Č. 1 (tripartitní) 

STATNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PLZNI, POBOČKA KLATOVY 
Velkostatek Bystřice nad Úhlavou: inv. Č. 58, sign. K 58; inv. Č. 69, sign. K 69; inv. Č. 70, sign. 

K 70; inv. Č. 117, sign. K 117; inv. Č. 118, sign. K 118; inv. Č. 119, sign. K 119; inv. Č. 178, 
sign. K 178; inv. Č. 372, karton Č. 226; inv. Č. 395, karton Č. 275-276; inv. Č. 396, kartony Č. 
278-281; inv. Č. 399, karton Č. 295; inv. Č. 508, karton Č. 418; inv. Č. 410-411, karton Č. 349-
351; inv. Č. 449, karton Č. 393; inv. Č. 509, karton Č. 419; inv. Č. 518, karton Č. 423; inv. Č. 
530, karton Č. 426; inv. Č. 534, karton Č. 427; inv. Č. 536, karton Č. 429; inv. Č. 537, karton Č. 
430; inv. Č. 540, karton Č. 434 a 435; inv. Č. 542, karton Č. 455; inv. Č. 530, karton Č. 426; inv. 
Č. 1922, sign. K 1198; inv. Č. 2153, karton Č. 1088 

Velkostatek Týnec: inv. Č. 85, sign. K 85, pozemková kniha 1720-1724; inv. Č. 81, sign. K 81, 
dominikální pozemková kniha 1707-1754 
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STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V KLATOVECH 
Archiv města Janovice nad Úhlavou: inv. č. 3, kniha č. 1, kniha smluv 1600-1692; inv. č. 180-248, 

kartony č. 1-7 

Archiv města Strážov: inv. č. 1-6, sign. L 1-L 6 

Cechy Janovice nad Úhlavou: neinventarizováno 

Farní úřad Janovice nad Úhlavou: zádušní účty 1757-1785, neinventarizováno 

Základní c~kola Janovice nad Úhlavou: Janovická kronika školní [do 1892] 

ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA 
Sbírka G (Eichlerova sbírka): sign. Klat. G 31 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JUDr. KARLA HOSTAŠE V KLATOVECH 
karton "Archiv janovský" (bez inv. č. či sign.) 

WURTTEMBERGISCHE LANDESBIBLIOTHEK STUTTGART 
Fromann 'sche Sammlung: Fromann und Stambuch Cod. hist. 8° 28 

FARNÍ ÚŘAD STRÁŽOV 
Liber memorabilium parochiae Janovicensis ab anno 1760 

2. Prameny vydané 
Milena BĚLlČOV Á (ed.), Pražské protokoly z výslechu opovědníků a zemských škůdců 11. ledna 

1521 popravených. Táborský archiv 5, 1993, s. 136-146 
Pavla BURDOVÁ-Dagmar CULKOVÁ-Eliška ČÁŇOV Á-Marie LIŠKOVÁ-František RAJTORAL 

(eds.), Tereziánský katastr český. svazek 3, dominikál, Praha 1970 
lva ČADKOVÁ - Magda ZAHRADNÍKOVÁ (eds.), Berní rula 24. Kra} Plzeňský, dí/ ll., Praha 

2002 
lva ČADKOVÁ - Magda ZAHRADNÍKOVÁ (eds.), Berní rula 25. Kra} Plzeňský, dí/llJ., Praha 

2003 
Marie DOSKOČILOVÁ (ed.), Berní rula 23. Kraj Plzeňský, dí/I., Praha 1952 
Ivana EBELOV Á - Mlada HOLÁ - Michal ŘEZNíČEK - Renáta SÁDLOVÁ (eds.), Soupis 

židovských rodin v Čechách z roku 1793 V Čáslavský kra}, Klatovský kra}, Rakovnický kra}, 
Praha 2005 

Josef EMLER (ed.), Ein Bernaregister des Pi/sner Kreises vom Jahre 1379, Praha 1876 
Josef EMLER (ed.), Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per 

archidioecesim. Liber I. -x., Pragae 1874-1889 
Gustav FRIEDRICH (ed.), Archiv český 31. Desky dvorské, první kniha provolad (1380-1394), 

Praha 1921 
Gustav FRIEDRICH (ed.), Archiv český 35. Desky dvorské, druhá kniha provolad (1395-1410), 

Praha 1935 
Gustav FRIEDRICH (ed.), Archiv český 37. Desky dvorské, čtvrtá kniha provolad (1453-1480), 

část 2. (kraje F-K), Praha 1941 
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Gustav FRIEDRICH (ed.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae Jl. 0198-1230), 
Pragae 1912 

Antonín HAAS (ed.), Codex iuris municipalis regni Bohemiae IVI3. Privilegia nekrálovských měst 
českých z let 1501-1526, Praha 1961 

Josef JIREČEK (ed.), Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou 
jich summou od M Pavla Krystyana z Koldína, Praha 1876 

Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český 8, Praha 1888 
Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český 29, Praha 1913 
Josef KOČÍ (red.), Soupis pramenů k dějinám feudálního útisku. l. Finanční prokuratura, Praha 

1954 (=Soupis pramenů k dějinám feudálního útisku, 1) 
Václav LÍVA (ed.), Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare Archivu 

ministerstva vnitra ČSR v Praze III.- VII., Praha 1951-1955 (=Prameny k československým 
dějinám vojenským, 3-7) 

František MARAT (ed.), Soupis poplatnictva 14 krajův království Českého z r. 1603, Věstník 
Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, ročník 1898, č. 
1, s. 

Vincenc OEHM, Protokol reformační kommisse, konané r. 1628 v krajích Bechyňském, 

Prachenském a Plzenském, Praha 1897 (=Věstník Královské české společnosti nauk, třída 
filosoficko-historicko-jazykozpytná, 1897) 

František PALACKÝ (ed.), Archiv český 1-6, Praha 1840-1872 
Mathias PANGERL (ed.), Urkundenbuch des ehemaligen Cisterciensersttftes Goldenkron 

in Bohmen, Wien 1872 (=Fontes rerum Austriacarum, II. Diplomataria et acta, 37) 
Otto PLACHT, Odhad majetku stavů království Českého z r. 1557, Praha 1949 (=Věstník Královské 

české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-filologická, ročník 1947, č. 4) 
Antonín PODLAHA (ed.), Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XlV. et Xv. Liber Vl. 

O 397-1405), Praha 1927 
Jaroslav PORÁK - Jaroslav KAŠPAR (eds.), Ze Starých letopisů českých, Praha 1980 
František ROUBÍK (ed.), Petice venkovského lidu z Čech k Národnímu výboru z roku 1848, Praha 

1954 
August SEDLÁČEK (ed.), Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního 

nejvyššími berníky učiněné, Praha 1869 
Václav SCHULZ (ed.), Korespondence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka, Praha 

1898 (=Historický archiv, 14) 
Jindřich ŠEBÁNEK - Sáša DUŠKOVÁ (eds.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 

VilO 253-1266), Pragae 1974 
Jindřich ŠEBÁNEK - Sáša DUŠKOVÁ (eds.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 

VI2 (1267-1278), Pragae 1981 
Josef Vítězslav ŠIMÁK (ed.), Zpovědní seznamy arcidiecese pražské z r. 1671-1725 lX, X, 

Plzensko a Loketsko, Praha 1935 
František Antonín TlNGL (ed.), Liber conjirmationum ad benejicia ecclesiastica Pragensem, 

Pragae 1867 
Miroslav TOEGEL - Josef PETRÁŇ - Jindřich OBRŠLÍK (eds.), Prameny k nevolnickému 

povstání v Čechách a na Moravě v roce 1775, Praha 1975 
Václav Vladivoj TOMEK (ed.), Registra decimarum papalium čili registra desátků papežských 

z dioecezí pražské, Praha 1873 
Anna VAVROUŠKOVÁ (ed.), Desky zemské království Českého. Kvatern trhový běžný černý od 

léta 1541-1542, Praha 1941 (=Desky zemské království Českého, řada I, svazek 1) 
Anna VAVROUŠKOVÁ (ed.), Desky zemské království Českého. Kvatern trhový běžný červený 

od léta 1542-1543, Praha 1935 (=Desky zemské království Českého, řada I, svazek 2) 
Výsledky šetření (agrární anketa) poměrů hospodářských i kulturních zemědělského obyvatelstva 

v království Českém v letech 1898-1900, Praha s. d. [1902] 
Magda ZAHRADNÍKOVÁ (ed.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko-Klatovsko 
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1 - 2, Praha 2003 

3. Paměti 
Ferdinand MENČÍK (ed.), Paměti Jana Jiřího Haranta z Po lžic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 

1648, Praha 1897 (=Historický archiv, 10) 
Vojtěch Jaromír NOVÁČEK, Z hospodářských zápisek Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci, Český 

lid 14, 1905, s. 283-292, 323-326, 486-487 
Tereza SEDLÁČKOVÁ (ed.), August Sedláček. Paměti z mého života, Praha 19972 

Jaroslav František URBAN, Západočeský písmák V. 1. Mašek, Přeštice 1948 

4. Mapy a plány 
NARODNÍARCHIVVPRAZE 
Archiv pražského arcibiskupství J.: inv. Č. 1233, sign. B 4/8, Zprávy o vizitacích far v Čechách 

1598-1744, fol. 385, situační plán Janovic nad Úhlavou s vyznačením židovských obydlí, 
1725 

Josefské vojenské mapování: sekce Č. 205,218,228 ajejich písemný komentář 

Mapová sbírka 16. - 20. století: inv. Č. 393, sign. D II 11, návrh hranice mezi Bavorskem a Čechami, 
kopie z roku 1763 podle mapy z roku 1707 (Beschreibung der ohnmasgebig projectirten 
Theilungs-Lin ie, welche durch den zwischen Konigreich Boheim des Prachiner Creises und 
Churfiirstenthum Bayern quaestionirten Eisensteinischen Terrain) 

Mapová sbírka 16. - 20. století: inv. Č. 396, sign. ex 7, mapa okolí Kotztingu, Neukirchen bei Hl. 
Blut a Zwieslu, 1708 (Landt-Grantz-Karthen zwischen denen Pi/sner und Prachiner Creisen 
des Konigreichs Boheimb dan denen Pjlegambtern Kotzting, Zwiesel, Neukirchen und 
Pernstein des Landt Bayerns) 

Mapová sbírka 16. - 20. století: inv. Č. 883, sign. A V 4, mapa zemských stezek a celních stanic 
v Čechách Jana Sti cha, 1676 (Aigentliche BeschajJenheit der Granzen des Konigreichs 
Boheimb in denen zehenn Quartiren [. . .] mil allen denenjenigen Ďrttern, wo einige 
kunigliche Bedienten, alss Granitz-Zoll und Ungeld-Einnember Filialisten, Zettel-Einnember 
und Aufschauer seind [ .. .]) 

Mapová sbírka 16. - 20. století: inv. Č. 1172, sign. A XII 14, plánek židovských obydlí v Janovicích 
nad Úhlavou, 1729 (Pilssner Creyss, der Herrscha.fft Bistritz, Stadtl Janowitz) 

Mapová sbírka 16. - 20. století: inv. Č. 2123, sign. A Vl 14, plán okolí Klatov a Železné Rudy, 1789 
(Situations-Plan uber die Aufnahme der Gegend von Klattau uber Jannowilz, Bistritz, Neuern 
nach Bohmisch Eisenstein. l. Section von Klattau uber Jannowitz, Bistritz bis hinter Neuern 

STATNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PLZNI, POBOČKA KLATOVY 
Velkostatek Bystřice nad Úhlavou: inv. Č. 2292, sign. M 58, mapa zamýšleného silničního spojení 

mezi Janovicemi nad Úhlavou a Veselím, s. d. (Situations-Plan Behufs einer neu 
angetragenen Verbindungs-Strasse zwischen Janowitz und Wessely, Herrschaft Bistritz, 
K/attauer Kreises) 

Velkostatek Bystřice nad Úhlavou: inv. Č. 2293, sign. M 59, plán okolí Janovic nad Úhlavou 
a Veselí, 1834 (Situations-Plan der Umgegend zwischen Janowitz und Wessely) 
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ČESKÝ URAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRALNÍ V PRAZE, ÚSTŘEDNÍ ARCHIV 
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 

Stabilní katastr: k. ú. Janovice nad Úhlavou, inv. č. 2763 (157) 

5. Statistické prameny 
Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970, Praha 1978 
Statistický lexikon obcí České republiky 2005 podle správního rozdělení k 1.1.2005 a výsledků 

sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001, Praha 2005 
Tafeln zur Statistik der Land- und Forstwirthschafl des Konigreiches Bohmen. 1. Band, 10. Hefi, 

Kreis Pilsen, Prag 1869 
Zevrubný popis rozdělení země království Českého, Praha 1855 
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Josef AUGUSTIN, Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Sokolov 2001 
Bohuslav BALBÍN, Krásy a bohatství české země. Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království 

českého (Miscellanea historica regni Bohemiae), Praha 1986 
Josef BARTOŠ - Jindřich SCHULZ - Miloš TRAPL, Regionální dějiny. Pojetí, posláni, metodika, 
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Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, Kašperské Hory 
1980, s. 7-58 

Klára BENEŠOVSKÁ - Helena SOUKUPOVÁ - Václav MENCL, Předrománská a románská 
architektura v západnich Čechách, Plzeň 1978 

Marie BERÁNKOVÁ, Archiv města Janovice nad Úhlavou 1600-1945 (1948). Inventář, Klatovy 
2001 

Tomáš V. BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 J.-ll., Praha 1882 
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Textová příloha 1: Rozrod Janovských z Janovic 

Erb Janovských z Janovic (1772): V červeném 
poli modro-stříbrné šachované břevno v poměru 
kostek 3:6. Na štítu spočívá korunovaný 
turnajský helm, jenž má v klenotu červené orlí 
křídlo s týmž břevnem jako ve štítě. 

Erb rodu Janowitz ve Wiirttembersku: Štít 
čtvrcený. První a čtvrté pole je červené s modro
stříbrným šachovaným břevnem v poměru 

kostek 3:6. Druhé a třetí pole je černé se 
stříbrnou urnou. Na štítu spOCIVajl dva 
korunované turnajové helmy, první má v klenotu 
červeno-stříbrno-modrá pštrosí pera, druhý 
stříbrnou umu. Pokrývadla jsou u obou helmů 
černo-stříbrná. 

1. Jan 
1290 Janovice n. Úhl. 
Dčti: 1.1. Bohuslav, t po 1348; Janovice n. Úhl. 

Dčti: 1.1.1. Něpr; Pajrek 
Děti: 1.1.1.1. Ondřej ?; Pajrek 

Děti: 1.1.1.1.1. Jan, t po 1434; Pajrek 
00 Eliška z Rýzmberka Ct po 1461) 
Dčti: 1.1.1.1.1.1. Jan, t před 1461; Pajrek 

1.1.1.1.1.2. Ojíř, t před 1489; Pajrek, Stará Lhota 
1.1.1.1.1.3. Břeněk, t kolem 1489; Stará Lhota 
1.1.1.1.1.4. Ondřej, t před 1461; Pajrek 

1.1.1.1.2. Tomáš; Pajrek 
00 Eliška z Týnce 
1.1.1.1.3. Václav, t před 1446; Pajrek 

1.1.2. Racek, t 1367; Janovice n. Úhl. 
Dčti: 1.1.2.1. Jan, t před 1402; Janovice n. Úhl. 

Dčti: 1.1.2.1.1. Vilém, t po 1405; Janovice n. Úhl. 
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00 Přiba z Vřeskovic? 
I. 1.2. 1.2. Bavor, t po červenci 1415 
00 Anna (t po 1418) 
Děti: 1.1.2.1.2.1. Jan, t 1412-1415 mlád 

1.1.2.1.2.2. Jindřich, t 1412-1415 mlád 
I. 1.2. 1.2.3. Bavor, * 1415-1416, t 1412-1415 mlád 

I. 1.2.1.3. Jan, t po červenci 1415 
1.1.2.1.4. Oldřich, t po 1464; Janovice n. Úhl., Bystřice n. Úhl. 
00 Bětka (t 1465) 
Děti: 1.1.2.1.4.1. Oldřich, t před 1476; Janovice n. Úhl., Bystřice n. 

Úhl. 
00 Jitka z Nečtin 
Děti: 1.1.2.1.4.1.1. Jindřich, t 1483-1490; 

Janovice n. Úhl. 
1.1.2.1.4.1.2. Heřman, * kolem 1467, t 1535; Janovice 
n. Úhl., Bystřice n. Úhl. 
00 Markéta Chřínovská z Chřínova 
Děti: 1.1.2.1.4.1.1.1. Oldřich - viz I. linie 

1.1.2.1.4.1.1.2. Smil- viz II. linie 
1.1.2.1.4.1.1.3. Vilém - viz III. linie 
1.1.2.1.4.1.1.4. Jindřich - viz IV. linie 
1.1.2.1.4.1.1.5. Jiří - viz V. linie 
1.1.2.1.4.1.1.6. Anna, t 14.3.1551 
00 Vilém Švihovský z Rýzmberka 

1.1.2.1.4.1.3. Jitka? 
00 ? Slavata z Chlumu 

1.1.2.2. Bohuslav, t před 1376;farář v Janovicích n. Úhl. 
1.1.2.3. Smil, t před 1402; Janovice n. Úhl. 
Děti: 1.1.2.3.1. Bohuslav, t po 1429; Rýzmberk 

1.1.2.3.2. Racek, t 1.11.1420 Praha-Vyšehrad; Rýzmberk 
Děti: 1.1.2.3.2.1. Racek, t 16.9.1461 (pohřben Domažlice); 

Rýzmberk 
Děti: 1.1.2.3.2.1.1. Smil, t kolem 1485; Rýzmberk 

1.1.2.3.2.1.2. Volf, t 1525; Rýzmberk 
00 Kateřina z Roupova 
Děti: 1.1.2.3.2.1.2.1. Jan, t před 1528; 1525 

Rýzmberk 
00 Eva Řepická ze Sudoměře 
Děti: 1.1.2.3.2.1.2.1.1. Volf 

1.1.2.3.2.1.2.1.2. Mariana 
00 ? Lorecký ze Lkouše 

1.1.2.3.2.1.2.2. Jiří 
Děti: 1.1.2.3.2.1.2.2.1. Adam 

00 Markéta Kaplířová ze Sulevic 
00 Judita Měsíčková z Výškova? 

1.1.2.3.3. Jan; Rýzmberk 
1.1.2.3.4. Půta; Rýzmberk 

1.1.3. Jan, t před 1360; Petro vičky 
Děti: 1.1.3.1. Přibík; Petro vičky 

1.1.3.2. Jindřich; Petro vičky 
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Potomci Heřmana Janovského z Janovic na Janovicích n. Úhl. a Bystřici n. Úhl.: 

I. linie - Oldřich Janovský z Janovic 
00 14.11. 1537 Markéta Černínová z Chudenic, Luby u Klatov (t 26.9.1538) 
00 28.12.1539 Anna Běšínová z Běšin, Litice 
Děti: 

1.1. Alena, * 15.9.1543 Petrovice n. Úhl., t mladá 

1.2. Racek, * 26.1.1544 Petrovice n. Úhl., t 1.8.1600 (pohřben Janovice n. Úhl.); Petrovice n. Úhl. 
1.3. Vilém, * 14.5.1545 Petrovice n. Úhl., t 31.3.1593 (pohřben Janovice n. Úhl.); Petrovice n. Úhl. 
1.4. Lukrécie, * 27.7.1546 Petrovice n. Úhl., t říjen 1599 (pohřbena Janovice n. Úhl.) 
00 Jindřich Sobětický ze Sobětic na Soběticích 

004.3.1549 Apolena Ernsta Perglarová z Peglasu roz. ze Štokavy, Tachov 
Děti: 

1.5. Mariana, * 3.4.1551 Petrovice n. Úhl. 

II. linie - Smil Janovský z Janovic, * kolem 1487, t po 1567 Soustov; Soustov, Dlažov 
00 ? 
00 Ludmila Kanická z Čachrova 
Děti: 

11.1. Vladislav, t po 1583; Horní Staňkov 
00 ? Vlasatá z Domaslavi 
Děti: 11.1. Markéta 

00 ? Chlumčanský z Přestavlk na Chlumčanech 
11.2. Zdeněk, t svobodný 
11.3. Jiří, t svobodný 
11.4. Jan Oldřich, * 1541, t před 1610; Soustov 
00 1570 Kateřina Přechová z Malenic 
Děti: 11.4.1. Smil, * 1580, t svobodný 

11.4.2. Apolena, * 1579 
00 Jan ml. Wiedersperger z Wiederspergu na Úsilově 
11.4.3. Heřman, * 1583, t 1629; Slup u Tábora 
00 Anna Příchovská z Příchovic 

Děti: 11.4.3.1. Smil Zdebor, t 1681; Horní Staňkov, Svojšice, rytmistr Prešovského 
regimentu 
00 Kristýna Sibyla Rozhovská z Krucemburka (t 12.12.1709 Sušice) 
Děti: 11.4.3.1.1. Jindřich Viktorin, t 20.9.1713 Střítež (pohřben Pacov); Horní 

Staňkov, Domamy,~l, Lomná; hejtman na Zbiroze 
00 1679 Anna Markéta Polexina Hájková z Robčic, Klatovy (* 1658, 
t 10.2.1691 Zbiroh) 
Děti: 11.4.3.1.1.1. Jan Antonín Petr, ~21.7.1680 Velhartice, t po 1749; 

lajtnant v Dalbonském pluku 
00 ? 
Děti: 11.4.3.1.1.1.1. Jan Vojtěch, t 1787 svobodný 

11.4.3.1.1.1.2. Jan Jakub, t 29.1.1738 Bělehrad 
11.4.3.1.1.1.3. František Karel, * 25.12.1737 Linec, 
t 28.12.1707 Linec 

11.4.3.1.1.2. Václav Antonín, t před 1713 Itálie 
00 Christine Waldhauser von Trattenheim 
11.4.3.1.1.3. Kateřina Veronika, t po 1738 svobodná 
11.4.3.1.1.4. Ludmila Johana 
00 Franz Hippolyt z Puteani a Malovic na Zhoři (t 1713) 
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003.2.1721 Justus Maxmilián Veucht von Herpisch (t 7.5.1722), 
Arnoštovice 
00 30.2.1724 František Všeborský z Všebořic, Arnoštovice 
11.4.3.1.1.5. Barbora Terezie, t Griifenstein při porodu 
00 Ferdinand Felix von Puteani na Vesci 
11.4.3.1.1.6. Eva Polexina, ~ 28.9.1682 Velhartice, t 26.3.1737 
(pohřbena Jistebnice) 
00 28.4.1721 Václav Kryštof Pachta z Rájova na Žlučíně, Velhartice 
1 I.4.3. 1. 1.7. Anna Antonie Barbora, ~ 30.8.1681 Velhartice 
00 12.5.1697 Jan Karel Bernard Mařan Bohdanecký z Hodkova na 
Horním Staňkově (t 15.4.1727 Horní Staňkov, pohřben Písek), Zbiroh 
00 19.3.1731 Antonín Josef GrUnersperg z GrUnerspergu (t před 
1746) 
11.4.3.1.1.8. Lidmila Klára, *1.7.1688 Velhartice, t 6.6.1691 
Velhartice 
11.4.3.1.1.9. Kateřina Františka Johana, *1.7.1688 Velhartice 
0028.5.1720, František Karel Schwarzbach von Schwarzbach, 
Klatovy 
11.4.3.1.1.10. Maxmiliána Markéta, * 18.5.1690 Velhartice 

00 Jenovéfa Hošťálková z Javořic (pohřbena 25.3.1726, Praha-Po Marie 
Sněžná) 

Děti: 11.4.3.1.2. Petr Maxmilián, t 1737 svobodný 
11.4.3.1.3. Jaroslav Vilém, ~22.5.1650 Kolinec, t po 1681 Uhry; 
1681 kornet v Harantově regimentu 
1I.4.3.1.4. Ludmila Markéta, t ? (pohřbena Petrovice u Sušice) 
00 Bartoloměj Koc z Dobrše 

1I.4.3.2. Jan Oldřich, t 1678 
11.4.4. Jan, * 1575, t po 1629; Závěšín, Bezděkov 
00 Eliška Běšínová z Běšin 
Děti: 11.4.4.1. Jindřich, t před 1629; Jindřichovice 

00 Ludmila Wiederspergerová z Wiederspergu 
Děti: 11.4.4.1.1. Jiří Vojtěch, * 1628, t 23.4.1707 Oselce; Nové Městečko, 

Bezděkov, Lnářský Málkov, Oselce, Kotouň, Jindřichovice, Řesanice, Starý 
Smolivec, Vatětice 

00 Magdalena Kocová z Dobrše (t 1694) 
Děti: 11.4.4.1.1.1. Jan Jiří, t 1693 mlád 

11.4.4.1.1.2. Marie, t v 19 letech 
1 I.4.4.1.1.3. Eva Ludmila, t po 1697 
00 František Karel Lipovský z Lipovice na Životicích (t 1642) 
11.4.4.1.1.4. František Jiří, * 1665, t 18.11.1737 (pohřben Kotouň); 
Oselce, Kotouň, Svinná, Jindřichovice 
0024.1.1695 Josefa Barbora Františka Vratislavová z Mitrovic 
(t3.1.1753 Kotouň), Svatá Hora u Příbrami 
Děti: 11.4.4.1.1.4.1. Jan Václav, ~21.1O.1704 Kotouň, t 14.7.1783 

Hradec Králové; kanovník kapituly v Hradci Králové 
11.4.4.1.1.4.2. Štěpán Jan, *30.12.1696 Jindřichovice, t 1747 

Praha (pohřben Praha, sv. Vojtěch), Jindřichovice 
00 Anna Alžběta Františka Kyšperská z Vřesovic, Blížejov 
Děti: 11.4.4.1.1.4.2.1. Jan Karel Š těpán, ~ 23.3.1744 

Velhartice, t před 1786; Jindřichovice, Svinná 
008.11.1772 Teresia de Gorcey-Longuyon, Praha 
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(t 16.3.1811 Praha) 
Děti: 11.4.4.1.1.4.2.1.1. Karel, t 1787; c. k. kadet 
1I.4.4.1.1.4.2.2. Štěpán Jiří, ~ 2.6.1747 Velhartice, 
t 31.10.1802 Praha 
00 Johanna Franziska A1varez de Toledo 
Děti: 11.4.4.1.1.4.2.2.1. Ignác, * 1779, t 1779 Praha 
11.4.4.1.1.4.2.3. Marie Sylvie Barbora, ~ 5.2.1743 
Velhartice, t mladá 
1I.4.4.1.1.4.2.4. Marie Anna, ~ 14.3.1739 Velhartice, 
t 14.9.1814 Praha (pohřbena Vojkov u Votic) 
00 Josef František Běšín z Běšin (t 24.5.1802 Praha) 
11.4.4.1.1.4.2.5. Anna Alžběta Marie, ~ 1.12.1745 
Kotouň 

11.4.4.1.1.4.2.6. Josef Štěpán Kryštof, ~ 25.8.1741 
Velhartice 

11.4.4.1.1.4.3. Josefa Gabriela, * 21.5.1713 Oselce, t únor 
1773 Praha 
006.9.1735 Josef Mikuláš Deym ze Stříteže (t 1788), Kotouň 
11.4.4.1.1.4.4. František Karel Engelbert, t ~ 12.11.1703 
Kotouň, t 2.1.1766 (pohřben Kotouň); Oselce, Kotouň, Starý 
Smolivec 
00 Antonie von Helversen (t 1766) 
Děti: 11.4.4.1.1.4.4.1. Anna Antonie, t 21. 7 .1777 Kotouň 

00 František Dominik Janovský z Janovic 
11.4.4.1.1.4.4.2. Ignác Vincenc, * 30.12.1754 Kotouň 
11.4.4.1.1.4.4.3. Františka, * 7.1.1756 Kotouň 

11.4.4.1.1.4.5. František Kajetán Mikuláš, ~ 9.9.1715 Kotouň, 
t 26.6.1731 Kotouň 
11.4.4.1.1.4.6. Markéta Josefa, ~ 7.3.1702 Kotouň, 
t 14.11.1739 (pohřbena Kydliny) 
0023.1.1731 Johann Ignaz Joseph von Unwerth (t 17.6.1769 
Mníšek pod Brdy) 
11.4.4.1.1.4.7. Barbora Anna Františka, * 6.2.1696 
Jindřichovice, t 23.11.1759 
00 26.11.1723 Ferdinand Ignác Malovec z Chýnova na Skalici 
a Bohumilicích (t 4.7.1760 pohřben Bohumilice), Kotouň 
11.4.4.1.1.4.8. František Adam Václav, ~ 15.3.1711 Kotouň, 
t 10.1.1779 Předslav; Otín, Před slav, Chuchle 
12.11.1772 český panský stav 
0027.1.1739 Marie Josefa von Unwerth, Předslav (t 11.2.1771 
Předslav) 

Děti: 11.4.4.1.1.4.8.1. Aloisie Viktorie, * 21.6.1754 Předslav; 
t 3.7.1831 (pohřbena Klatovy) 
00 KarI von Beloutte de Watters 
11.4.4.1.1.4.8.2. Marie Anna Josefa, * 18.4.1741 
Předslav, t 5.4.1770 Předslav 
00 Ferdinand markýz ďYves ďOstriche 
11.4.4.1.1.4.8.3. Kateřina, * 26.5.1742 Předslav, 
t 17.6.1794 (pohřbena Praha - sv. Apolinář) 
00 1.5.1758 Jan Václav von Wassmuth, Předslav 
11.4.4.1.1.4.8.4. Anna Terezie Barbora Josefa Viktorie, 
* 17.8.1746 Předslav, t v mládí 
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11.4.4.1.1.4.8.5. Kateřina, t po 1811 svobodná 
11.4.4.1.1.4.8.6. Jan Vincenc, * 9.6.1749 Předslav, 
t 8.9.1798 Kosova Hora; Otín, Předslav, Habartice; 
rada apelačního soudu 
00 1.4.1777 Theresia svobodná paní z Nugentu de Val 
de Solto (* 22.5.l755 Dublin, t 25.1.1849 Praha), 
Praha-sv. Štěpán 
Děti: 11.4.4.1.1.4.8.6.1. Terezie Josefa, * 2.9.1778 

Praha, t 8.2.1787 Praha (pohřbena Předs1av) 
11.4.4.1.1.4.8.7. Václav Josef Vojtěch, * 5.10.1752 
Předslav, t 3.4.l815 (pohřben Praha-sv. Jiljí), svobodný 
11.4.4.1.1.4.8.8. František Dominik, * 21.11.1739 
Předslav, t 2.1.1808 Praha; Oselce, Kotouň, Řesanice, 
Starý Smolivec 
0020.7.1769 Anna Antonie Janovská z Janovic 
(* 5.5.1753 Oselce, t 21.7.1777 Oselce), Předslav 
Děti: 11.4.4.1.1.4.8.8.1. Anežka Kateřina, * 15.1.1 774 

Oselce, t 9.11.1841 svobodná (pohřbena Praha
P. Marie Sněžná), poslední svého rodu 
11.4.4.1.1.4.8.8.2. Josefa Kristýna, * 13.3.1775 
Ose1ce 
00 Anton Hubert von Hubertusburg 
11.4.4.1.1.4.8.8.3. Marie Josefa Antonie, 
* 15.9.l769 Oselce, t 20.11.1832 Praha 
0027.4.1794 Josef Václav rytíř de Collard, 
Praha 
00 19.7.1812 Karel Pausch, Praha (t 19.7.l812, 
pohř. Praha-Po Marie Sněžná) 
11.4.4.1.1.4.8.8.4. Bedřich Adam, * 5.3.1777 
Oselce, t 24.1.1778 Oselce 
11.4.4.1.1.4.8.8.5. A10isie Kateřina, * 21.9.1772 
Oselce, t 24. I .1773 Oselce 

00 22.2.1781 Magdalena Anna Deymová ze Stříteže 
(* 31.1.1731 Rakovník, t Všeradice), Praha-sv. Vojtěch 

11.4.4.1.1.4.9. Ludmila Kateřina, * 15. I .1709 Oselce, 
t 14.1.1739 (pohřbena Sušice) 
003.5.1735 Jan Kryštof Bořek Dohalský z Dohalic na 
Volšovech (t 17.11.1768 Praha), Kotouň 
11.4.4.1.1.4.10. Anna Voršila, * 25.10.1705 Oselce 
11.4.4.1.1.4.11. František Josef Vilém, * 17.11.1744 Předslav, 
t 26.1. I 745 Předslav 

11.4.4.1.1.5. Kateřina Alžběta, * 1674, t 17 I 5 
00 25.11.1699 Josef Kašpar Údržský z Údrže, Kotouň 
11.4.4.1.1.6. Jan Karel, t 1.5.1699 Vídeň (pohřben Vídeň-sv. Michael) 
11.4.4.1.1.7. Václav Smil, t 12.4.l669 (pohřben Bezděkov) 
11.4.4.1.1.8. Kateřina Markéta, t mladá (pohřbena Bezděkov) 
11.4.4.1.1.9. Jan Václav, t mlád (pohřben Bezděkov) 
11.4.4.1.1.10. Adam Kašpar, t mlád (pohřben Bezděkov) 

00 Anna Chocomyšlská z Winterfelsu 
Děti: 11.4.5. Vilém Štěpán 
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00 ? Sedlecká z Újezdce 
11.4.6. dcera 
00 Jiří Příchovský z Příchovic na Skočicích 
11.4.7. dcera 
00 

11.5. Jan Heřman, * 1537, t před 1584; Úborsko 
00 Anna Točníková z Křimic 
Děti: 11.5.1. Bernard 

11.5.2. Zikmund, t po 1629 
11.5.3. Smil, t po 1629 
11.5.4. Markéta 

11.6. Stanislav, * 1543 
11.7. Holofernus * 1544 
11.8. dcera 
00 ? BěšÍn z Běšin na Liticích 
11.9. Voršila, t 13.2.1598 (pohřbena Chudenice) 
00 Jakub Vřesovský z Vřesovic 

III. linie - Vilém Janovský z Janovic, "Janowitz", * 1489, t l.5.1562 (pohřben Tubingen); nejvyšší 
polní hejtman wiirttemberského vévody, 1533-1562 nejvyšší zbrojmistr a plukovník dělostřelectva, 
hejtman v Hohenasperg 
00 Ursula von Winnenden ? 
00 Anna von Sachsenheim (t 23.2.1553) 
Děti: 

III. 1. Johann Wilhelm 
II I. 2. Reinhart, t po 1573 
111.3. Anna 
00 Georg Ludwig von Auerbach 
111.4. Johann, * 1542, t1575; 24.8.1572 zavraždil Gasparda de Colignyho 
00 Anna Isabelle ď Arne (t květen 1598) 
Děti: 111.4.1. Henri Yanowitz de Besme, t 1591 Wassy 

111.4.2. Louis Yanowitz de Besme, * před 1560, t 1633 
0023.6.1593 Christine de Florainvil1e 
Děti: 111.4.2.1. Charles, ~23.1O.1594 Saint Dizier, t 9.12.1642; pán na ďHeiltz le 

Maurupt 
00 Catherine Breuil de Minette (t po 1654) 
Děti: 111.4.2.1.1. Jean Georges, t po 1654 

00 Marie Anne Legras 
Děti: 111.4.2.1.2.1. Catherine 

00 24.4.1702 Maurice Bernard de Frédy 
111.4.2.2. Claudius, * 19.8.1596 Saint Dizier 
111.4.2.3. Anne, * před 1598, t 1652; abatyše klá.~tera Notre Dame v Saint Dizier 
111.4.2.4. N icolas, * před 1600, t 14.6.1646 Lhuitre 
00 Claude de Condé 
Děti: 111.4.2.4.1. Louis, * 1639, t 1647; pán na Lhuitre 

111.4.2.4.2. Jean-Georges, * 1641, t 1647;pán na Targes 
111.4.2.4.3. N icolas, * 1642 

111.4.2.5. Louis, * 13.4.1603 Saint Dizier 
111.4.2.6. Charles-Anne, * 21.2.1604 Saint Dizier 
111.4.2.7. Jean, * 18.2.1609 Saint Dizier, t 1647; pán na ďAzincourt 
111.4.2.8. Francoise, * 22.5.1611 Saint Dizier 
0029.5.1637 Georges de Baintz, Saint Mard sur le Mont 

VII 



00 Mr. de Courcelles ? 
111.4.2.9. Charles, * 21.4.1615 Saint Dizier 
111.4.2.10. Berbe, * 14.5.1617 Saint Dizier, t před 1670; abatyše kláštera 
Notre Dame v Saint Dizier 

111.5. Hermann, *1544, t 19.5.1590 Stuttgart; 1574-1590 dvorský maršál wurttemberského 
vévody, správce v Groningen a Bietigheimu 
00 1579/1580 Agnes von Stemenfels 
Děti: 111.5.1. Margareth, t 15.10.1635 Ditzingen svobodná 

111.5.2. Ludwig, * 29.4.1583 Stuttgart, t 31.5.1641 Řezno; wurttemberský vrchní rada 
a vyslanec na řL~ském sněmu v Řezně, správce města Kirchheim 
00 Katharina Schilling von Cannstadt (t 14.8.1611) 
001613 Ursula Sibylla von Hal1eweyl (t 26.2.1637, pohřbena Leonberg) 
Děti: 111.5.2.1. Friedrich Ludwig, * 29.5.1618, t 21.1.1673 Stuttgart (pohřben Groningen) 

00 Benigna Veronika Pšovická z Mukoděl (t 12.11.1690 Stuttgart, pohřbena 
Groningen) 
111.5.2.2. Julius Friedrich, t 

111.5.3. Kunigunde, * 1586, t 15.4.1586 (pohřbena Gross Sachsenheim) 
111.5.4. Susanna, * 13.8.1581, Gross Sachsenheim, pohřbena 24.6.1617 (Wendlingen) 
00 1601 Andreas (Ulrich) Schilling von Cannstadt 
111.5.5. Friedrich st., * 1587, t 20.10.1635; 1615-1624 přísedící wurttemberského dvorského 
soudu, 1624-1635 tajný a vrchní rada 
00 Marie Anna von Karpfen (t po 1627) 
Děti: 111.5.5.1. Wilhelm Friedrich, t 1649 

111.5.5.2. Ludwig Adam, t v mládí 
111.5.5.3. Anna Sophie 
00 Wolf Friedrich von Neuding 
111.5.5.4. Johann Friedrich, t 1633 
111.5.5.5 Hermann Friedrich, * 1629 

111.5.6. Christoph (pohrobek), * 1589, t 13.6.1636 Ditzingen 
00 1620 Anna Elisabeth von Stockheim 
Děti: 111.5.6.1. Marie Ursula, * kolem 1622, t 22.10.1635 Ditzingen 

111.5.6.2. Ursula, * kolem 1620, t 14.9.1635 
111.5.6.3. Friedrich, * 15.8.1627 Ditzingen, t 13.11.1628, pohřben Kostnice 

111.6. Barbora, t 1541 
111.7. Zuzana 

IV. linie - Jindřich Janovský z Janovic, * kolem 1497, t 1581-1590; Janovice n. Úhl. 
00 Eva Oslovická z Jemničky, t 1585 
Děti: 

IV.1. Anna, t 1566 
00 Jindřich Harant z Polžic a Bezdružic (*1542, tI5.12.1603) 
IV.2. Magdalena, t 21.2.1625 Kolinec 
00 Volf Gotthard Perglar z Perglasu na Velharticích, Kolinci, Mokrosucích a Tedražicích 
IV.3. Jiří, * kolem 1552, t 22.4.1626 Janovice n. Úhl. (pohřben Janovice n. Úhl.) 
00 ? Kocová z Dobrše 
00 Lidmila Muchková z Bukové 
Děti: IV.3.1. Jan Jindřich, t 1633; Janovice n. Úhl. 

00 Magdalena Krizelda Perglarová z Perglasu, t 1639 
Děti: IV.3.1.1. Eva Barbora, t po 1634 

00 Jan Vilém Chanovský z Dlouhé Vsi (t 1719) 
IV.3.1.2. Oldřich Vilém, * kolem 1624, t 1655-1665 
IV.3.l.3. Jiří Gotthard, * kolem 1618, t po 1674 Uhry 
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IV.3.2. Jitka 
00 KryštofWiedersperger z Wiederspergu (t po 1622) 

IV.4. Jan ml., t před 1610; Janovice n. Úhl., Nedanice 
00 Kateřina z Rýzmberka na Nedanicích 
Děti: IV.4.I. Kateřina Ludmila 

00 Vilém ml. z Klenové (t po 1655 Klatovy) 
IV.4.2. Marie Magdalena (Maruše) 
00 Jan Boreň Chlumčanský z Přestavlk (t 1618) 
IV.4.3. Kryštof, * 1589, t 28.2.1644 Hof; Soustov 
00 ? 
Děti: IV.4.3.I. Friedrich 

IV.4.3.2. Eva Krizelda, t 4.6.1639 Hof (pohřbena klášter Hof) 
IV.4.3.3. Jan Jindřich, * 29.1.1629 Hof; páže generála Konigsmarcka v Rakovníce 
IV.4.3.4. Magdalena Salomena, * 18.5.1630 Hof, t 12.7.1631 Hof (pohřbena klášter 
Hof) 
IV.4.3.5. Anna Kateřina, t po 1633 

IV.4.4. Eva, t po 1596 
IV.4.5. Jindřich, t před 1616 
IV.4.6. Marie Salome 
00 Vilém Sedlecký z Újezdce (t po 1625) 

00 Eliška Podmokelská z Prostiboře 
00 Kristýna Černínová z Chudenic 
Děti: IV.4.7. Anna Václava 

00 Václav Vamberský z Rohatec 
00 Vilém ml. z Klenového (t po 1655 Klatovy) 
IV.4.8. Diviš, t po 1620 
IV.4.9. Štěpán, t po 1616 
IV.4.10. Drslav, t po 1629 

IV.5. Marie Anna, t 1.5.1587 
00 Jiří Harant z Polžic a Bezdružic (* 1522, t 26.5.1584) 
IV.6. Žofie, t po 1591 
00 Jáchym Šebestián Plánský ze Žeberka na Velharticích 
IV.7. Kristýna 
00 Petr Obytecký z Obytec 
IV.8. Markéta 
Burian Fremut ze Stropčic na Běhařově 
IV.9. Eva 
00 Karel Zábelický ze Soutic ? 

V. linie - Jiří Janovský z Janovic, t 1552-1557; Veselí 
00 Magdalena z Laubenberka 
Děti: 

V.l. Jan st., t po 1596; Veselí, Nedanice 
00 ? Příchovská z Příchovic 
00 Alžběta Podmokelská z Prosti boře 
Děti: V.2.1. Alžběta 

00 Zikmund Vojtěch Cíl ze Svojšic na Svojšicích 
V.2.2. Jan Adam, t 1617-1629; Nedanice 
V.2.3. Heralt, t po 1628; Nedanice 
V.2.4. Judita, t kolem 1620 
00 Kryštof Wiedersperger z Wiederspergu 
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V.2.S. Salomena 
00 Vilém Sedlecký z Újezdce 
V.2.6. Helena 
00 Abraham Chotek z Chotkova 

V.2. Elena 
00 Šebestián Plánský ze Žeberka na Prostředním Krušci 

00 Kateřina Nebí10vská z Drahobuze 
Děti: 

V.3. Jakub, t po 1581; Veselí, Běhařov 
00 Anna Vlasatá z Domaslavi ? 
Děti: V.1.1. Jindřich, t 1620 Plzeň; Drslavice 

00 Ludmila Wiederspergerová z Wiederspergu 
Děti: V.1.1.1. Kateřina Apolena, t Týnec 

00 Jan Kousek ze Sobětiček (t 1657) 
V.I.I.2. Anna Regina 
00 Jan Děpolt Bejček z Nespečova na Chamuticích 
00 1676 Ladislav Vilém Kousek ze Sobětic 

V.1.2. Jan Jiří, t po 1600; Nedanice 
V.4. Anna 
00 Adam Pemklo ze Schonreitu 
V.S. Ludmila, t 1603 
00 Drslav Příchovský z Příchovic na Chlumčanech 
00 Bohuslav Obytecký z Obytec na Kydlinách (t 1603) 
V.6. Magdalena 
00 Petr Příchovský z Příchovic na Lužanech 
V.7. Anabilie 
00 Bedřich Příchovský z Příchovic na Dlažově 
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Textová příloha 2: Dílčí cedule bratrů Jana ml. a Jiřího Janovských 
z Janovic z roku 1590 

Léta Páně tisícího pětistého devadesátého v pondělí po památce Nanebevstoupení pana 
Krista [4.6.1590] položený jsou tito dílové bratrští ve jméno svaté a nerozdílné Trojice, ze všeho 
statku a zboží pravého otcovského, kteréžkoli na zemi aneb nač emko li jiném máme ježto nám 
bratřím k společnému rozdělení od urozeného pana Jindřicha Janovského z Janovic a na Janovicích, 
pana otce našeho nejmilejšího, daný a postoupený, též i po dobré paměti paní Evě Janovský 
z Jemničky, paní mateři naší milý, na nás bratří připadlej a nám deskami zemskejmi odkázanej jest, 
skrze mě Jana mladšího Janovskýho z Janovic, jakožto staršího bratra, na groš míšeňský počítajíc. 

Dl1první 
Item tvrz Janovice starou, poněvadž na větším díle zbořena jest, té tvrze v nerozdíly nám 

bratřím na ten čas zanechávám. 
Item kladu k dílu tomuto dům při tvrzi, kterejž sluje v předhradí se třími světnicemi, 

komorami, spižernami, kuchyněmi, jakž vystaven jest, k tomu kladu naproti při mlejně dva sklepy 
klenutý při kterýchžto dvoje dveře železný jsou, pavlač, a ty komory dvě, hostenici a prostřední 
komoru až k vobilnici, též vdole při zemi marštal a spižírnu k chování sýrův, másla a jiných potřeb. 

Item též kladu k dílu tomuto mlejn v předhradí se třemi koly moučnými stupami, pilou k 
řezání prken a vším tím stavením, jakž vystaven jest, nic odtud neodcizujíce, též i loch pod kolnou 
k chování vín a piv pohodlnej. 

Item tolikéž kladu marštalku ode dřeva a při ní komůrku, též marštal velikou na koně. 
Item při týmž stavení kladu dvůr s ratejnou, s lázničkami a v ní s pánví měděnou, stodolou 

novou s kolnou a se všemi chlívy, což jich koli ve dvoře postavených jest, též i vovčÍn a chalupu 
vovčáckou. 

Item též kladu k dílu tomuto štěpnici velikou za ratejnou všecknu a štěpnice za vraty, 
zahrady a chmelnice polovici, totiž hořejší stranu, jakž vymezován jest, tolikéž kladu k tomuto dílu 
štěpničku a zahrádku ve dvoře za chlívem kravskejm. 

Tyto dědiny kladu k dílu tomuto: nejprve vobůr, kterejž jest na tento čas osytej ječmenem a 
vovsem při silnici od mezníku a jakž dáleji vymezován a vysázen jest až do Kreisovy dědiny. Item 
druhej vobůr za lazebníkovou zahradou, kterejž na ten čas přílohem ležÍ a vymezován jest až též do 
druhé dědiny Kreisovy. Item třetí vobůr vozimním vobilím vositej od sázeného mezníku až do luk 
a mezníku při lukách jedovarských. Item kladu k dílu tomuto dědiny vorné, kteréž slují 
Na Stanětičné. Tolikéž kladu k dílu tomuto dědiny vorné, kteréž slují V Petrovičkách. 

Tyto louky kladu k dílu tomuto: nejprve a předkem louky veliký, kteréž slují Dvořiště též 
do Kačína. Item louku při dvořištích za stokou, která sluje Běh, louku v Chvalovci dolejším, loučku 
za láznou. Item louky u Vosiny. Item louku Bečkovskou, jakž v svým obmezování jest. 
Tyto lidi osedlé s jich povinnostmi kladu k dílu tomuto prvnímu: 

městečko Janovice 
Ebrle platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 3 dny, 
roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Jiřík Vlček platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sÍcti 
3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Václav Huna platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 
3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Martin Hrnčíř platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na trav ách 
sícti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 
6. 
Jiřík Kochtáček platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách 
sícti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 
6. 
Jan Tůmovic platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 
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3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Matěj Hodek platí ouroku svatohavelskýho I kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 
3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Jan Pouzar platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 
3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Jan Kreisa platí ouroku svatohavelskýho 2 kopy a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 
3 dny, roboty ženné 8 dní, hrabání 2 dny, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu 
poroučí, 6. 
Zikmund Peškův platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu 10 grošů a při svatém Jiří tolikéž, roboty na 
travách sícti 3 dny, roboty ženné 8 dní, hrabání 2 dny, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, 
jakož se jemu poroučí, 6. 
Jan Mastík platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 
3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Tomáš Pravej platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 
3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Daniel Hudy platí ouroku svatohavelskýho 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty na travách sícti 
3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for na Království má přivézti dříví, jakož se jemu poroučí, 6. 
Item tito nahoře psaní láníci a podsedci jsou povinni z chmelnice, což k tomuto dílu, náleží chmele 
sčesati, řípu vyrejti, a kdyby se do kdo do městečka přespolní nekoupil, a tu na tomto osaditi chtěl, 
ty s tím což má přistěhovati. 
Tyto chalupníky s jich povinnostmi z městečka Janovic kladu k dílu tomuto: 
Václav Zemek platí ouroku při sv. Havle 10 grošů a při sv. Jiří tolikéž, roboty ženné 2 dny, hrabání 
na lukách 2 dny. 
Jiřík krejčí platí ouroku při sv. Havle 10 grošů a při sv. Jiří tolikéž, roboty ženné 2 dny, hrabání 
lukách 2 dny. 
Vavřinec Pouzar platí ouroku při sv. Havle 10 grošů a při sv. Jiří to1ikéž, roboty ženné 2 dny, 
hrabání lukách 2 dny. 
Anna Strnadka platí ouroku při sv. Havle 10 grošů a při sv. Jiří to1ikéž, roboty ženné 2 dny, 
hrabání lukách 2 dny. 
Maruška Vovsová platí ouroku při sv. Havle 20 grošů a při sv. Jiří to1ikéž. 
Václav Karlýto platí ouroku při sv. Havle 10 grošů a při sv. Jiří to1ikéž, roboty ženné 2 dny, 
hrabání lukách 2 dny. 
Jiřík voštěpař platí ouroku při sv. Havle 5 grošů a při sv. Jiří to1ikéž. 
Hradačka platí ouroku při sv. Havle 5 grošů a při sv. Jiří tolikéž. 
Jan Tuček platí ouroku při sv. Havle 5 grošů a při sv. Jiří tolikéž, roboty ženné 2 dny, na lukách 
hrabání 2 dny. 
Říha platí při sv. Havle 10 grošů a při sv. Jiří tolikéž, roboty ženné 2 dny, na lukách hrabání 2 dny. 
Zikmund Pelech platí při sv. Havle 10 grošů a při sv. Jiří tolikéž, roboty ženné 2 dny, na lukách 
hrabání 2 dny. 
Vít mlynář platí při sv. Havle 10 grošů a při sv. Jiří tolikéž, roboty ženné 2 dny, na lukách hrabání 
2 dny. 
Šimon ze vsi Spůle. 
Burian švec. 
Tito chalupníci mají a sou povinni k tomuto dílu hlavatici sázeti a řepy vobřezávati. 
Item lazebníka s lázní v městečku Janovicích jakými koli povinnostmi nám zavázán jest, anebo 
náměstkové jeho budou, poněvadž nám žádnejm peněžitým platem povinovat není, toho nám 
oběma bratřím v nerozdílu zanechávám. 
Item krám mastnej řeznický v městečku Janovicích toho též nám bratřím k společnému užívání 
zanechávám. 

Item ves Rohozno s lidmi a na nich těmito povinnostmi kladu k dílu tomuto: 
Dorota Hanzlíková vdova, platí při svatém Havle ouroku 1 kopu 28 grošů a při svatém Jiří to1ikéž, 
slepic dává 6. 

XII 



Jan Vrabec platí při svatém Havle ouroku I kopu 28 grošů a při svatém Jiří tolikéž, slepic dává 6. 
Jan Koranda platí při svatém Havle ouroku 1 kopu 28 grošů a při svatém Jiří tolikéž, slepic dává 6. 
Martin Němec platí při svatém Havle ouroku I kopu 28 grošů a při svatém Jiří tolikéž, slepic dává 
6. 

Ves Vondřejovice s lidmi a platy a jich povinnostmi kladu k dílu tomuto: 
Matěj Štuna platí ouroku při svatém Havle 3 kopy 20 grošů a při svatém Jiří tolikéž, slepice 4 
Michal platí ourokův při svatém Havle 1 kopu a při svatém Jiří tolikéž, roboty ženné 2 dny, hrabání 
2 dny, slepice 4. 
Dorota Tkalcová při svatém Havle I kopu, při svatém Jiří tolikéž, roboty ženné 2 dny, hrabání 
2 dny, slepice 4. 
Item v Starejm Bejdle půl dvoru na kterémž sedí Vondřej Žežulka toho nám bratřím k společnosti 
zanechávám a příčinou, že ten jistej Žežulka nám žádného platu nedává a pan Vilím Janovský, 
strejic náš, druhou polovici na témž dvoru a člověku má. 
Item Jan Blažek v vsi Spůli, poddanej náš, kterej tu jest, též toho člověka se vším jeho 
přislušenstvím nám bratřím zanechávám. 

Tyto rybníky zejména kladu k dílu tomuto prvnímu: Item nejprve rybník Pastvištnej, item 
rybník hořejší veselskej, item rybník za láznou, item rybník pod chmelnicí, item rybník Chvalovec 
dolejší, item rybník Chvalovec hořejší, item rybník Na Katovce, item rybník Farářský, item 
rybníček pustý pod farářským, item rybníček plodovej František, item sázky k chování ryb, ve 
dvoře 3, první pod ovčínem a podle té pořád dvě sádky. 

Item kladu k dílu tomuto příkop nade mlejnem hořejším až nahoru do stoky, která na mlejn 
jde. Item stoku, která jde od obecní řeky až do příkopu, ty stoky k společnosti zanechávám tak, 
abychom oba dva bratři jí rybami i jináč užívati mohli a když by toho potřeba byla, na tuž stoku 
a jezy voba dva společně nakládati. Item příkop vokolo starý tvrze, toho k společnému užívání nám 
bratřím zanechávám. 

Tyto řeky kladu k dílu tomuto: item nejprve řeku, kteráž začátek svůj béře od jezu Jandy 
mlynáře až do řeky pana Voldřicha Janovskýho, strejce našeho. Item řeku, která sluje ve Drahách od 
jezu pana Buriana Fremuta až do řeky kněžský k faře janovský náležitý. Item říčku, která začátek 
svůj béře vod obecní řeky k janovské obci náležitý, až do řeky farářské. 

Tyto lesy kladu k dílu tomuto prvnímu: nejprve les, kterej sluje Od lomu od Janka staršího 
z městečka Janovic dědiny, začátek svůj béře až přes skalicí až do hory Kněžský, jakž hranice 
a kříže na dříví vysekaný ukazují. Po pravé straně: item les, který sluje Vosina dolejší k Bystřici 
ležící, kterej na onen čas v držení a užívání bylo dobré paměti paní Eva Janovská, paní matka naše 
milá, ten všecken k tomuto dílu přiděluji. Item též se přiděluje les Vosina, které sem já Jan mladší 
Janovský v držení byl, od dílu a lesu pana Buriana Fremuta až do dílu Hořejší Vosiny, tak jakž 
hranice a kříže ukazují. 

Item co se všech kněžských též i obecních lesův dotejče, těch v společnosti zanechávám 
tak, abychom jich honěním zajícův na nich i jinou voli oba dva bratři užívati mohli, jeden druhému 
v tom překážky nečiníc. 

Item co se sladův, kterýž na ten čas před rukama jsou, i všelijakého sutého obilí dotejče, 
o to vše což ho koli v předhradí na sejpce i jinde tu před rukami jest, dadouc je vyměřiti, hned po 
rozdílích těchto našich na dva díly spravedlivě se poděliti máme. 

Item strany pak vobilí ositého na poli, když pán Bůh všemohoucí ráčí z požehnání svého 
božského to k dozrání šťastně dáti dojíti, abychom na společný náklad žěncův i jiných di leníkův 
dali takové obilí požíti, skliditi a do mandelův složiti, a potom o takové vobilí na dva díly 
spravedlivě se rozděliti máme. 

Item o vovce, skopce, jarháky, jehňata, co těch před rukami jest, též voly, krávy, telata, 
svině, vepře i jiné všelijaké dobytky též i koně tažné, což toho všeho v předhradí a ve dvoře se 
vynajde a vyhledá, krom mejch dobytků v klisen a koní, co jich já starší bratr mám, o ty máme se na 
dva díly hned po rozdílích těchto našich spravedlivě poděliti. 

Item strany dluhův všech, všelijakých, kteříž nám oběma bratřím po pánu otci našem 
nejmilejším spravedlivě k zaplacení náleží, ty hned po těchto rozdílích našich zaplatiti anebo se o ně 
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s věřiteli urovnati máme, kterýchžto dluhův se nachází toto: 
nejprve panu Janovi staršímu Janovskýmu, strejci našemu 600 kop míšo 
panu Vilímovi Janovskýmu z Janovic a na Petrovicích, též strejci našemu 300 kop míšo 
mně Janovi mladšímu Janovskýmu z Janovic 4900 kop míšo 
panu Jiříkovi Janovskýmu bratru mému 1400 kop mÍŠ. 

Ty všickny dluhy podle jistého snešení a sečtení pan Jiřík Janovskej, bratr můj, zaplatiti 
anebo se o ně hned s pány věřiteli umluviti jest uvolil a nadto vejše mně Janovi mladšímu 
Janovskýmu 25 kop míšenských dáti a na 3000 kop míšeňských jistotu dostatečnou s ourokem 
obyčejným, s rukojmými a polouletním napřed věděti dáním zhotoviti, a hned při třetí ceduli dílčí 
od sebe jest odvésti připověděl. 

Item jestliže by se co po těchto dílích našich vyhledalo a našlo, že by mělo díly pojato 
a položeno nebylo a nám bratřím že by co bylo od kohožkoli dlužno pozůstáno, ježto by k spolku 
po panu otci našim příslušelo a též od nás že by co k zaplacení dáleji bylo povinného v tom ve všem 
abychom rovnost měli k vzetí i k dání na rovnej díl. 

Kolatura a podací kostelní, to se při obou nás bratří zůstavuje tak, aby každej z nás bratří 
toho podacího polovici měl a jeden bez druhého aby tu nic nevládl nežli na čem bychom se oba 
bratří snesli, to aby pevně zůstalo a průchod svůj mělo. 

Item co se lomův kamene vápenného a všelijakých jiných dotejče, poněvadž by v čas 
příležitej jeden každej nás bratří toho potřebovati mohl, toho též k užívání společnému zanechávám 
tak, aby jeden každý z nás bratří v čas potřeby [?] bez překážky druhého toho užívati mohl i s dědici 
a budoucími našimi. 

Item co se cest a stezek všech a všelijakých k dědinám, lukám, rybníkům, řekám 

a potokům i po všech gruntech, po potřebách jednoho i druhého dílu dotejče, těch co by tak bylo 
aby jeden druhému jezděním a chozením zbraňovati nižádným způsobem nemohl. 

Artikulové ajisté vejminky podle kterýchžto se tak chovati máme a povinni budeme, jakž v jedné 
i druhé ceduli dílčí nás obou bratří níže poznamenáno jest. 

Item v městečku Janovicích mejta aneb cla, co se ho kol schází, abychom společně užívali 
a dva mejtný vobilí, kteříž by nám bratřím přísahu a povinnosti zavázáni byli a jednomu i druhému 
aby bez přítomnosti a vůle společně nic nevydávali, nýbrž každého půl léta nám počet pořádnej aby 
činili, a což by na jednoho i druhého díl spravedlivě přišlo, to každému z nás bratří hned aby 
od sebe odvedli. 

Item strany stok a vod na rybníky i mlejny nás obou bratří vedení, těch abychom tak jakž 
předešle bez všelijakých překážek užívali a jeden druhému v tom abychom žádné překážky nečinili 
ani jakémžkoli vobmysly a chytrostí lidskou činiti nemohli. 

Item kdožkoli z nás bratří díl první ujme a míti bude, ten aby mlynáři svému hořejšímu na 
škodu mlejnu dolejšího vody nijak zdržovati nedopouštěl, nobrž takovou vodu aby vždycky pouštěl 
tak, aby ten bratr druhej díl mající mlejna svého vodou i všelijak bez překážky volně užívati mohl. 

Item též kterýkoli z nás bratří díl druhej vezem, bude moci svobodně bez překážky 
druhého bratra sobě vodu do sádek svejch z příkop a hořejšího mimo stodolu novou aneb starým 
tokem vésti. 

Item sladovnu, hvozd, pivovar, spilku s pánví, káděmi, sudy i všelijakým jinejm nádobím 
pivovarským toho všeho v společnosti zanechávám tak a způsobem tím, abychom společně jeden 
bratr tak mnoho jako i druhej pšenic i ječmenův na sladovnu k dělání sladův časně dávali, sládka 
na společný náklad chovali, na pivovar, sladovnu, hvozd, spilku i nádobí rovnejm dílem nakládali, 
šenkýřům a krčmářům našim piva vystavovati dali a od krčmáře peníze vyberouc aneb vybrati 
dadouc, o ně se rovnejm dílem spravedlivě dělili. 

Item toto se také znamenitě vyměňuje, kterejkoli z nás bratří díl druhej vezme, bude moci 
průhon s dobytky skrze dvůr druhého bratra míti, svobodně jej dáti honiti i také cestou s vozmi 
a koňmi, kdež mu zapotřebí bude, jezditi moci bez překážky všelijaké, však tak, aby most při poušti 
i též můstek v městečku na svůj vlastní náklad napravoval, a druhej bratr první díl mající bude též 
povinen druhý dva mosty nade mlejnem svým vopravovati, však v předhradí nemáme se, jakž 

XIV 



mezníkové ukazují, jeden druhého nijakž odhrazovati a hradeb dáti dělati. 
Item strany dříví pivovarského též i k sušení sladův hvozdového, co by takového koli 

po těchto rozdílí ch našich aneb vyváření na piva nynějších sladův zbylo, takového dříví máme 
společně k pivovaru užívati a potomě dáleji rovným dílem k pivovaru a hvozdu dáti dříví, časně 
svozovati. 

Item co se rybníkův dotejče, kteří se na podzim neb zjara loviti by měly, ty všeckny 
na obouch dvouch dílech abychom společně slovili, a což by koli ryb bylo na prodej všelijakejch 
z týchž rybníkův našich vyloveno, tytéž abychom spolu prodali, potom o peníze abychom na rovnej 
díl se rozdělili, a chtěl-li li by kterej z nás bratří sobě některej džber štik, kaprův neb drůbeže k své 
potřebě vzíti, oznámíc to prve jeden druhému, tehdy to bude moci dobře učiniti, a co by neb jak 
mnoho jeden sobě vzal, tolikéž i druhej sobě vezmi aneb obrať, kde by se jemu dobře líbilo a též 
o vejmělky a plody abychom se na rovnej díl rozdělili, tolikéž když koli rybníci, totiž rybník 
Veselský hořejší a rybník Pastvištnej, též rybník pod vovčákem na slovení budou, ty abychom 
společně slovili a což by koli ryb všelijakejch na prodej vyloveno z nich bylo, o ty abychom se 
bratrsky a spravedlivě též rozdělili, nic potom potom již každej z nás podle dílův svých rybníky bez 
překážky druhé strany užívej volně. 

Též i lidem a poddaným našim, však jestliže by kdy která louka se sícti měla, kteréž by 
přes druhou sejíti se muselo, tehdy aby jeden druhému oznámil ta, aby tu louku pro cestu prosícti 
dal, aby obě sena anebo otavy časně skliditi dáti mohl. 

Rathauz též se školou k ochraně a opatrování nám oběma bratříma zůstávají a žádný z nás 
aby mimo druhého v tom jich příslušenství rathauzu a školy nevládl, nobrž oba bratři ze spolka 
abychom nad tím správcové a ochráncové zůstali. 

Co se obdarování a majestátův od předešlých králův slavné a svaté paměti předkům našim 
danejch dotýče, toho abychom oba dva bratři oučastni byli a jeden před druhejm aby toho nic 
napřed neměl. 

Co se sirotkův a zvláště pak prve někdy zběhlých z gruntův k tomuto dílu přidělenejch 
dotýče, ač jsou-li kde kteří ti kdežkoli by nalezeni a optáni byli, všickni se a buď by kterej byl při 
tom díle zůstavují a zanechávají se vší poddanou povinností a tolikéž i nezběhlí. Však měl-li by 
který z nich neboližto jinej kterej člověk od předkův našich aneb pana otce našeho nejmilejšího 
osvobozeni a vejhost a to pořádně že by pokázali nebo pokázal, tehdy i toho užíti mají bez překážky 
každého z nás bratří i dědicův a budoucích našich i s dětmi i manželkami svejmi. 

Toto se také obzvláště vymiňuje, byl-li by kterej z lidí našich buď ženatý neb neženatý, že 
by již na jiném dílu gruntu nejsa tu rodilej, před tímto rozdělením našim se osadil pod kteréhožto 
koli z nás bratří, tehdy ten a takovej odtud žádným obyčejem hýbán a vyzdvihován býti nemá, než 
na tom gruntu, aby předce tak jako by se tu rodil a měl-li by jakou spravedlnost na gruntu druhého 
dílu, ta všecka aby jemu neb dědicům jeho vydána byla bez odpornosti a umenšení všelijakého. 

Co se rozepří, smluv aneb soudův před tímto rozdílem naším zběhlých aneb jakejchžkoli 
způsob postavených dotejče, ty my oba dva bratři neb dědicové naši abychom na společný náklad 
vykonali k zisku i k ztrátě. 

Než což by se potom zběhlo a nedotejkalo společnosti ani starejch závad, již potom každej 
sám sobě svou věc vypravuj a vyvazuj. 

Též také jestliže by nám oběma bratřím buďto na zápisích a majestátích neb na čemkoli 
jiném jaká spravedlnost náležela, o čemž napřed tímto rozdílem vědomosti bych neměl a nemám 
a to že by se vyhledalo, to všecko v nerozdílu zůstavuji tak, abychme toho všeho společnejm 
nákladem obejvali k rovnému užitku i ztrátě, a kterej by pak z nás bratří o to se ujíti a nákladův na 
to činiti majíc sobě řádně o tom věděti dáno zanedbával, ten aby o takovou spravedlnost hned přišel 
a víceji na to aby se navracovati ani dědicové a budoucí jeho nijakž nemohli. 

Item jestliže by se kdy na budoucí časy co toho zběhlo vyhledalo, že by statek náš 
na kterémžkoli dílu v závadách nedostatečnejch správách byl, o čemž před tímto rozdílem naším 
vědomosti bychme neměli a nemáme a skrze ty nesprávy a zmateční opatření některej z nás neb 
dědicové a budoucí naši z dílu svého buď na mnoze neb na mále že by pořadem práva vyvozován 
jsouc po starejch správách zase svého by dojíti nemohl, a tak již z dílu svého aneb z ničeho toho že 
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by vyveden byl, tehdy na tom oba dva bratři neb dědicové a budoucí naši škodu rovnejm dílem nésti 
a jeden druhýmu to sobě vohrazovati máme pravou toho polovici což by ji dotčenejm způsobem 
a pořadem páva se odjalo, škodujíc a to povinen učiniti bude pod uvázáním se v statek jednoho 
i druhého, však toho, kterému by se co toho na díl jeho dostalo neb na díl bratrský dostane, jedním 
komorníkem pražským desk zemských a toho po uvázání týmž komorníkem bude moci užívati jako 
svého vlastního a držeti tak dlouho a dotud, dokudž by se tornu všemu co se tuto píše jemu neb 
dědicům jeho dosti nestalo než jestliže by pak svou osobou aneb jakúkoli skrze nedbanlivosti bud' 
při soudech nebo věděti o tom nedáním správci svému vedle povahy, řádu a práva této země to bylo 
jim neb dědici obmeškáno, mohouce to předjíti a časně opatřiti, tehdy což by tak a tudy zmrháno 
a obmeškáno bylo, jedné i druhé straně ni čímž jemu v tom žádnou nápravou povinni nebudou. 

Item jestliže by se kdy jaká ruda bud' zlatá, stříbrná neb jakéžkoli metály na gruntech 
našich na kterémžkoli dílu nás obou bratří vynašla a vyjevila, že by nám bratřím neb dědicům 
a budoucím našim k dobrému a užitečnému býti mohla. Na to abychom k vyzdvižení takového 
užitku a hor společný náklad vedli k rovnému zisku i ztrátě, protož toho v nerozdílu zanechávám. 

Item toto se také znamenitě mezi námi vymiňuje, aby jeden bratr mimo druhého dílu svého 
ani ničehož po panu otci našem milém, též i po paní mateři naší milé přišlého aneb nám daného 
nijakž prodati nemohl, nýbrž kdyby kterej z nás bratří co toho koli prodati chtěl aby to to předkem 
na druhého bratra vznesl a listem pod pečetí svou jemu věděti dal, že díl svůj aneb na díle něco toho 
prodati chce. A jestliže by pak týž bratr majíc sobě o tom časně věděti dáno ve dvouch anebo 
ve čtyřech nedělích o to tržiti zanedbal, tedy každej z nás budeme moci díly své prodati tornu, 
komuž se koli nám dobře líbiti bude bez překážky každého z nás bratří všehkteraké. 

A poněvadž pak vedle pořadu a obyčeje království tohoto českého nám se v těchto podílích 
našich bratrských chovati náleží, protože když bychom koli sobě jeden druhému dvě neděle napřed 
věděti dali, abychom hned spolu ke deskám zemským jeli a tyto díly naše ve desky zemské vedle 
pořádku země sobě vložiti dali. 

Pro utvrzení a upevnění těchto dílův mezi námi bratřími ve všech těch artikulech, 
klausulích a vejminkách já napřed psanej Jan mladší Janovský z Janovic pečeť svou přirozenou 
k této ceduli dílčí dal sem přitisknouti a pro lepší toho jistotu dožádal sem se urozenejch pana Wolfa 
Gottharta Pergklara z Pergklesu na Tedražicích a Mokrosuku a pana Jindřicha Vintíře z Vlčkovic 
a na Kolinci, že jsou také pečeti své podle mé na svědomí k těmto cedulem dílčím, však sobě, 
dědicům a budoucím svejm beze škody přitiskl. 

Léta Páně tisícího pětistého devadesátého v pondělí po památce Nanebevstoupení pana 
Krista [4.6.1590] položený jsou tito dílové bratrští ve jméno svaté a nerozdílné Trojice, ze všeho 
statku a zboží pravého otcovského, kteréžkoli na zemi aneb na čem koli jiném máme, ježto nám 
bratřím k spo1ečnýmu rozdělení od urozeného pana Jindřicha Janovského z Janovic a na Janovicích, 
pana otce našeho nejmilejšího, danej a postoupenej, též i po dobré paní Evě Janovský z Jemničky, 
paní mateři naší milý, na nás bratří připadlej a nám deskami zemskými odkázanej jest, skrze mě 
Jana mladšího Janovskýho z Janovic, jakožto staršího bratra, na groš míšeňský počítajíc. 

Díl druhej 
Item tvrz Janovice starou, poněvadž na větším díle zbořena jest, té tvrze v nerozdíly nám 

bratřím na ten čas zanechávám. 
Item kladu k dílu tomuto stavení při mostě, v kterémžto stavení jest světnice, komora, síň 

i s tím prázdným místem od příkopa až do panský, s vobilnicí i hořejšími punebimi [?], k tornu 
vdole pod obilnicí chlív, též z druhé strany té tvrzi staré jdouce marštal, spolu i podle ní chlívy 
svinské až proti mostu, kudy se do staré tvrze chodí, jakž sady a mezníky ukazují. 

Též skrz předhradí a dvůr svobodným průjezdem a chozením bez překážky všelikteraké 
a vně ve dvoře starou stodolu. 

Item též kladu k tomuto dílu dům v městečku Janovicích, v kterémž já Jan mladší Janovský 
na tento čas bytem sem, se vším a všelijakým stavením, též i vovčínem. 

Item též kladu také k dílu tomuto mlejn řečenej Špadenákovský se třemi koly moučnými, 
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stupami a pilou řezání prken, se vším stavením, nic odtud nevyjímajíce. 
Item též kladu k dílu tomuto štěpnici, kteráž k tomu domu, v kterémž na ten čas sem, i s 

zahradou náleží. Item tolikéž kladu k dílu tomuto štěpničku i s zahrádkou na příkopě, kteráž jest 
proti poušti blízko mostu. Item kladu k dílu tomuto štěpnici za vraty chmelnice, [?] jakž 
vymezováno jest polovici, totiž jdouce do té štěpnice po pravé ruce dolejší strany. Item kladu k dílu 
tomuto zahradu, kteráž slove V říčkách. 

Tyto dědiny kladu k dílu tomuto: nejprve vobůr za Martainem podle drah janovskejch, jakž 
vymezován jest. Item druhý vobůr proti drážkám za lazebníkovou zahradou, jakž mezníkové 
ukazujou. Item třetí vobůr proti mutvicovské louci, kterej vositej jest zimním vobilím, jakž 
mezníkové ukazují. 

Item tohkéž k tomu dílu kladu dědiny vorné, kteréž slují V Ondřejovicích. Item též kladu k 
tomuto dílu dědiny vorné, kteréž slují Za lomem. 

Tyto louky k dílu tomuto kladu: item louku pastvištnou od janovských drah až do půl trúby 
rybníčka Pastvištného. Item louku od stoky pod Hořejším rybníkem veselským nahoru mezi týmž 
rybníkem a řekou až do luk chalupníkův veselských. Item louku v Jedovařích, počna od rybníka 
Jedovařského až dolův k louce Zikmunda Peškovic. Item též louku Mutvicovskou. Item trávník od 
Tomáše Hejtmánka louky počna až do dědiny Michala chalupníka ze vsi Vondřovic. Item též louku 
na Katovce. Item též louku u mlejna Holíkova. 

Tyto lidi osedlé s jich povinnostmi kladu k dílu tomuto druhému: 
městečko Janovice 

Petr Hejtmánek platí ouroku svatohavelského 1 kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na travách sÍcti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Petr Krátkej platí ouroku svatohavelského I kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na travách sÍcti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Jakub Prasátko platí ouroku svatohavelského I kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na travách sícti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Matějovic Jan platí ouroku svatohavelského I kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na travách sÍcti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Martin Prchal platí ouroku svatohavelského I kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na travách sÍcti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Tomáš Hejtmánek platí ouroku svatohavelského I kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na travách sÍcti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Jan Strau platí ouroku svatohavelského 1 kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, roboty 
na travách sícti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se jemu 
poručí 6. 
Martin Parm platí ouroku svatohavelského I kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na trav ách sícti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Václav Štuna platí ouroku svatohavelského I kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na travách sícti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Jan Homolka platí ouroku svatohavelského 1 kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, 
roboty na travách sícti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se 
jemu poručí 6. 
Šimon Duk platí ouroku svatohavelského 1 kopu grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, roboty 
na travách sícti 3 dny, roboty ženné 6 dní, slepic 6, for z Království má přivézti dříví, jakž se jemu 
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poručí 6. 
Matěj Zarážka platí ouroku svatohavelského 2 kopy grošů míšeňských a při svatém Jiří tohkéž, 
roboty na travách sícti 3 dny, roboty ženné o jejich stravě 8 dní, slepic 6, hrabání 2 dny, for 
z Království má přivézti dříví, jakž se jemu poručí 6. 
Item tito předepsaní láníci a posedci jsou povinni chmele z chmelnice, což k tomu dílu náleží, 
zčesati, řípu vyrejti a kdyby se kdo do městečka přespolní vkoupil a tu na tomto dílu osaditi chtěl, 
i s tím což má, přistěhovati. 
Tyto chalupníky s jich povinnostmi z městečka Janovic kladu k dílu tomuto: 
Marek platí při svatém Havle 10 grošů míšeňských a při svatém Jiří tohkéž, roboty ženné 2 dny, 
hrabání na lukách 2 dny. 
Brož platí při svatém Havle 10 grošů míšeňských a při svatém Jiří tohkéž, roboty ženné 2 dny, 
hrabání na lukách 2 dny. 
Jan Mrkvička platí při svatém Havle 10 grošů míšeňských a při svatém Jiří tohkéž, roboty ženné 
2 dny, hrabání na lukách 2 dny. 
Janek Maršovic platí při svatém Havle 10 grošů míšeňských a při svatém Jiří to1ikéž, roboty ženné 
2 dny, hrabání na lukách 2 dny. 
Jiřík Rumberk platí při svatém Havle 5 grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž, roboty ženné 
2 dny, hrabání na lukách 2 dny. 
Jiřík Pešek platí při svatém Havle 10 grošů míšeňských a při svatém Jiří tohkéž. 
Bastl platí při svatém Havle 10 grošů míšeňských a při svatém Jiří to1ikéž, roboty ženné 2 dny, 
hrabání na lukách 2 dny. 
Vilím kovář platí při svatém Havle 16 grošů míšeňských a při svatém Jiří tohkéž. 
Jiří Vokáč platí při svatém Havle 19 grošů míšeňských a při svatém Jiří tohkéž. 
Jan perníkář platí při svatém Havle 12 grošů míšeňských a při svatém Jiří tolikéž. 
Vaněk Háček platí při svatém Havle 5 grošů míšeňských a při svatém Jiří tohkéž. 
Jan Janda mlynář jest povinen roboty ženné 2 dny a hrabání na lukách 2 dny. 
Pavel Špička na ten čas platu nedává. 
Tito chalupníci městečka Janovic mají a jsou povinni hlavatici sázeti a řepy vobřezávati. 

Item lazebníka s lázní obecní v městečku Janovicích jakýmikoli povinnostmi nám zavázán 
jest anebo náměstkové jeho budou, poněvadž nám žádným peněžitým platem povinovat není, toho 
nám oběma bratřím v nerozdí1u zanechávám. 

Item krám masnej řeznický v městečku Janovicích, toho též nám bratřím k společnému 
užívání zanechávám. 
Ves Rohozno s lidmi a na nich těmito povinnostmi kladu k dílu tomuto: 
Martin Havlín platí při svatém Havle ouroku I kopu 28 grošů a při svatém Jiří tolikéž, slepic dává 
6. 
Matouš Koudek platí při svatém Havle ouroku 1 kopu 28 grošů a při svatém Jiří tolikéž, slepic 
dává 6. 
Matouš Skok platí při svatém Havle ouroku 1 kopu grošů a při svatém Jiří tolikéž. 
Vojta platí při svatém Havle ouroku 1 kopu 28 grošů a při svatém Jiří tolikéž, slepic dává 6. 
Vondřovice s lidmi, platy a jich povinnostmi. 
Jakub Štuna platí při svatém Havle ouroku 2 kopy grošů míšeňských a při sv. Havle tolikéž, roboty 
ženné 2 dny, slepice 2 
Bláha Stuna při svatém Havle ouroku 2 kopy grošů míšeňských a při sv. Havle tohkéž, roboty 
ženné 1 den, trávám sečení 1 den, slepice 2 
Linhart Stuna při svatém Havle ouroku 2 kopy grošů míšeňských a při sv. Havle tolikéž, slepice 2 
Item v Starým Bejdle půl dvoru, na kterém sedí Vondřej Žežulka, toho nám bratřím k společnosti 
zanechávám za příčinou, že ten jistej Žežulka nám žádného platu nedává a pan Vilím Janovskej, 
strejc náš, druhou polovici na témž dvoře a člověku má. 
Item Jan Blažek ze vsi Spůli, poddaný náš, kterej tu jest, též téhož člověka se vším jeho 
příslušenstvím k společnosti zanechávám. 
Tyto rybníky zejména kladu k dílu tomuto druhému: 

XVIII 



Rybník Novej velikej i s tou stokou, která jde od rybníka velikého nahoru až do gruntův pana 
Přibíka Klenovskýho, též stočku, kteráž od téhož rybníka Nového jde nahoru až do gruntův pánův 
Videršpergerů. Item rybníček řečený Prostřední. Item rybníček v Ondřejovicích. Item rybníček 
malej pustej v Petrovičkách. Item rybníček řečený Řiť [?]. Item sázky k rybám chování ve dvoře 
u vrat jednu a druhou vně za vraty. 

Item příkop pod pouští až do mlejna neb až do kol při Hořejším mlejně. Item stoku, která 
jde od obecní řeky až do příkopu té stoky k společnosti zanechávám, tak abychom oba dva bratři jí 
rybami i jináč užívati mohli, a kdyby toho potřeba byla, na tuž stoku a jezy nakládali. Item příkop 
okolo starý tvrze, toho též k společnému užívání nám bratřím zanechávám. 

Tyto řeky kladu k dílu tomuto. Item řeku, která začátek svůj béře od řeky pana Vilíma 
Janovskýho, strejce našeho, až do řeky pana Buriana Fremuta. 

Tyto lesy kladu k dílu tomuto druhému. Item nejprve les, kterej sluje Od lomu od Janka 
staršího z městečka Janovic dědiny začátek svůj béře, až přes skalici po levý ruce nahoru jdouce 
mimo hejk až do gruntův a mezí, též křížův, které máme s panem Šebestiánem Viderspergerem 
k Hamru naležitejmi. 

Item les, kterej sluje Vosina hořejší od křížův vymezovanejch až do cesty aneb stezky, 
která jde k Starému Bydlu po levé ruce přidávám k dílu tomuto. 

Artikulové ajisté ve.jminky podle kterýchžto se tak chovati máme a povinni budeme, jakž v jedné 
i druhé ceduli dílčí nás obou bratří níže poznamenáno jest. 

Item v městečku Janovicích mejta aneb cla, co se ho kol schází, abychom společně užívali 
a dva mejtný vobilí, kteříž by nám bratřím přísahu a povinnosti zavázáni byli a jednomu i druhému 
aby bez přítomnosti a vůle společně nic nevydávali, nýbrž každého půl léta nám počet pořádnej aby 
činili, a což by na jednoho i druhého díl spravedlivě přišlo, to každému z nás bratří hned aby 
od sebe odvedli. 

Item strany stok a vod na rybníky i mlejny nás obou bratří vedení, těch abychom tak jakž 
předešle bez všelijakých překážek užívali a jeden druhému v tom abychom žádné překážky nečinili 
ani jakémžkoli vobmysly a chytrostí lidskou činiti nemohli. 

Item vovce, skopce, jahrlinky, jehňata, co těch před rukami jest, též volx, krávy, telata, 
svině, vepře i jiné všelijaké dobytky též i koně tažné což toho všeho v předhradí a ve dvoře se 
vynajde a vyhledá krom mejch dobytkův, klisen a koní, co jich já starší bratr mám, o ty máme se 
na dva díly hned po rozdílí ch těchto našich spravedlivě poděliti. 

Item strany dluhův všech a věelijakých, kterýž nám oběma bratřím po panu otci našem 
nejmilejším spravedlivě zaplaceny náležejí, ty hned po těchto rozdílích našich zaplatiti anebo se 
o ně s věřiteli urovnati máme, kterýchžto dluhův se nachází toto: 
Item nejprve panu Janovi staršímu Janovskýmu, strejci našemu 600 kop míšo 
Item panu Vilímovi Janovskýmu z Janovic a na Petrovicích, též strejci našemu 300 kop míšo 
Item mně Janovi mladšímu Janovskýmu z Janovic 4900 kop míšo 
Item Jiříkovi Janovskýmu, bratru mému 1500 kop míšo 

Všickny dluhy podle jistého snešení a sečtení pan Jiřík Janovský, bratr můj, zaplatiti anebo 
se o ně hned s pány věřiteli umluviti jest uvolil a na to vejše mně Janovi mladšímu Janovskýmu 
dvaceti pět kop míšeňských dáti a na tři tisíce kop míšeňských jistotu dostatečnou s ourokem 
obyčejnejm, s rukojmími a polouletím napřed věděti dáním zhotoviti a hned při vzetí cedule dílčí 
od sebe jest odvésti při pověděl. 

Item jestliže by se co těchto dílech našich vyhledalo a našlo, že by v tyto díly pojato 
a položeno nebylo a nám bratřím že by co bylo od kohokoli dlužno pozůstáno, jest to by k spolku 
po panu otci našem příslušelo a též u nás že by co k zaplacení dáleji bylo povinného, v tom ve všem 
abychom rovnost měli k vzetí i k dání na rovnej díl. 

Kolatura a podací kostelní, to se při obou nás bratří zůstavuje tak, aby kaž dej z nás bratří 
toho podacího polovici měl a jeden bez druhého aby tu nic nevládl nežli na čem bychom se oba 
bratří snesli, to aby pevně zůstalo a průchod svůj mělo. 

Item co se lomův kamene vápenného a všelijakých jiných dotejče, poněvadž by v čas 
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příležitej jeden každej nás bratří toho potřebovati mohl, toho též k užívání společnému zanechávám 
tak, aby jeden každý z nás bratří v čas potřeby [?] bez překážky druhého toho užívati mohl i s dědici 
a budoucími našimi. 

Item co se cest a stezek všech a všelijakých k dědinám, lukám, rybníkům, řekám 
a potokům i po všech gruntech, po potřebách jednoho i druhého dílu dotejče, těch co by tak bylo 
aby jeden druhému jezděním a chozením zbraňovati nižádným způsobem nemohl nyní i na časy 
budoucí, též i lidé a poddaným našim, však jestliže by kdy která louka se sícti měla, kteréž by přes 
druhou se jeti muselo, tehdy aby jeden druhému oznámil, tak aby tu louku pro cestu prosícti dal, 
aby sobě sena aneb otavy časně skliditi dáti mohl. 

Rathauz též se školou k ochraně a opatrování nám oběma bratříma zůstávají a žádný z nás 
aby mimo druhého v tom jich příslušenství rathauzu a školy nevládl, nobrž oba bratři ze spolka 
abychom nad tím správcové a ochráncové zůstali. 

Co se obdarování a majestátův od předešlých králův slavné a svaté paměti předkům našim 
danejch dotýče, toho abychom oba dva bratři oučastni byli a jeden před druhejm aby toho nic 
napřed neměl. 

Co se sirotkův a zvláště pak prve někdy zběhlých z gruntův k tomuto dílu přidělenejch 
dotýče, ač jsou-li kde kteří ti kdežkoli by nalezeni a optáni byli, všickni se a buď by kterej byl při 
tom díle zůstavují a zanechávají se vší poddanou povinností a tolikéž i nezběhlí. Však měl-li by 
který z nich neboližto jinej kterej člověk od předkův našich aneb pana otce našeho nejmilejšího 
osvobozeni a vejhost a to pořádně že by pokázali nebo pokázal, tehdy i toho užíti mají bez překážky 
každého z nás bratří i dědicův a budoucích našich i s dětmi i manželkami svejmi. 

Toto se také obzvláště vymiňuje, byl-li by kterej z lidí našich buď ženatý neb neženatý, že 
by již najiném dílu gruntu nejsa tu rodilej, před tímto rozdělením našim se osadil pod kteréhožto 
koli z nás bratří, tehdy ten a takovej odtud žádným obyčejem hýbán a vyzdvihován býti nemá, než 
na tom gruntu, aby předce tak jako by se tu rodil a měl-li by jakou spravedlnost na gruntu druhého 
dílu, ta všecka aby jemu neb dědicům jeho vydána byla bez odpornosti a umenšení všelijakého. 

Co se rozepří, smluv aneb soudův před tímto rozdílem naším zběhlých aneb jakejchžkoli 
způsob po stavených dotejče, ty my oba dva bratři neb dědicové naši abychom na společný náklad 
vykonali k zisku i k ztrátě. 

Než což by se potom zběhlo a nedotejkalo společnosti ani starej ch závad, již potom každej 
sám sobě svou věc vypravuj a vyvazuj. 

Též také jestliže by nám oběma bratřím buďto na zápisích a majestátích neb na čemkoli 
jiném jaká spravedlnost náležela, o čemž napřed tímto rozdílem vědomosti bych neměl a nemám 
a to že by se vyhledalo, to všecko v nerozdílu zůstavuji tak, abychme toho všeho společnejm 
nákladem obejvali k rovnému užitku i ztrátě, a kterej by pak z nás bratří o to se ujíti a nákladův na 
to činiti majíc sobě řádně o tom věděti dáno zanedbával, ten aby o takovou spravedlnost hned přišel 
a víceji na to aby se navracovati ani dědicové a budoucí jeho nijakž nemohli. 

Jestliže by se kdy na budoucí časy co toho zběhlo vyhledalo, že by statek náš 
na kterémžkoli dílu v závadách nedostatečnejch správách byl, o čemž před tímto rozdílem naším 
vědomosti bychme neměli a nemáme a skrze ty nesprávy a zmateční opatření některej z nás neb 
dědicové a budoucí naši z dílu svého buď na mnoze neb na mále že by pořadem práva vyvozován 
jsouc po starej ch správách zase svého by dojíti nemohl, a tak již z dílu svého aneb z ničeho toho že 
by vyveden byl, tehdy na tom oba dva bratři neb dědicové a budoucí naši škodu rovnejm dílem nésti 
a jeden druhýmu to sobě vohrazovati máme pravou toho polovici což by ji dotčenejm způsobem 
a pořadem páva se odjalo, škodujíc a to povinen učiniti bude pod uvázáním se v statek jednoho 
i druhého, však toho, kterému by se co toho na díl jeho dostalo neb na díl bratrský dostane, jedním 
komorníkem pražským desk zemských a toho po uvázání týmž komorníkem bude moci užívati jako 
svého vlastního a držeti tak dlouho a dotud, dokudž by se tomu všemu co se tuto píše jemu neb 
dědicům jeho dosti nestalo než jestliže by pak svou osobou aneb jakúkoli skrze nedbanlivosti buď 
při soudech nebo věděti o tom nedáním správci svému vedle povahy, řádu a práva této země to bylo 
jim neb dědici obmeškáno, mohouce to předjíti a časně opatřiti, tehdy což by tak a tudy zmrháno 
a obmeškáno bylo, jedné i druhé straně ničímž jemu v tom žádnou nápravou povinni nebudou. 
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Item jestliže by se kdy jaká ruda bud' zlatá, stříbrná neb jakéžkoli metály na gruntech 
našich na kterémžkoli dílu nás obou bratří vynašla a vyjevila, že by nám bratřím neb dědicům a 
budoucím našim k dobrému a užitečnému býti mohla. Na to abychom k vyzdvižení takového užitku 
a hor společný náklad vedli k rovnému zisku i ztrátě, protož toho v nerozdílu zanechávám. 

Item toto se také znamenitě mezi námi vymiňuje, aby jeden bratr mimo druhého dílu svého 
ani ničehož po panu otci našem milém, též i po paní mateři naší milé přišlého aneb nám daného 
niajkž prodati nemohl, nýbrž kdyby kterej z nás bratří co toho koli prodati chtěl aby to to předkem 
na druhého bratra vznesl a listem pod pečetí svou jemu věděti dal, že díl svůj aneb na díle něco toho 
prodati chce. A jestliže by pak týž bratr majíc sobě o tom časně věděti dáno ve dvouch anebo 
ve čtyřech nedělích o to tržiti zanedbal, tedy kaž dej z nás budeme moci díly své prodati tomu, 
komuž se koli nám dobře líbiti bude bez překážky každého z nás bratří všelikteraké. 

A poněvadž pak vedle pořadu a obyčeje království tohoto českého nám se v těchto podílích 
našich bratrských chovati náležÍ, protože když bychom koli sobě jeden druhému dvě neděle napřed 
věděti dali, abychom hned spolu ke deskám zemským jeli a tyto díly naše ve desky zemské vedle 
pořádku země sobě vložiti dali. 

Pro utvrzení a upevnění těchto dílův mezi námi bratřími ve všech těch artikulech, 
klausu1ích a vejminkách já napřed psanej Jan mladší Janovský z Janovic pečeť svou přirozenou k 
této ceduli dílčí dal sem při tisknouti a pro lepší toho jistotu dožádal sem se urozenejch pana Wolfa 
Gottharta Pergklara z Pergklesu na Tedražicích a Mokrosuku a pana Jindřicha Vintíře z Vlčkovic a 
na Kolinci, že jsou také pečeti své podle mé na svědomí k těmto cedulem dílčím, však sobě, 
dědicům a budoucím svejm beze škody při tiskl. 

Opis z podle vidimusu města Klatov z 14.6.1653. První díl ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla Hostaše 
v Klatovech, karton označený "Archiv janovský" (bez inv. Č. či sign.). Druhý díl v Národním archivu Praha, České 
gubemium-publicum, inv. Č. 1347, sign. H 8, karton Č. 735. 
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Textová příloha 3: Privilegia města Janovic nad Úhlavou 
z let 1511-1787 

1. 
1511 červen 14., Budín 

Český král Vladislav Jagellonský uděluje na žádost Heřmana Janovského z Janovic jeho 
městečku Janovicím nad Úhlavou týdenní trh každý čtvrtek a dva výroční trhy se sedmi dny 
následujícími, a to den po sv. Janu Křtiteli a den po Všech svatých. 

My Vladislav, z Boží milosti uherský, český, dalmátský, charvátský král, markrabě 

moravské, lucemburské a slezské kníže a lužické markrabě. Oznamujem tímto listem všem, že jsme 
prošeni od slovutného Heřmana Janovského z Janovic, věrného Našeho milého, abychom městečku 
jeho Janovicuom trh týhodný a jahrmarky dva roční sedmi dny pořád sběhlými dáti ráčili, tak aby 
obyvatelé téhož městečka majíce takovou milost a obdarování Naše, mohlo se spravovati a tím 
dostatečněji živnosti své vésti. K jehožto prosbě pro služby, které Nám činil a činiti muože 
a povinen bude, nakloněni jsouce, s dobrým rozmyslem a Naším jistým vědomím mocí královskou 
v Čechách svolili jsme k tomu a tímto listem svolujeme, chtíce tomu konečně, aby nadepsané 
městečko Janovice i s obyvateli jeho v nich trh týhodný každý čtvrtek a jahrmarky dva roční, jeden 
ten den po svatým Jánu Křtiteli Božím a druhý nazejtří Všech svatých měli. Těch aby požívali 
a požívat mohli jakožto i jiná městečka v království Našem českém svých trhuov a jahrmarkuov 
požívají a požívati mohou, buď z práva neb z obyčeje, to nyní i v časích budoucích bez Naší, 
budoucích Našich králuov českých i jiných všech lidí všelijaké překážky, přikazujíce všem 
úředlníkuom a poddaným Našim nynějším i budoucím království Českého, věrným Našim milým, 
abyste svrchu psanému městečku a obyvate1uom jeho v užívání těchto trhuov a jahrmarkuov 
nepřekáželi, ani překážeti nedopouštěli, to pod uvarováním hněvu a nemilosti Naší. Však tak ten trh 
a jahrmarky mají býti každému bez újmy na jeho spravedlnosti. Tomu na svědomí pečeť Naší 
královskou k listu tomuto kázali jsme přivěsiti. Dán na Budíně tu sobotu po Svatém Duše léta 
Božího tisícího pětistého jedenáctého, království Našeho uherského dvacátého prvního a českého 
čtyřicátého. 

Ex commissione supraema 
propria regiae maiestatis. 

Opis vidimusu klatovského notáře Ivana Jana Pavla Lišky z 6.1.1732 ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla 
Hostaše v Klatovech, karton označený "Archiv janovský" (bez inv. Č. či sign.). Česko-latinská aprobační formule 
následujícího znění: "Že se tento předcházející vejpis s svým vejpisem v knize městské městys Janovic od nebožtíka 
Jiřího Fridricha Stuny, toho času primasa téhož městys a bývalého polního trubače léta Páně 1674 na den Památky 
nového léta, téhož primasa vlastním nákladem založené a jeho vlastní rukou z pravého originálu od někdy urozeného 
a statečného rytíře pána Jiřího Gotharda Janovského z Janovic jemu k přepsání zapůjčeným a do též knihy pořádně 
vloženým ve všech punktích a clausulech (nic v sobě přidáno ani ujato nema)íc) slovo od slova náležitě srovnává, toho 
podpis ruky mé vlastní dostatečně stvrzuje. Actum v královském městě Klatovech dne 6. ledna 1732. Ivan Jan Pavel 
Liška, měštan v královském městě Klatovech a veřejný císařský přísežný notář. - Collationatum et cum sua desumpta in 
libro oppidi Janovic in regno Boemiae, per defunctum Georgium Fridericum Stuna quondam ibidem primatem propriis 
sumptibus Anno 1674 in festo novi anni errecto et propria manu ex vero originali post quondam perillustrem 
ac Generosum Dominum Georgium Gotthardum Janovsky de et in Janovic asservato, in eundem trans lata et inserta 
copia de verbo ad verbum concordare reperi. Clattoviae die 6. Januari anno /732. Quo ad testor 1vanus Joannes 
Paulus Liška, civis regiae urbis Clattoviae, notarius publicus iuratus. ,. - Otiskl Antonín HAAS (ed.), Codex iuris 
municipalis IV/3. Privilegia nekrálovských měst českých z let 150/-1526, Praha 1961, s. 191-192, Č. 788. 

2. 
1511 červen 14., Budín 

Český král Vladislav Jagellonský uděluje Heřmanu Janovskému z Janovic právo vybírat 
v jeho městečku Janovicích nad Úhlavou clo z každého projíždějícího koně a ukládá mu povinnost 
udržovat okolní cesty. 

My Vladislav, z Boží milosti uherský, český, dalmátský, charvátský král, markrabě 

moravské, lucemburské a slezské kníže a lužické markrabě. Oznamujem tímto listem všem, že jsme 
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prošeni od slovutného Heřmana Janovského z Janovic, věrného Našeho milého, abychom jemu a 
jeho erbom z milosti Naší královské tu v městečku jeho Janovicích clo dáti a milostivě vysaditi 
ráčili, kteréžto prosbě pro služby téhož Heřmana, kteréž Nám činil a napotom aby Nám tím lépeji 
činiti mohl, nakloněni jsouce, s dobrým rozmyslem Naším jistým vědomím a radou věrných Našich, 
mocí královskou v Čechách svrchu psanému Heřmanovi a erbom jeho toto obdarování činíme a 
tímto listem dáváme a znovu vysazujem clo v témž městečku Janovicích, aby zdvihali, napomínali a 
brali, totižto z každého koně, které by tudy hnali aneb kterýmž by tudy pracovali, dva peníze české, 
kteréhožto cla řečený Heřman a erbové jeho v témž městečku budou moci a mají požívati svobodně 
tím vším obyčejem a zpuosobem, jakožto i v jiných městečkách království Našeho Českého v braní 
cel svých obvyklý jsou bráti a zdvihati beze všeliké překážky. Řečený také Heřman a jeho erbové 
jmenovaného městečka pro takové Naše obdarování cesty k témuž městečku příslušející okolo 
téhož městečka opravovati mají a povinni budou. Však chceme, aby toho cla vysazení bylo bez 
újmy jednomu každému na jeho spravedlnosti. Tomu na svědomí pečeť Naší královskou k listu 
tomuto kázali jsme přivěsiti. Dán na Budíně u vigilií svaté Trojice léta Božího tisícího pětistého 
jedenáctého a království Našich uherského dvacátého prvního a českého čtyřicátého. 

Ex commissione supraema 
propriae regiae maiestatis. 

Opis vidimusu klatovského notáře Ivana Jana Pavla Lišky z 6.1.1732 ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla 
Hostaše v Klatovech, karton označený "Archiv janovský" (bez inv. č. či sign.). 

3. 
1511 červen 14., Budín 

Český král Vladislav Jagellonský propouští Heřmana Janovského z Janovic z manství 
a prohh~ujejeho statek Janovice nad Úhlavou zpupným majetkem. 

My Vladislav, z Boží milosti uherský, český, dalmátský, charvátský král, markrabě 

moravské, lucemburské a slezské kníže a lužické markrabě. Oznamujem tímto listem všem, že jest 
na Nás vznesl slovutný Heřman Janovský z Janovic, věrný Náš milý, že má a drží zboží a městečko 
Janovice i s jinými se všemi a všelijakými příslušnosti k témuž zboží a městečku od starodávna 
příslušejícími v království Českém ležící, kteréžto zboží a městečko i se všemi jeho nahoře 
dotčenými příslušnosti, povinnostmi manskými Nám jakožto králi českému přísluší a zavázáno jest. 
I při tom jest Nás týž Heřman prosil, abychme jemu, erbom a budoucím jeho svrchupsané zboží 
a městečko s jeho příslušenstvím z manství propustiti v dědictví uvésti ráčili. K jehožto prosbě 
naklonění jsouce pro služby, kteréž jest Nám činil a potom tím lépe aby činiti mohl, s dobrým 
rozmyslem Naším, jistým vědomím Naším a radou věrných Našich milých, mocí královskou 
v Čechách, nadepsané zboží a městečko Janovice se vším jeho příslušenstvím svrchupsaným 
ze všech povinností manských propustiti jsme a tímto listem mocně propouštíme a jim to k pravému 
a věčnému dědictví dáváme, takže již Nám ani budoucím Našim králuom českým jmenovaný 
Heřman i s erby a budoucími svými nemají ani povinni budou z nadepsaného zboží a městečka 
s jeho příslušenstvím žádných povinností a služeb manských činiti, ale mají a moci budou téhož 
zboží a městečka s jeho příslušenstvím požívati a je držeti tak a tím obyčejem, jakožto i jiní 
obyvatelé v království Našem Českém svých dědičných městeček a zboží požívají a požívati 
mohou, nyní i na časy budoucí a to beze vší budoucí všech králuov českých i jiných všech lidí 
všelijaké překážky, přikazujíce nejvyšším komorníkuom a sudímu království Českého, nynějším 
i budoucím věrným Našim milým, kdyžkoli požádáni budete od svrchu psaného Heřmana aneb 
erbuov jeho, abyste jim svrchu psané zboží a městečko Janovice s jeho příslušenstvím ve dsky 
zemské vložiti a vepsati rozkázali bez zmatku a všeliké odpornosti. A kdož by tento list měl s již 
psaného Heřmana neb erbuov jeho dobrou vuoli a svobodnou, chceme aby tomu příslušelo plné 
právo všech věcí svrchupsaných. Tomu na svědomí pečeť Naší královskou k listu tomuto kázali 
jsme přivěsiti. Dán na Budíně tu sobotu po Svatém Duše léta Božího tisícího pětistého jedenáctého, 
království Našich uherského dvacátého prvního a českého čtyřicátého. 
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Ex commissione suprema 
propriae regiae maiestatis. 



Opis vidimusu klatovského notáře Ivana Jana Pavla Lišky z 6.1.1732 ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla 
Hostaše v Klatovech, karton označený "Archiv janovský" (bez inv. č. či sign.). 

4. 
1511 červen 14., Budín 

Český král Vladislav Jagellonský odpouští Heřmanu Janovskému z Janovic jeho 
opovědnictví. 

My Vladislav, z Boží milosti uherský, český, dalmátský, charvátský král, markrabě 

moravské, lucemburské a slezské kníže a lužické markrabě. Oznamujem tímto listem všem, jakož 
slovutný Heřman Janovský z Janovic odpověděl byl Nám a Našim poddaným, i poněvadž o to s 
týmž Janovským smlouva jest učiněna, jíž My té jeho války jemu i jeho služebníkuom a 
pomocníkuom, pokudž jsou jemu v té jeho toliko válce pomáhali, ničímž zlým zpomínati nemáme, 
ani Naši poddaní. Protož přikazujem všem Našim poddaným věrným milým, abyste se k němu 
Janovskýmu i k jeho služebníkuom a pomocníkuom té toliko války pokojně zachovali pod 
uvarováním hněvu Našeho. Vedle toho poroučejíc větším i menším úředlníkuom Našim desk 
zemských věrným milým, abyste list tento ve dsky zemské památné vložiti a vepsati rozkázali. 
Pro tož znajíc v tom vuoli a rozkázání Naše, tak se zachovejte, jináče toho nikoli nečinÍce. Tomu na 
svědomí pečeť Naší královskou k listu tomuto kázali jsme přivěsiti. Dán na Budíně v sobotu u 
vigilii svaté Trojice léta Božího tisícího pětistého jedenáctého, královstvÍ Našich uherského 
dvacátého prvního a českého čtyřicátého. 

Ex commissione propria 
regiae maiestatis. 

Opis vidimusu klatovského notáře Ivana Jana Pavla Lišky z 6.1.1732 ve Vlastivědném muzeu JUDr. Karla 
Hostaše v Klatovech, karton označený "Archiv janovský" (bez inv. č. či sign.). 

5. 
1524 srpen 22., Pražský hrad 

Nejvyšší hejtman království Českého Karel Minstrberský jménem českého krále Ludvíka 
Jagellonského ruší stav opovědnictví mezi ním a Heřmanem Janovským z Janovic a uděluje mu 
do zpupného vlastnictví statky Janovice nad Úhlavou a Veselí, potvrzuje konání týdenních trhů 
a dvou jarmarků i vybírání cla, přiznává 2500 kop míšeňských gro.M jakožto náhradu za poničení 
jmenovaných statků a uděluje mu právo bezplatné honitby a těžby dřeva v pohraničním hvozdu. 

My Ludvík, z Boží milosti uherský, český, dalmátský, charvátský etc. král, markrabě 
moravský, lucemburský a slezský kníže a lužický markrabě etc. Oznamujem tímto listem všem 
vuobec, jakož jest v časích předešlých za slavné paměti krále Vladislava, otce Našeho nejmilejšího, 
ruoznice a nesnáz vznikla tak, že jest slovutný Heřman Janovský z Janovic Jeho Milosti Královské 
slavné paměti i všem Jeho Milosti poddaným byl odpovědným nepřítelem za dlouhá léta. 
I poněvadž týž Heřman Janovský k Nám jakožto ku pánu svému dědičnému o tu svou válku 
poddaně a duověrně se jest připustil, Nám raději sloužiti a se zachovati nežli co protimyslného před 
se bráti chtíce. I protož My s rozvážením a s dobrým rozmyslem a radou věrných Našich milých 
mocí Naší královskou tu válku a ty všecky odpovědi zdvihli sme a tímto listem zdviháme mocně 
a v nic obracujem tak, což se jest koli v té válce bud' mordem, pálením, bráním, šacunkem 
i čímžkoli jiným a komužkoli z poddaných Našich od téhož Heřmana Janovského a syna jeho 
Voldřicha i všech jejich služebníkuov a pomocníkuov i fedrovníkuov stalo, to jim všecko 
odpouštíme a promijíme tak, že jim to nyní i na budoucí časy ničÍmž zlým zpomínáno býti nemá 
a jemu Janovskému i jeho pomocníkuom a služebníkuom to k žádné škodě jich cti a pověsti ani 
k újmě není a býti nemá, nyní ani na časy budoucí. A také jim to od Nás i ode všech Našich 
poddaných ničímž zlým zpomínáno nyní ani na potomní časy býti nemá. A takto sme dále 
s nadepsaným Heřmanem Janovským srovnáni a smlouvu učinili, jakož to všecko šíře dole se 
vypISUJe. 

Item tvrz a městečko Janovice se vším a všelijakým k tomu příslušenstvím a tvrz Veselí ty 
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se vším příslušenstvím tak, jakž jest to slovutný Petr Suda z Řenec k týmž Janovicím přikoupil, 
postoupili sme nadepsanému Heřmanovi z Janovic a mocí listu tohoto postupujeme a dáváme jemu 
i jeho dědicuom ku pravému dědičnému dědictví, jmění, držení, požívání a vladení a s tím učinění, 
co a jak se jemu zdáti a líbiti bude jako svým vlastním. A což jest tu koli téhož zboží janovského 
aneb veselského manství bylo, to všecko listem tímto vysvobozujem a z manství propouštíme 
a svobodné dědictví nadepsanému Heřmanovi i jeho dědicuom dáváme. Ajestliže by jemu kdo na to 
nadepsané zboží jakým právem sáhl, máme a sme povinni jemu to očistiti a osvoboditi bez jeho 
všelijaké škody. 

Item také v nadepsaném městečku Janovicích trh svobodný každý tejden vysazujem 
a dáváme, a to každý čtvrtek, aby nyní i v časích budoucích svobodně držán byl a naň aby každý 
člověk masa, chleby, suol, koření, sukna, plátna i jiné všelijaké věci k lidským potřebám náležící 
svobodně vézti a nésti, kupovati i prodávati mohli a mají. A nad to více každý rok na den Všech 
svatých jarmark vysazujem a témuž městečku Janovicím dáváme tak tím vším právem, zpuosobem 
a výsadami i svobodami, jakž se jarmarkové v městě Našem Klatovech drží, též tu v Janovicích 
takový zpuosob a freyunk jarmarku zachovati a držeti mají. 

Item také tuto zvláštní milost témuž Heřmanovi Janovskému ajeho dědicuom učinili jsme 
a tímto listem činíme a svobodu dáváme v lesech Našich, kterýmž říkají Království, že v nich bude 
moci dříví sekati a bráti ku potřebě své toliko, totiž k stavení anebo ku pálení, ale nic prodávati 
nemá, a také zvěř všelijakou, poněvadž jest na pomezí, tu aby mohl honiti a bíti svobodně 
ku potřebě své, když se jemu zdáti a líbiti bude, tak jakž jest toho prve k Janovicuom užíval. 

Item také v nadepsaném městečku Janovicích témuž Heřmanovi a jeho dědicuom dáváme 
a vysazujem clo, a to takové, že má a moci bude bráti od lidí kupeckých a formanuov, kdož tudy 
skrze Janovice jezditi budou, od každého koně, voluov nebo dobytkuov jeden peníz český, a to 
tolikrát, kolikrátž koli komu by se udalo z lidí kupeckých a formanuov tu přijeti. Však toto dání cla, 
trhu i jarmarku vysazení, jakž se nahoře píše, má býti bez újmy a bez škody všech i každého 
na jejich spravedlnost. 

Item co se pak jiných věcí dotýče, jakož týž Heřman Janovský praví, se spravedlnost míti 
k některým knížatuom říšským poddaným, i také k jiným osobám v Říši obývajícím, takto o těch 
věcech s ním smluveno a zavrženo jest. Poněvadž mezi královstvím Naším Českým a knížaty 
říšskými, kteří s královstvím Českým mezují, dědičné smlouvy zřízené a stvrzené jsou, a to v sobě 
obsahují, jak by obyvatele království Českého, kteříž by jaké spravedlivosti při týchž knížatech neb 
jich poddaných měli, též také zase táž knížata aneb jich poddaní jaké by spravedlivosti 
k obyvateluom království Českého jměli, pokud a jakým pořadem z obojích stran k svým 
spravedlivostem přicházeti měli by a mají, že on Heřman Janovský též tím zpuosobem napřed 
položeným bude moci a má své spravedlivosti hledati jako i jiní obyvatelé království Českého 
ajináč nic. 

Item také poněvadž v těch válkách a ruoznicích tvrz Janovice zkažená a ní mnoho zbořeno 
jest, též také rybníci skopáni a jiné mnohé škody staly jsou se, z milosti Naší královské, aby týž 
Heřman tím lépe sobě ten statek napraviti mohl, toto ku pomoci dáti ráčíme a poroučíme, aby jemu 
z komory Naší vydána byla suma puol třetího tisíce kop míšenských na tyto časy a roky, na Vánoce 
nejprve příští dvě stě kop grošuov českých a potom na svatého Jana Křtitele budoucího pět set kop 
grošuov českých a na druhé Vánoce potom příští puol šesta sta kop grošuov českých. A on Heřman 
Janovský i s Voldřichem, synem svým, a se všemi služebníky a pomocníky svými, kteréžkoli Naše 
poddané u vězení aneb v závazcích ještě mají a drží, jakožto Racka Cukra z Tamfeldu i jiné 
kteréžkoli by měli, ty všecky beze všech šacunkuov a obtížností propustiti a prázdné učiniti mají 
a povinni jsou, a to bez prodlévání. 

Item jestliže jest co v zemi české v té válce na téhož Janovského připadlo, a že jest pro tu 
válku sobě toho nemohl k místu přivésti, i má jemu Janovskému všecka spravedlivost puštěna býti, 
jako by nikdy v odpovědi nebyli, a také když by se týž Janovský svých škod doptati mohl, bude 
moci právem svého dobývati a má jemu spravedlivosti dopomoženo býti. 

Protož přikazujem všem poddaným Našim v království Našem Českém i všem jiným 
ve všech Našich zemích, abyste téhož Heřmana Janovského tak podle toho což v tomto listu psáno 
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stojí neporušitedlně zachovali, jinak toho nikoli necmlce. A též také přikazujeme nejvysslmu 
komorníku, sudímu a písaři i jiným ouředníkuom pražským menším desk zemských království 
Našeho Českého nynějším i budoucím, věrným Našim milým, abyste tento list Náš když koli ke 
dskám zemským přinesen a před vámi ukázán a položen bude, jsouce požádáni, tak slovo od slova 
jakž jest tuto psán ve dsky zemské vložili a to bez všelikteraké odpornosti. 

Tomu na svědomí my Karel z Boží milosti kníže minstrberské v Slezii, olešnické a hrabě 
kladské etc., krále Jeho Milosti nejvyšší hejtman království Českého a markrabství Horní Lužice 
landfojt a hejtman knížectví Velikého Hlohova, pečeť Naší knížeckú na místě krále Jeho Milosti 
dali sme k tomuto listu přitisknouti až do dalšího opatření téhož Heřmana králem Jeho Milostí. Dán 
na hradě Pražském v pondělí před svatým Bartolomějem léta tisícího pětistého dvacátého čtvrtého'. 

Opis ve vidimusu města Plzně z 15.7.1596 v Národním archivu v Praze, Stará manipulace, inv. č. 2688, sign. 
P 106/J 6, karton č. 1743. 

') Uváděný text nebyl finální podobou privilegia, nýbrž prozatimní listinou, která posloužila králi Ludvíku 
Jagellonskému k vydání privilegia datovaného 11.11.1526 v Budíně a obsahově téměř identického. Jeho opis je 
intabulován v deskách zemských (Národní archiv v Praze, Desky zemské, sign. DZV 42, fol. G 27v-G 30r). 

6. 
1530 leden 1., Janovice nad Úhlavou 

Heřman Janovský z Janovic na žádost purkmistra a konšelů městečka Janovic nad 
Úhlavou uděluje témuž městečku právo volné dispozice nemovitostmi po vzoru královského města 
Klatov. 

Ve jméno Boží a svaté nerozdílné Trojice amen. Všeliké činy, kteréž svět minulý puosobí, 
častokrát zhlazuje nepamětlivost a ty věci, kteréž se dějí, v času míjejí s časem jediné, leč by 
utvrzený byly živým hlasem svědkuov nebo mocným zápisem listuov. A protož já Heřman Janovský 
z Janovic seděním tudíž, pán městečka mého Janovic, chci, aby známo bylo všem, kdož tento list 
uzří neb čtúcí slyšeti budú, že opatrní muži purkmistr a konšelé i všecka obec městečka mého 
napřed jmenovaného Janovic, věrní moji jmilí, osobně přede mnou stojíce, hlasem jednostajným 
pokorně prosili jsú mě, abych jim, dědicuom a náměstkuom jich nynějším i budúcím z své dobré 
vuole a z milosti právo odkazování, kšaftuov činění zvolně v životě nebo na smrti, za zdraví neb 
neduzích, též i právo k nápaduom k nejbližším po krvi příbuzným nebo přáteluom podle práva, 
obyčeje, milosti, svobody a ustanovení měšťanuov a obyvateluov města Klatov přál a obdaroval je. 
Protož já svrchu jmenovaný Heřman, toho času pán jich, znamenav jich věrnost a služby, jimižto 
oni mým předkuom i mně slíbili jsou se, i budúcím mým, aby se slíbiti mohli, to městečko 
a obyvatelové jeho k rozmnožení jich a k jich žádostem a prosbám nachýliv se dobrým rozmyslem 
a s rozšafnou radou přátel mých svrchu jmenovanému městečku Janovicuom, měšťanuom 

a obyvateluom jeho všem i každému buď mužského aneb ženského pohlaví nynějším i budúcím, 
mocí listu tohoto milostivě dávám a obdařuji nyní i k věčné mocnosti tuto milost i také svobodu, 
aby všickni muži i ženy léta dospělá majíce, nynější i budúcí dědicové a náměstkové jich nyní 
i potom věčně, svobodně mohli všecka svá zboží mohovitá i nemohovitá, vladařství i dědictví, 
forberky, platy své vlastní, dědiny, požitky, domy i jiná každá zboží, kterýmiž by kolivěk jmény 
mohli jmenovaní býti, vnitř neb zevnitř městečka Janovic ustavené, jměli i nalezené byly by životě 
neb na smrti, zdraví neb neduživí, budú mocti odkazovati, kšaftovati a kšafty dělati, zapisovati, 
domy prodávati, směniti kterékoli osobě, chtěl-li by duchovní neb světskou k libosti své vuole, a to 
vším tím zpuosobem a řádem, jakž se při tom v městě Klatovech zachovávají, aby ti, kterýmž 
odkázáno, kšaftováno i zapsáno bude, taková zboží svobodně právem dědicuov mohli beze vší 
překážky držeti a vládnúti tím právem a zpuosobem, jakž měšťané a obyvatelé města Klatov užívali 
jsú a užívají. Ale v příhodě, v kteréž by některý měštěnín muž nebo žena janovský nezřídě statku 
svého řádným zápisem a neudělaje kš aftu, z tohoto světa sešel, nezuostavě po sobě dědicuov 
pravých, tehdy všelikteraká každá zboží taková po takovém zuostalá, buďto dědiny, domové, 
vladařství mohovité i nemohovité, kterýmž by kolivěk jmění jmenovaný býti mohli, na nejbližší 
přátely toho umrlého po straně meče spadnouti má plným právem. A kde by těch nebylo, 
na nejbližší přátely po straně vřetena, jestliže by zuostali, spadnúti mají též plným právem. A těm 
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toliko milost tato platná bude, kterýž dobré i zlé s tím městečkem Janovicemi trpí a břemena 
snášejí, aby na ty toliko připadlo a ne jinam, a takový nápadové aby šli tím vším pořádkem 
a právem, jakožto v městě Klatovech za právo se drží a zachovává a tam jim odkladu práva 
vrchního přejí a ukazují i časích budúcích. Pak-li by nižádný přítel pravý po meči nebo po vřeteně 
nezuostal a kšaftu neb pořádného zápisu že by neučinil, tehdy ta zbOŽÍ na pána toho zboží Janovic 
spadnúti mají a při tom platové s robotami, kteréž od starodávna na tom městečku Janovicích jsú, 
těch sobě, dědicuom i budúcím svým pozuostavujíc. I protož já Heřman Janovský slibuji mú dobfÚ 
víru s dědici i s budúcími svými napřed psaným měšťanuom a obyvateluom, dědicuom i budúcím 
jich v takových odkazováních neboli nápadích svrchu psaných nižádného obtížení, překážky ani 
bezpráví nečiniti skrze mě, dědice a budúcí mé neb jménem naším aneb kteroukolivěk vymyšlenou 
věc, ale raději je dědice i budoucí jich obhajovati a brániti věrně a pravě. Též také jestliže by se 
komu za mnou aneb za dědici a budoucími mými nelíbilo býti, osadě mý grunty člověkem hodným, 
kteréhož by se purkmistru a konšeluom té obci přijíti mezi se zdálo, v tom vuoli měj stěhovati se, 
kdo kam chce, napřed jsa práv mně i budoucím mým i té obci z dluhuov, byly by kterými povinen. 
A jestliže by se tomuto listu přihodilo pokažen býti moly nebo na písmě nebo zlitím vody aneb 
čímkoli aneb nalomením pečeti neb skrze oheň aneb mocnú rukú že by vzat byl, to nikoli nemá býti 
ku pohoršení mého tohoto obdarování, obnovení a potvrzení i také znova vysazení. V těchto pak 
ve všech věcech v tomto listu zavřených a zapsaných slibuji sám skrze se a mé dědice i budúcí, 
napřed psané měšťany mé a obyvatele napřed psaného městečka mého Janovic i budúcí jich beze 
všelikteraké překážky zachovati. A abychme obdarování a potvrzení toto skrze mě a dědice mé 
pevně a neporušitedlně zachováno bylo, já svrchu psaný Heřman pečeť mú vlastní s jistým mým 
vědomím a s plnou volí mou pro zdržení těchto všech věcí nahoře psaných, kázal jsem přivěsiti 
k tomuto listu dobrovolně. A pro lepší svědomí a pevnost prosil sem urozeného pána pana Viléma 
Švihovského z Rýzemberka, z Švihova a na Klenový, hofmistra dvoru krále Jeho Milosti 
a purkrabího karlštejnského a urozených vladyk pana Jana Kanického z Čachrova, toho času 
hejtmana na Rýzmberce, a pana Jana Sádly z Kladrubec a Hošticích a slovutné opatrnosti pánuov 
purkmistra a rady města Klatov, že jsou také pečeti své vedle mě dali přivěsiti k tomu listu, jenž jest 
dán a psán dne Nového léta jinak Obřezání pana Krista léta Páně od narození Páně tisícého 
pětistého třidcátého. 

Opis vidimusu klatovského notáře Ivana Jana Pavla Lišky z 6.1.1732 v Národním archivu v Praze, České 
gubemium-publicum, inv. č. 1347, sign. H 8, karton Č. 735. Srv. opis v nejstarší obecní kronice Paměti města Janovic 
nad Úhlavou (1893-1937), s. 9-12 pořízený učitelem Antonínem Wernerem z originálu a lišící se v několika detailech. 

7. 
1598 září 1., Pražský hrad 

Císař Rudo(ľ ll. konfirmuje bratřím Janu mladfímu a Jiřímu Janovským z Janovic 
privilegia udělená pro jejich městečko Janovice nad Úhlavou Vladislavem Jagellonským a jeho 
synem Ludvíkem Jagellonským. 

My Rudolf druhý z Boží milosti volený římský císař, po všechny časy rozmnožitel říše, 
uherský, český, dalmátský, charvátský král, arcikníže rakouský, markrabě moravský, lucemburské a 
slezské kníže a lužický markrabě etc. Oznamujem tímto listem všem, že jsou na Nás ve vší 
poddanosti vznesli slovutný Jan mladší a Jiřík bratři Janovští z Janovic a na Janovicích, věrní Naši 
jmilí, kterak lidé poddaní jejich obyvatelé v městečku Janovicích od slavné paměti krále Vladislava 
českého, pana praděda Našeho, list a majestát, kterýmž se toho městečka obyvatelům trch téhodný 
v každý čtvrtek a dva jarmarky roční, jeden ten den po sv. Jana Božím a druhý nazejtří Všech 
svatých, každý s sedmi pořád zběhlými dává a vysazují, mocí kteréhož jsou Nám vidimus ukázali, 
poníženě Nás prosíce, abychom nadepsaným poddaným jejich obyvatelům předjmenovaného 
městečka Janovic téhož listu majestátu potvrditi a ten obnoviti ráčili, kteréhožto listu jest datum na 
Budíně tu sobotu po Sv. duše léta Božího tisícího pětistého jedenáctého. K jejichžto ponížené 
prosbě a pro věrné služby jich Jana mladšího a Jiříka bratří Janovských, kteréž Nám rady činí a 
činiti povinni jsou, ten list majestát na trch téhodný a na dva jarmarky roční jim obyvatelům městys 
tak od krále Vladislava daný, s dobrým rozmyslem, Naším jistým vědomím, mocí královskou 
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v Čechách a s radou věrných Našich milých schválili, obnovili a potvrdili jsme a tímto listem a 
majestátem Naším ve všem jeho jeho znění, položení, punktích, klausulích tak, jako by do tohoto 
listu Našeho slovo od slova vepsán byl, schvalujem, obnovujem a mocně potvrzujem. Chtíce tomu 
konečně, aby často jmenovaní obyvatelé městys Janovic při témž trhu téhodným a těch dvou 
jarmarcích ročních, jakž se vypisují, od Nás a budoucích Našich králích českých i od jednoho 
každého člověka zachovávány byly, téhož trhu i těch obou jarmarkův svobodně požívati mohli a 
moc měli tak jako i jiná městečka v království Našem českém svých trhův a jarmarkův požívají a 
požívati mohou, bud' z práva nebo z obyčeje, a to nyní i v časích budoucích. Protož přikazujeme 
všem poddaným Našim ze všech stavův království Našeho Českého nynějším i budoucím věrným 
Našim milým, abyste často jmenované městečko obyvatele městečka Janovic nynější i budoucí při 
tomto schválení, obnovení, potvrzení Našem a v tom trhu téhodním jarmarcích ročních jměli, drželi 
a neporušitedlně nyní i v budoucích věčných časích zachovávali, žádných jim v tom překážek 
nečiníce ani činiti dopouštějíce, pod uvarováním hněvu a nemilosti Naší císařské i Našich 
budoucích králův českých, však proto tomu chceme, aby toto schválení, obnovení a potvrzení Naše 
a ten trch a jarmarkové byly každému bez újmy a škody na jeho spravedlnosti. Tomu na svědomí 
pečeť Naší císařskou k tomuto listu přivěsiti jsme rozkázati ráčili. Dán na hradě Pražském v outerej 
na den sv. Jiljí opata léta Božího tisícího pětistého devadesáte osmýho a království Našich římského 
dvacátého třetího, uherského dvacátýho šestého a českého též dvacátýho třetího'. 

Opis vidimusu klatovského syndika Antonína Hamberle z 14. února 1746 na papíře ve Státním oblastním 
archivu v Plzni, Velkostatek Bystřice nad Úhlavou, karton Č. 350. - Koncept listiny též v Národním archivu v Praze, 
Česká dvorská kancelář, inv. Č. 759, sign. IV D 7, karton Č. 532. Srv. také insert v listině Marie Terezie z roku 1774, 
uvedený níže. 

I) Datace nekoreluje s insertem v následující listině (12.1.1599). Rovněž obsahově jsou mezi oběma texty 
odlišnosti, listina z roku 1598 používá v několika případech místo termínu městečko pojmu městys. V jiných případech 
jsou odlišnosti patrně způsobeny chybným čtením. 

8. 
1649 červenec 17., Janovice nad Úhlavou 

Bratři Jiří Gotthard a Oldřich Vilém Janovští z Janovic potvrzují purkmistru, kon~elům a 
obci městečka Janovic nad Úhlavou privilegium, udělené jim jejich předkem Heřmanem Janovským 
z Janovic. 

Já Jiří Gotthard a Voldřich Vilém bratři vlastní Janovský z Janovic na Janovicích a 
Tedražicích etc. Známo činíme tímto listem vůbec přede všemi, kdež čten nebo čtoucí slyšán bude, 
a zvláště tu, kdež jej čísti slyšeti náleží. Znamenajíce běh nestálosti, změny a proměny všelijaké na 
tomto světě, přitom také ku paměti sobě i to přivozujíce, že Janovice s městečkem Janovice naším 
jmilým předkům od některého sta let s lidmi osedlými, měšťany, poddanými našimi v poddanosti, 
věrnosti, poslušnosti, posléz pak po týchž předcích našich dobré paměti panu dědu, po něm panu 
otci našemu a nám až posavad v též poddanosti zůstávali a zůstávají. Mnohými pak od začátku té 
ohavné rebelie souženími, neřestmi, vojenským jak přátelským, tak nepřátelským sužováním 
ustavičně ruinirovaný, a my svrchu psaná vrchnost od rodičův našich do velkého dluhu za týž statek 
dohromady skoupený a jináče těmi všemi neřestmi a nepří1ežitostmi uvedený jsouce tak, že téhož, 
totiž tvrze a městečka Janovic i se vším příslušenstvím jeho více a dále pro též veliké dluhy obdržeti 
a držitelové téhož statku býti mocti nebudeme. Mezitím pak tíž měšťané a sousedé městys Janovic, 
věrní jmilí naši poddaní, ve vší pokoře a poníženosti toho při nás vyhledávajíce, předně a nejprve 
oznámivši, že tak jak předešlí předkové jejich předkům našim rodu pánův Janovských z Janovic 
věrní a poslušní poddaní byli, tak i oni purkmistr a konšelé i všeckna obec městečka Janovic dobré 
a hodné paměti panu dědu a panu otci našemu, tak i nám nyní poslušenství a poddanosti zůstávali, 
abychom jim tu milost, lásku křesťanskou po vystání všelijakých a ustavičných soužení, list ten od 
předka našeho někdy urozeného a statečného rytíře pana Heřmana Janovského z Janovic a na 
Janovicích obdarování, jejich pro jejich předkův předešlým předkům našim prokazované služby 
stále a věrně obnovili a při tom obdarování je s budoucími jejich na památku jejich zůstavili. 
Kteréhožto obdarování jest datum dne Nového léta jinak Obřezání pana Krista léta Páně 1530. 
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I nemohouce jejich slušné a snažně poddané žádosti oslyšeti, nýbrž s dobrým pilným, bedlivým 
jako i dostatečným konsensem a potazem urozeného a statečného rytíře pana Viléma z Klenového 
a z Janovic, Jeho Milosti Císařské rady, pana strejce našeho zvláště milého a nám v potřebách 
našich dožádaného kš aftem upřímného přátele, též pilným, bedlivým povážením a radou jeho, týž 
list předepsaného pana Heřmana Janovského z Janovic jim poddaným našim obdarování daného 
zcela a z ouplna ve všech punktích a klausulích, nikdež nic z něho nevypouštějíce, tak, jakž 
ve všech slovích, punktích a vejminkách zní, jej obnovujíce, potvrzujeme a při témž obdarování 
jejich na časy budoucí a věčné zanecháváme a zůstavujeme. Pro lepší toho bezpečnost, důvěření 
a stálost k tomuto listu pečeť naší přirozenou na dvě jsme přivěsiti dali a rukami vlastními jména 
naše podepsali. A při tom se dožádali urozených a statečných rytířův pana Viléma z Klenového 
a z Janovic, Jeho Milosti Císařské rady a pana Jana Nebílovského z Drahobicí a v městě Klatovech, 
též slovutné poctivosti pana purkmistra a rady města Klatov, že jsou pečeti své vedle pečetí našich 
k tomuto listu obnovujícímu obdarování obyvatelům městys Janovic s podpisem rukou jmen 
na svědomí, jim však a dědicům a budoucím jich beze škody vědomě a dobrovolně přivěsiti dali. 
Jehož jest datum na Janovicích v sobotu po památce rozeslání svatých apoštolův, to jest 17. dne 
měsíce juli léta Páně šestnáctistého čtyřicátého devátého. 

Opis vidimusu klatovského notáře Ivana Jana Pavla Lišky z 6.1.1732 v Národním archivu v Praze, České 
gubernium-publicum, inv. č. 1347, sign. H 8, karton č. 735. Srv. opis v nejstarší obecní kronice Paměti města Janovic 
nad Úhlavou (1893-1937), s. 12-14 pořízený učitelem Antonínem Wernerem z originálu a lišící se v několika detailech. 

9. 
1774 srpen 22., Vídeň 

Císařovna Marie Terezie potvrzuje purkmistru, radě a obci městečka Janovic nad Úhlavou 
privilegium Rudo((a ll. s tou změnou, že týdenní dobytčí trh přesouvá ze čtvrtka na sobotu. 

Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden romische Kaiserin Wittib, Konigin zu Hungarn, 
Boheim, Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien, Erzherzogin zu Osterreich, 
Herzogin zu Burgund, Grossfůrstin zu Siebenbiirgen, Herzogin zu Mailand, Mantau, Parma, 
gefůrstete Grafin zu Habsburg, zu Flandern, zu Tirol, verwittibte Herzogin zu Lotharingen und 
Gorz, Grossherzogin zu Toskana etc. Bekennen offentlich mit diesem Brief und tun kund 
jedermanniglich, dass Uns Biirgermeister, Rat und ganze Gemeinde des in Unserem Erbkonigreich 
Boheim gelegenen Graf Kollowratischen Stadtls Janowitz al1eruntertanigst gebeten, Wir geruhten 
ihnen die kaiser-konigliche Gnade zu tun, und das ihnen bereits von Konig Vladislav auf einen 
donnerstagigen Wochen-, dann zwei Jahrmarkte, den ersten auf den Tag nach St. Joannis Baptistae, 
und den anderten auf den Tag nach Allerheiligen verliehene, und vom Kaiser und Konig Rudolpho 
gnadigst bestattigte Privilegium allermildest zu konfirmieren, dessen Inha1t folgender gesta1ten 
lautet: 

My Rudolf etc. Oznamujem tímto listem všem, že jsou na Nás ve vší poddanosti vznesli 
slovutný Jan mladší a Jiřík bratři Janovští z Janovic a na Janovicích, věrní Naši jmilí, kterak lidé 
poddaní jejich obyvatelé v městečku Janovicích od slavné paměti krále Vladislava českého, pana 
praděda Našeho, list a majestát, kterýmž se toho městečka obyvatelům trch téhodný v každý čtvrtek 
a dva jarmarky roční, jeden ten den po sv. Jana Božím a druhý nazejtří Všech svatých, každý 
s sedmi pořád zběhlými dává a vysazují, mocí kteréhož jsou Nám vidimus ukázali, poníženě Nás 
prosíce, abychom nadepsaným poddaným jejich obyvatelům předjmenovaného městečka Janovic 
téhož listu majestátu potvrditi a ten obnoviti ráčili, kteréhožto listu jest datum na Budíně tu sobotu 
po Sv. Duše léta Božího tisícího pětistého jedenáctého. K jejichžto ponížené prosbě a pro věrné 
služby jich Jana mladšího a Jiříka bratří Janovských, kteréž Nám rady činí a činiti povinni jsou, ten 
list majestát na trch téhodný a na dva jarmarky roční jim obyvatelům městečka Janovic tak od krále 
Vladislava daný, s dobrým rozmyslem, Naším jistým vědomím, mocí královskou v Čechách a 
s radou věrných Našich milých schválili, obnovili a potvrdili jsme a tímto listem a majestátem 
Naším ve všem jeho jeho znění, položení, punktích, klausulích tak, jako by do tohoto listu Našeho 
slovo od slova vepsán byl, schvalujem, obnovujem a mocně potvrzujem. Chtíce tomu konečně, aby 
často jmenovaní obyvatelé městečka Janovic při témž trhu téhodným a těch dvou jarmarcích 
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ročních, jakž se vypisují, od Nás a budoucích Našich králích českých i od jednoho každého člověka 
zachovávány byly, téhož trhu i těch obou jarmarkův svobodně požívati mohli a moc měli tak jako i 
jiná městečka v království Našem českém svých trhův a jarmarkův požívají a požívati mohou, bud' 
z práva nebo z obyčeje, a to nyní i v časích budoucích. Protož přikazujeme všem poddaným Našim 
ze všech stavův království Našeho Českého nynějším i budoucím věrným Našim milým, abyste 
často jmenované městečko obyvatele městečka Janovic nynější i budoucí při tomto schválení, 
obnovení, potvrzení Našem a v tom trhu téhodním jarmarcích ročních jměli, drželi a neporušitedlně 
nyní i v budoucích věčných časích zachovávali, žádných jim v tom překážek nečiníce ani činiti 

dopouštějíce, pod uvarováním hněvu a nemilosti Naší císařské i Našich budoucích králův českých, 
však proto tomu chceme, aby toto schválení, obnovení a potvrzení Naše a ten trch a jarmarkové 
byly každému bez újmy a škody na jeho spravedlnosti. Tomu na svědomí pečeť Naší etc. Dán 
na hradě Našem Pražském dvanáctého dne měsíce Januarii, léta Božího 1599. 

Wann Wir dann nach von gehorigen SteHen eingeholten Bericht und Gutachten gnadigst 
erwogen und betrachtet, dass dir Supplikanten vorhin in usu et possessione erwahnter Privilegien 
und Freiheiten gewesen, selbe auch von Unseren glorwiirdigsten Vorfahrem bestattigt worden, und 
die Obrigkeit selbsten darum intercediert, hierdurch aber Handel und Wandel befOrdert werde. AIs 
haben Wir der Supplikanten alleruntertanigste Bitte in kaiser-koniglichen Gnaden gewilligt und 
diesemnach mehr bemeltem Stadtl Janowitz die schon vorhin im Gebrauch gehabte zwei Jahrmarkte 
auf oberwahnte Tage zu halten und der Gewohnheit nach publizieren zu las sen gnadigst erlaubt und 
verliehen, den donnerstagigen Wochenmarkt aber in Ansehung, dass das Stadtl Drosau nur eine 
halbe Meile davon entlegen und auf eben diesen Tag mit einem gleichmassigen Wochenmarkt 
privilegiert seie, dahin gnadigst bestattigt, dass solcher ktinftig allemal am Samstag gehalten werden 
solle. Tun das auch hiemit wissentlich und in Kraft dieses Briefs als regierende Konigin zu Boheim 
meinen, setzen, ordnen und wollen, dass oft gedachtes Stadtl Janowitz obangezogene von Uns 
demselben auf vorbestimmte Tage gnadigst konfirmierte und respektive transferierte Wochen- und 
Jahrmarkte nun und hinfůro zu allen Zeiten halten und wie Jahr- und Wochenmarkts-Recht und 
Gewohnheit ist, sich deren ohne mannigliches Hinderung gebrauchen konne und moge, jedoch Uns 
an Unseren Regalien, Hoheiten und sonst mannigliches Rechten ohne Schaden und Nachtei1. Und 
gebieten hierauf allen und jeden Unsem nachgesetzten Obrigkeiten, lnwohnem und Untertanen was 
Wtirden, Stands, Amts oder Wesens die in Bemelt unserem Erbkonigreich Boheim sind, 
insonderheit aber Unserem koniglichen Gubemio daselbst hiemit gnadigst, emst und festiglich, dass 
sie viel bertihrtes Stadtl Janowitz bei den - von Uns gnadigst konfirmiert - und respektive 
transferierten Jahr- und Wochen-Markten gebtihrend schtitzen und handhaben, auch dasselbe 
ruhiglich dabei verbleiben lassen, darweder nicht irren, noch hindem, no ch dass jemand andem zu 
tun verstatten, bei Vermeidung Unserer schweren Straf und Ungnad. Oas meinen Wir emstlich. 
Wir Urkund dieses Briefs besiegelt mit Unserem kaiserlich-koniglichen und erzherzog1ichen 
anhangenden grosseren lnsiegel, der geben ist in Unserer Residenzstadt Wien den 22. Monatstag 
Augusti na ch Christi Unsers lieben Herm und Seligmachers gnadenreichen Geburt im 
siebzehnhundertvierundsiebenzigsten, Unserer Reiche im vierunddreissigsten Jahre. 

Maria Theresia 

Originál psaný na pergamenu v Okresním archivu v Klatovech, Archiv města Janovice nad Úhlavou, inv. č. 
I, evid. č. L I. Přivěšena velká pečeť v dřevěné misce. 

10. 
1787 srpen 18., Vídeň 

Císař Josef II. na žádost purkmistra, rady a obce městečka Janovic nad Úhlavou 
konfirmuje privilegium vydané jim Marií Terezií a zamítá přeložení týdenních trhů ze soboty 
na čtvrtek, o něž byl rovněž žádán. 

Wir Joseph der Zweite von Gottes Gnaden erwahlter romischer Kaiser, zu allen Zeiten 
Mehrer des Reichs, Konig von Germanien, zu Jerusalem, Ungam, Boheim, Dalmatien, Kroatien, 
Slawonien, Galizien und Lodomerien, Erzherzog zu Osterreich, Herzog zu Burgund und zu 
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Lothringen, Grossherzog zu Toskana, Grossrurst zu Siebenbtirgen, Herzog Zll Mailand, Mantua, 
Parma, gefůrsteter Graf zu Habsburg, zu Flandern, Zll Tirol etc. Bekennen Offentlich mit diesem 
Briefe und tun kund jedermanniglich, dass Uns Burgermeister und Rat, dann ganze Gemeinde der 
Stadchens Janowitz in Unserem Erbkonigreiche Boheim alleruntertanigst gebeten, Wir geruhten 
ihnen die kaiserlich-konigliche Gnade Zll tun und die von Wailand unserer hochgeehrtesten Frau 
Mutter der hochstseeligen Kaiserin Konigin Maria Theresia Majestat glorwtirdigsten Andenkens 
konfirmierte Markts-Freiheiten gleichfalls allergnadigst zu bestattigen und zu gestatten, dass der 
vom Donnerstag auf den Samstag tibertragene Wochenmarkt wieder am Donnerstag abgehalten 
werden dtirfte. Wenn Wir nun dem alleruntertanigsten Gesuche des Stadchens Janowitz insoweit es 
die Bestattigung ihrer Privilegien betrifft, in Gnaden Zll rugen, hingegen in die gebetene 
wiederumige Obertragung der samstagigen Wochenmarkts auf den Donnerstag nicht zu willigen 
befunden. AIs haben Wir mit wohlbedachtem Mute, gutem vorgehabten zeitigen Rate und rechtem 
Wissen ihm Stadchen Janowitz seine Markts-Freiheiten salvo iure regio dominicali et cuiuscunque 
tertii und insoweit dasselbe in deren usu et possessione si ch befindet, dann solche der jetzigen und 
ktinftigen Landes-Verfassung nicht Zllwider sind, allergnadigst bestattigt. Tun das au ch hiemit 
wissentlich und in Kraft dieses Briefs als regierender Konig in Bohmen. Meinen, setzen, ordnen 
und wollen, dass das Stadchen Janowitz solche Markts-Freiheiten obverstandenermassen, als ob 
deren Punkten hierin aufs neue beschrieben und von Wort zu Wort einverleibt waren, wie bisher, als 
au ch fernerhin erstreilich geniesse und sich deren ruhig gebrauchen konne und moge, von 
jedermanniglich ungehindert. Und gebieten hierauf allen und jeden unsern nachgesetzten 
Obrigkeiten, lnwohnern und Untertanen, was Wtirde, Standes, Amtes oder Wesens, die in Unsern 
Erbkonigreiche Boheim sind, insonderheit aber Unserem koniglichen Gubernio daselbst hiemit 
gnadigst, dass sie mehrgedachtes Stadchen Janowitz bei oben angezohrenen Privilegien gebtihrend 
schtitzen und handhaben, darwider selbst nicht tun, nach das Jemand andern Zll tun verstatten, als 
lieb einem jeden sein, Unsere schwere Strafe und Ungnade zu vermeiden. Das meinen Wir 
ernstlich. Zu Urkund dieses Briefs besiegelt mit Unserem kaiser-koniglich und erzherzoglich 
anfangenden grosseren lnsiegel etc. Wien den 18. August 1787. 

Opis v Národním archivu v Praze, Sa1buchy, inv. č. 252, fol. 714v-716r. Srv. opis v nejstarší obecní kronice 
Paměti města ./anovic nad Úhlavou (1893-1937), s. 16, pořízený z originálu učitelem Antonínem Wernerem. 
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Obr. 1: Okres Klatovy podle správního uspořádání z roku 1960. 
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Obr. 2: Okolí Janovic nad Úhlavou na turistické mapě z roku 1994. 



Obr. 3: Panství Janovice nad Úhlavou v roce 1480. Šrafované plochy vyznačují nejistou držbu. 
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Obr. 4: Panství Janovice nad Úhlavou před smrtí Heřmana Janovského z Janovic (tl535). 
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Obr. 5: Fideikomisní panství Týnec v roce 1722. Na mapě chybí ves Sedlice východně od Úlíkova a prostor osmi 
rychet Královského hvozdu. Svatá Kateřina, Hamry, Hojsova Stráž, Zejbiš, Kochánov, Zhůří, Stodůlky a Stachy. 

Obr. 6: Vilém Janovský z Janovic zvaný "Der 
Bohrne" (1489-1562) těsně před svou smrtí. 
Mědirytina ze sbírek Wurttembergische 
Landesbibliothek Stuttgart. 



O 
Pomezl 

• pop/utnI dl'ory 

o BrlJnič* 
Zehr8dk&. ' O Vol 

J"ooblem"~..,.,-' O '~, 
Kunkoviee ~ Chotilov , ~...,. 
,., . O .' StOJMwvice O R 

( .. 0 O 
l y·tlvojoVlc., R"'("onic:e 'OMi/lnov O 

Ó~ •• fio.,ico/' · II ť.,.o~S·~ton;ce HI 
.- . .,,- o '·' 

SlrHm4 O I C.letico O Zóm 

I O O 
'. JavolíéJco lvik 

Obr. 7: Panství Bystřice nad Úhlavou v roce 1785. Na mapě chybí ves Sedlice východně od Úlíkova 
a zakresleno není šest rychet Královského hvozdu Svatá Kateřina, Hamry, Hojsova Stráž, Zejbiš, Kochánov 
a Zhůří. 

Obr. 8: Petr Suda z Řeneč s rodinou na obrazu v zámecké kapli ve Žlebech. Podobizny představují nepochybně 
jen ideální podobu. 
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Obr. 9: Bystřické dominium před zrušením patrimoniální správy v roce 1848. Na panství se po emfyteutizaci 
z konce 18. století nenacházel jediný poplužní dvůr. 

Obr. 10: Ukázka obrazové výzdoby z kodexu tzv. Fromann' sche 
Sarnrnlung ve Wiirttembergische Landesbibliothek ve Stuttgartu. 



Obr. 11: Friedrich Ludwig von Janowitz (1618-
1673), Vilémův pravnuk a poslední mužský 
příslušník wťirttemberské pošlosti rodu Janovských 
z Janovic. 
Mědirytina ze sbírek Wi.irttembergische 
Landesbibliothek Stuttgart. 

Obr. 13: Sobkův nástupce na arcibiskupském stolci 
Jan Bedřich z Valdštejna (1644-1694), jenž statek 
Janovice nad Úhlavou prodal Vilému Albrechtu 
Krakowskému z Kolowrat. 
Reprodukce ze zámecké galerie v Duchcově. 

Obr. 12: Arcibiskup pražský Matouš Ferdinand Sobek 
z Bílenberka (1618-1675), autor myšlenky zřídit 

v Klatovech biskupství. Pro jeho účely zakoupil v roce 
1674 statek Janovice nad Úhlavou. 
Olejomalba z obrazové galerie královéhradeckého 
biskupství. 

Obr. 14: Vilém Albrecht Krakowský z Kolowrat 
(1600-1688), zakladatel týnecké větve Kolowratů 

a majitel Janovic nad Úhlavou v letech 1683-1688. 
Olejomalba z rodové galerie na zámku v Rychnově nad 
Kněžnou. 



"VAR [.JEYCH v. DUBNA.. 

Obr. 15: Erb rytířů Varlejchů Z Bubna: V modrém štítě 
šikmo položený stříbrný buben. Na štítu spočívá 
korunovaný turnajový helm, v klenotu buben, za ním 
stříbrné, modré a stříbrné pštrosí pero. Pokrývadla jsou 
modro-stříbrná. 

Obr.17: Erb hrabat Krakowských Z Kolowrat: V modrém 
štítě stříbrno-červeně polcená orlice se zlatou zbrojí 
a zlatým perizoniem. Orlice má na krku navlečenou zlatou 
korunku. Na štítě spočívá jeden turnajský helm, který má 
v klenotu uzavřená orlí křídla, přední červené se zlatým 
perizoniem, zadní stříbrné. Pokrývadla jsou červeno
stříbrná. 

Obr. 16: Erb rytířů Chanovských Z Dlouhé Vsi: 
V modrém štítě stříbrný mlecí kámen. Na štítě spočívá 
turnajský helm, v klenotu půl zlatého koně. Pokrývadla 
jsou modře-stříbrná. 

Obr. 18: Erb rytířů ze Schmidlinu: Polcený červený štít, 
vpravo dole stříbrná hvězda převýšená stříbrnou krokví, 
vlevo šikmo tři stříbrné koule. Na štítě dva turnajové 
helmy, prvnímu vyrůstá z koruny trup vousatého muže 
hledícího vlevo v červeném oděvu se stříbrným límcem 
a stříbrnou krokví s hvězdou a červeným tatarským 
kloboukem na hlavě zakončeným zlatým knoflíkem, 
z něhož vyrůstá stříbrné, červené a stříbrné pero. Druhý 
helrn má v klenotu otevřená červená orlí křídla, na levém 
kosmo a na pravém šikmo tři stříbrné koule. Pokrývadla 
jsou u obou helmů červeno-stříbrná. 



Obr. 19: Knížecí erb rodu Palm-Gundelfingen (1783): dělený a na dvakrát polcený štít s modrým srdečním 
štítkem, v němž jsou tři stříbrné kůly překryté korunovaným červeným dvouocasým lvem ve skoku vpravo. 
Pole první a šesté jsou zlatá s polovinou korunované černé orlice se zlatou zbrojí hledící vždy k okraji štítu. 
Pole druhé je modré se zlatou korunou císaře Karla Velikého, pole třetí je zlaté se s červeným šikmým 
pilovitým břevnem (Hohen-Gundelfingen), pole čtvrté je černé se třemi volskými jhy nad sebou 
(Illeraichheim). Pole páté je vlastní rodový znak, totiž ve stříbrném poli s červeným břevnem ze zeleného 
pahorku vyrůstající zelená palma. Nad štítem je sedm korunovaných turnajových helmů, zprava: první má 
v klenotu dva hermelínové buvolí rohy, druhý sovu mezi dvěma zelenými palmovými ratolestmi (klenot 
původního znaku), třetí korunovaného černého orla se zlatou zbrojí, čtvrtý zlatý nese v klenotu na červeném 
polštáři se zlatými střapci císařskou korunu, pátý červeného korunovaného dvouocasého lva ve skoku vpravo 
držícího v každé tlapě zelenou palmovou ratolest, šestý uvnitř zeleného, do svého ocasu zahryzlého hada, 
rozkřídleného holuba s červenou zbrojí, sedmý červená křídla se stříbrnými kosmými břevny, v nichž jsou tři 
zelené lipové listy. Helm první, druhý a sedmý je červeno-stříbrný, třetí a čtvrtý černo-zlatý, pátý červeno
zlatý, šestý zeleno-stříbrný. Štítonoši jsou dva od sebe odvrácení zlatí leopardi držící každý na dřevci 
stříbrnou standartu se zlatým střepením, pravá s nápisem JUSTUS UT PALMA, levá s palmou vyrůstající ze 
zeleného pahorku. Stojí na stříbrné pásce se zlatou devizou VIRTUTI ET FlDEI. Celek uvnitř knížecího 
pláště splývajícího z knížecího klobouku. 



Obr. 20: Knížecí erb rodu Hohenzollern-Sigmaringen (1623): čtvrcený štít s stříbrno-černě čtvrceným 
srdečním štítkem. První pole štítu je modré, v něm po zeleném pahorku kráčí zlatý jelen (Sigmaringen), 
druhé pole je zlaté s černým lvem ve skoku a lemované dvanáctkrát dělenou červeno-stříbrnou obrubou 
(purkrabství norimberské), pole třetí je stříbrné se třemi modrými jeleními parohy nad sebou (hrabství 
Veringen), pole čtvrté je stříbrno-červeně dělené (panství Haigerloch a Werstein) . Na štítu spočívá vévodská 
koruna. Štítonoši jsou jsou dva od sebe odvrácení stříbrní chrti se zlatými obojky stojící na mramorovém 
podstavci. Znak je podložen hermelínovým pláštěm, převýšeným vévodskou korunou. 
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Obr. 21: Katastrální obec Janovice nad Úhlavou 
v roce 1837 na císařském otisku indikační skici . 
Ústřednf- archiv gea<:iézie a ' kartografie v Praze, 
Stabilní katastr, k. ú. Janovice nad Úhlavou, inv. Č. 
2763 (157). 
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Obr. 24: Výřez z mapy stezek křižujících česko-bavorské pomezí (závěr 16. století). Originál je uložen 
v Hauptstaatsarchiv Munchen, Plansarnmlung, Nr. 1056. 

Obr. 25: 



Obr. 26: Plán židovských obydlí v Janovicích přísežného geometra Jana Neandera z roku 1729. Národní archiv Praha, 
Mapová sbírka 16. - 20. stol., inv. č . 1172, sign. A XII 14. 
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Obr. 27: Půdorys hradního areálu podle zaměření v roce 1939. erně vyznačeny zbytky původního 
zdiva, kostičkovaně stojící zástavba. Podle T. Durdíka. 
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Obr. 28: Městečko Janovice nad Úhlavou podle měřeni stabilního katastru v roce 1837. Čísla udávají jednotlivá popisná čísla domů. Na výseku vpravo samota Granátka. 



Obr. 29: Letecký pohled najádro města od jihovýchodu (1930) . 

Obr. 30: Město od západu (před 1913). 



Obr. 31: "Partie na . Malba K. Liebschera do Sedláčkových Hradů, 
zámků a tvní království Českého (kolem 1893) . 

• 'áměsU. 

Obr. 32: Jeden z nejstarších pohledů na janovické náměstí, zachycující podobu radnice před přestavbou (kolem 1913). 



Obr. 34: Městiště hradu od jihozápadu. Foto J. Gryc, Národní památkový ústav v Plzni (1986). 

Obr. 35: Vnější líc zdi v západním nároží hřbitova 
představuje poslední fragment stavební hmoty 
janovického hradu. Podle názorů odborníků je bud' 
pozůstatkem bašty či pouhým zaobleným nárožím 
hradní stěny. Foto V. Sušický (2005). 

Obr. 36: Nejsevernější stavba z bloku budov čp. 38 je 
v jádru renesanční objekt, nejpravděpodobněji sídlo 
rodu Janovských z Janovic po vypálení hradu v roce 
1520. V odkryté fasádě je dosud znatelná vpadlina 
padacího mostu. Foto V. Sušický (2005). 



Obr. 37: Podoba janovického hradu v představě Karla Poláka. 

Obr. 38: Raně gotický kostel sv. Jana Křite1e od východu. V popředí předsíň pod bývalou zvonicí. Foto J. Gryc, 
Národní památkový ústav v Plzni (1986). 



Obr. 39: Pohled na kostel sv. Jana Křtitele z Podseďků. Jasně zřetelná je terasnÍ zeď kolem chrámu. Těsně vedle kostela 
bývalá farní škola, v popředí zleva domy čp. 25 a čp. 27, mezi nimiž stávala jedna ze tří městských bran. Foto 1. Gryc, 
Národní památkový ústav v Plzni (1986). 

Obr. 40: Původní podoba presbyteria s barokním 
oltářem sv. Jana Křtitele před odkrytím fresek v roce 
1955. 

Obr. 41: Kaple Panny Marie Bolestné při cestě 
na Týnec. Původní stavba z doby před rokem 1785 
byla v roce 1907 nahrazena zcela novou kaplí. Foto 
1. Lhoták (2006) . 



Obr. 42: Úvodní folium k 
matrice pohr'bených v 
tripartitní matriční knize 
janovické farnosti pro léta 
1729-1783. Farář Vilém Si
bighauser Jej vyzdobil 
alegorickým vyobrazením 
života a smrti, stojícího ve 
věčné konfrontaci . Mladý 
hrobník klade do hrobu 
mrtvolu, zatímco starší 
odpočívá, nemaje již sil. 
Nedaleko se toulá pes, 
větřící mršinu. V pozadí se 
ubírá pohřební průvod na 
hřbitov, oddělený od 
okolního prostoru říčkou, 

symbolem legendární řeky 

Stix v podsvětí. Míjí Smrt, 
setřásající zralé plody ze 
stromu, symboly konečnosti 
lidské existence. Na stěně 

umrlčí komory je však opak 
předchozího motivu, ptáčata 
v hnízdě. Výjev doplňuje 

deviza: Huc te siste - viator 
- et saepius considera -
statutum est! (Sem se 
dostav, poutníče, a častěji 

uvažuj. Rozhodnuto jest!). 

Obr. 43: Současná podoba 
presbyteria kostela s fres
kami z počátku 14. století. 
Ústředním motivem je 
Kristus při Posledním 
soudu. Foto J. Gryc. 



Obr. 44: Budova synagogy čp. V (187) s vedle stojící židovskou školou (před 1951). 

Obr. 46: Interiér synagogy. Archa s věčnou 
lampou (před 1951). 

Obr. 45: Ukázka interiéru synagogy. Pohled 
na ženskou tribunu (před 1951). 



hr'bitov, založený před rokem 1713 v trati Na lomu při silnici na Nýrsko. 

Obr. 48: Tzv. Ledvinkovský dům čp. 3 o slavnosti Božího těla. Foto K. Kellner (před 1930). 



Obr. 49: Hostinec čp . 55 U Koblerů, ukázka dvojdomu z 2. poloviny 17. století. Foto Z. Louda, Národní památkový 
ústav v Plzni (1969). 

Obr. 50: Radnice čp . 35 na náměstí. Foto J. 
Lhoták (2006). 

Obr. 51: domů v ulici Hradčany, stojící na místě 
bývalého příkopu . Foto J. Lhoták (2006). 

Obr. 52: stí ulice V Bráně do Klatovské ulice je místem" 
kde stávala jedna z městských bran. Dům napravo je 
bývalá kovárna čp . 80. Foto J. Lhoták (2002) . 



Obr. 55: Dům čp. 113 (1930) . 

Obr. 56: Horní mlýn čp . 39. Foto 1. Kybic (1977) . Obr. 57: Kontribučenská sýpka čp. 190 (1954). 

Obr. 58: Dolní mlýn čp . 4. Olejomalba O. Dvorského zachycuje stav kolem roku 1930. 



Obr. 59, 60: Usedlost čp. 85. Malby 1. Prouska z roku 1889 jsou vzácným 
dokladem původního vzhledu lánových statků v Janovicích. 

Obr. 61: Dům čp. 27. Foto K. Tůma, Národní památkový ústav (1963). 

Obr. 62: Dům čp . 21. Foto 1. Gryc, Národní památkový ústav (1986). 



Obr. 63: Dům čp. 58 (1948). 

Obr. 64: Nejstarší janovická pečeť 
ze 16. stol. má jako jediná český opis. 

Obr. 65: Pečeť, datovatelná přelomem 
16. a 17. století. 

Obr. 66: Pečeť datovaná v opisu 
rokem 1801 . Archiv Národního 
muzea Praha, Eichlerova sbírka. 

Obr. 67: První pečeť po roce 1850. 



Obr. 70: Rychtářské právo z Janovic, 
deponované v expozici Vlastivědného muzea 
JUDr. Karla Hostaše v Klatovech. 

Janovice nad Úhlavou 

Obr. 68: Znak města (podle 1. Čarka). 

Obr. 69: Zlomky nárameníku ze širokého pásu, 
zakončeného spirálami ze střední doby bronzové. 
Vlastivědné muzeum JUDr. Karla Hostaše 
v Klatovech, depozitář, inv. Č. 676. 
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Obr. 71: Folium 7r z jediné dochované janovické městské knihy z let 1600-1714. Kniha v 16. století sloužila jako 
účetní kniha městečka Nalžovské Hory, což dokladuje první zápis shora. Dva dolní zápisy jsou typickým obsahem 
celé knihy, jež tvoří převážně ubrmanské smlouvy o různých sporech mezi sousedy a převody nemovitostí. Státní 
okresní archiv v Klatovech. 
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Resume 
The offered thesis deals with the history of the town Janovice nad Úhlavou until the year 

1848, it is the locality situated in the southwestem Bohernia not far from Klatovy. In the first 
chapter, the author presents a basic overview of the study of the regional history in the Czech 
countries and its further prospects, then he expands on the heuristic basis, from which he proceeded 
when elaborating the monograph. After evaluating the geographical conditions of the locality, a 
prehistoric development of the Klatovy region is observed, which is up to this day impeded by the 
lack of executed archeological researches. The second chapter deals with medieval colonization of 
the whole Klatovy region, in which the accent is put on the significance of historical 
communications which it also describes and evaluates in the framework of the region being 
explored. On the basis of acquired facts, it subsequently outlines the basic contours of the 
settlement progress. The fifth chapter already refers directly to the history of the town in the Middle 
Ages. The appearance of the surrounding country in the past is observed and especially the 
medieval history of the knight order of Janovští z Janovic. Both the basic farnily line, which owned 
Janovice nad Úhlavou and builded here a church and a castle, and main features of general 
historical development on the Czech- Bavarian border are captured. The second part of this chapter 
consists of an insight into the intemal history of the locality: urbanistic development, legal status 
and life conditions of inhabitants of Janovice and lastly basic features of ecclesiastical 
adrninistration connected with the local church of St. John the Baptist. 
The center of focus of the thesi s lies in the early modem period. The sixth chapter gives a 
transparent description of the development of property ownership and regional transformation of 
the domain of Janovice until its incorporation into the larger neighbouring dorninions of Týnec and 
Bystřice nad Úhlavou, in whose framework the town remained up to the year 1848. A 
characteristics of denorninational picture of the population follows. Besides a brief evaluation of the 
activity of The Unity of the Brethren, the maximum space is dedicated to the catholic religion and 
its educational system, above all to the extent of the benefice, fabrica ecclesiae and competences of 
the parish priest. Subsequently, there is a description of the history of the local Jewish community 
with a brief capture of its econornical background. The second topical bloc is concemed with the 
position of the subjects from Janovice towards their masters and its change in connection with the 
beginning of the Era After the Battle of the White Mountain. There is a very thorough analysis of 
the disagreement of the subjects with masters regarding market privileges, operation of town 
adrninistration and its dependency on the adrninistration of the domain, extent of public property 
and lastly the attempt to evaluate Janovice as a urban organism. The third topic of the historical 
development of Janovice in the early modem period is a description of the function of a plough 
court (poplužní dvůr). Above all, the basic areas of its financial income are observed (grain 
growing, cattle breeding, brewing industry), as well as other incomes from other areas (meat shops, 
manor spa). The focus of attention is then shifted to the economy of the subject farmstead. The 
final part of the chapter about the early modem period consists of a clo ser look at the life of 
inhabitants of Janovice, focused on social arrangement of the town, specifics of agricultural 
production, a brief characteristics of the population development and elements of folklore. The final 
chapter deals with the history of individual houses of Janovice, it observes (within possibilities) 
individual property transactions, changes in the extent of the land fund, prices of farmsteads, the 
extent of indebtedness and load of manorial burdens. 
The appendix consists of a textual and a picture part. In the first one, the farnily line of the knight 
lineage of Janovští z Janovic is included, an edited and so-far unknown text of a document from 
1590 about the division of the manor Janovice nad Úhlavou with a detailed description of its 
facilities and finally all the known privileges of Janovice. The picture appendix accompanies the 
individual topical units analyzed in the thesis. 




