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1 Klíčová slova 
 

Raný novověk - střední Čechy - Libeř- vesnice - historická demografie – extravilán 

 

 

2 Anotace 
Práce se zabývá populačním a přírodním vývojem středočeské vsi Libře 

v raném novověku.  

První část je zaměřena demograficky, sleduje sňatečnost, natalitu a mortalitu 

v časovém období 60. let 17. století až 40. let století devatenáctého. Vybrané vývojové 

trendy jsou komparovány s podobnými a zároveň také odlišnými lokalitami. Dílčí 

témata nabízí pohled do „každodennosti“ vesnických obyvatel – strategie výběru 

partnerů, volba jména a kmotra dítěti, nejčastější příčiny úmrtí v jednotlivých 

věkových kategoriích apod. Nejdůležitějšími prameny pro historickou demografii 

jsou matriky a případně gruntovní knihy. Zpovědní seznamy a pamětní knihy 

doplňují dílčí detaily ke konkrétním lidem. Součástí této kapitoly je stručný vývoj 

farností, které se podílely na duchovní správě Libře. 

 Druhá  část práce studuje proměny přírodního prostoru a jeho využití, 

vytváření hranic obce a podoby extravilánu. Mezi sledované otázky patří také 

majetková příslušnost jednotlivých pozemků a její  případná změna. Pramennou 

základnu tvoří jak písemné, tak  i kartografické prameny, především katastry, 

gruntovní a pamětní knihy. Z historických mapových podkladů bylo využito 

především indikačních skic Stabilního katastru a tzv. 1. vojenského mapování. Ke 

kartografickým materiálům ze současnosti patří digitální mapové soubory 

geologického, vodohospodářského a katastrálního zaměření. Studium změn 

přírodního okolí vsi bylo také částečně založeno na terénním průzkumu. 

 

 

 

 



  

  

3 Keywords 
 

Central Bohemia - rural zone – early modern age - historical demography - village 

 

 

4 Annotation 
 

This Thesis puts mind to population and natural development of village Libeř 

in Central Bohemia. 

 The first part focuses on demography  and follow nuptiality, natality and 

mortality from the end of 16th till the middle of 19th century. Selected developments 

are compared with similar and other locality. Fragments offers look to everydayness 

of Libeř’s villagers – strategy of partners selection, choice of childern’s names and 

godfathers, most frequent causes of death in individual age categories etc. The most 

important fountains  for historical demography are church registers and old land 

registers. Confessional and memorial books are complementary to partial details to 

concrete people. In this chapter is short development of parishs, which partakes of 

spiritual government in Libeř. 

 The 2.th. part of Thesis studies changes of natural territory and his usage, 

formation village borders and image of rural zone. Among monitored problems 

pertains patrimonial competency to parcels and changes, too. Base of documents are 

above all written and cartographic fountains – the old land registers, cadasters 

(Theresian Register, Josephinian Register) and memorial books. From map basis are 

there the so called Indication Scheme and so called 1.military surveying, digital 

geologic, aquiculturing and cadastral map sets. Research of changes was bottomed 

on cross-country research. 
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5 Seznam zkratek 
 

ad. = a další 

APA = Archiv pražského 

arcibiskupství 

APA H = Archiv pražského 

arcibiskupství – hospodářství 

apod. = a podobně 

cit. = citované 

č.p. = číslo popisné 

čl. = článek 

ČÚZK = Český ústav zeměměřičství a 

katastru 

DB = Dolní Břežany 

DJ = Dolní Jirčany 

FF UK = Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy 

i.č. = inventární číslo 

IS = indikační skica 

JK = Josefský katastr 

kmg = kop míšenských grošů 

kt. = karton 

N = narození 

NA = Národní archiv 

např. =  například 

nem.= nemanželské 

O = oddaní 

 

 

 

Obr. = obrázek 

odd. = oddělení 

OÚ = obecní úřad 

PH = Popisy hranic 

r. = rok 

resp. = respektive 

RS = robotní seznamy 

s. = strana 

sign =  signatura 

SK = Stabilní katastr 

SM = Stará manipulace 

SMMP =  Sbírka montánních map a 

plánů 

SOA = Státní oblastní archiv 

SOkA = Státní okresní archiv 

stol. = století 

sv. = svatý, svazek 

Tab. = tabulka 

TK = Tereziánský katastr 

tzv. = takzvané, takzvaně 

ÚČD = Ústav českých dějin 

UR = Urbáře 

VS = velkostatek 

Z = zemřelí 

zl. = zlatých 
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7 Úvod 
 

„Volno a útulně jest v líbezné této krajince, dosti prostranné k vděčným 

pohledům i důvěrně semknuté k soustředění a uklidnění myšlenek. Jak 

dovedným umělcem vkomponována do sličné té obruby roztomilá 

vesnice Libeř, ověnčená zahradami, vyrůstající bíle z hojného stromoví 

a korunována zjevem památného kostela....“ 

         Jan Lier, r. 19031 

 

Podobně jako u bakalářské práce jsem si zvolila výzkum obce Libře v raném 

novověku. Zatímco v předchozím díle jsem se věnovala vývoji sídelního obrazu obce 

od 16. do poloviny 19. století, v diplomové práci se zaměřuji více na obyvatelstvo a 

přírodní prostor.  

Středočeská obec Libeř, ležící 16 km jižně od Prahy, má dnes spolu se sousední 

Libní přibližně tisíc obyvatel a jejich počet se bude zvyšovat spolu se stoupajícím 

počtem nových rodinných domů.  Z původně malé zemědělské vesnice se začíná 

stávat příměstské „sídliště.“Postupná ztráta vesnického charakteru obce mě vedla 

k výběru tématu práce, podobně jako plánovaná výstavba dálnice D3 v nejbližším 

okolí Libře. Projekt dálnice počítá s tunely, mosty a dalšími výraznými terénními 

úpravami, které v důsledku znamenají zničení původního krajinného rázu okolí. 

Plán nevratného zásahu do krajiny ve mně vyvolal záměr pokusit se zmapovat a 

případně terénně prozkoumat vývoj extravilánu obce dřív, než se celou oblast obsadí 

stavební technika a jí v patách jdoucí komerční zóny. 

 Kromě výše nastíněného osobního zaujetí jsem také práci brala jako pokus 

najít hranice vypovídacích schopností pramenů k jediné a „obyčejné“ vsi.  Cílem 

práce nejsou ani tak nové poznatky, jako spíše zjištění, co vše je možné zjistit o 

malém sídle na základě raně-novověkých, případně moderních kartografických 

pramenů. 

 První část je věnována sledování životního cyklu obyvatel Libře, resp. 

důležitých životních mezníků, zjistitelných převážně z matrik a gruntovních knih.  

                                                 
1 LIER, J. Čechy, díl 11. Rakovnicko, Slánsko a Středočeské Meziříčí. Praha: 1903, s. 392. 



  

 11 

Ze stovek matričních údajů vyplouvají na povrch osudy jednotlivce, avšak mnohem 

více konkrétních lidských příběhů zůstalo skryto. Inspiraci a pomoc při zpracování 

demografické otázky jsem  nalezla především v dílech E. Maura, J. Grulicha a A. 

Velkové.2 

Přírodní prostor v Libři a okolí jsem popsala ve druhém oddíle práce. 

Myšlenku věnovat se krajině jako součásti dějin mi vnukly studie, či spíše eseje 

Václava Cílka3 coby autora myšlenky „krajina jako palimpsest“ a dalších, kteří se na 

proměnu krajiny dívají z jiného než historického hlediska.4 Metodicky jsem 

postupovala podle vzoru práce M. Dohnala5 a regionalistické příručky P. Vorla.6  

Výsledky bádání dosahují různé úrovně dle dostupných pramenů. Zatímco 

populační vývoj lze v zásadě sledovat téměř v každé lokalitě, studium přírodního 

prostoru je více závislé na individuálních pramenných podkladech pro určitou 

lokalitu. Tímto konstatováním jsem se opět vrátila k základní myšlence cíle této 

práce. Hlavním záměrem je pokusit se využít všech dostupných archivních pramenů 

k popsání vývoje dané obce v raném novověku  a zároveň některé prvky komparovat 

s podobnými, či naopak odlišnými lokalitami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 MAUR, E. Základy historické demografie. Praha: 1978; GRULICH, J. Populační vývoj a životní cyklus 
venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16.-18. století. České Budějovice: 2008, s. 168-169; GRULICH, J. 
Sňatkové migrace na jihu Čech (1750-1824). Dějiny migrací v českých zemích v novověku. Historická 
demografie 30 – suplement. Praha: 2006; VELKOVÁ, A. Fenomén stáří ve venkovské společnosti na přelomu 
18. a 19.století. Studie k sociálním dějinám 6. Kutná Hora-Praha-Opava: 2001;VELKOVÁ, A. Proměny 
venkovské společnosti v letech 1700-1850. Český časopis historický 4. Praha: 2007. 
3 Např. CÍLEK, V.Zloději krajin. Krajina zevnitř (ed.Václav Hájek). Praha: 2002, s. 53-65. 
4 Na druhou stranu může ryze „nehistorický“ pohled způsobit jisté zkreslené představy autorů i čtenářů. MAUR, 
E. Revoluce ve výkladu historických proměn krajiny ? ČČH 3/2007. Praha: 2007, s.619-625. 
5 DOHNAL, M. Historická kulturní krajina v novověku: Vývoj vsi a plužiny v Borovanech u Bechyně. Praha: 
2003. 
6 VOREL, P. Základy historické regionalistiky. Metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů místních a 
regionálních dějin v českých zemích. Pardubice: 2005. 
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8 „Lidé“ 
 
 (populační vývoj obce od druhé poloviny 17.století do 1.poloviny 

19.století) 

 

8.1 Prameny a metoda 
 

První kapitola je věnována studiu populačního vývoje Libře v raném 

novověku. Primárním pramenem mi byly matriky7 narozených, oddaných a 

zemřelých v časovém rozpětí od nejstarších záznamů (tj. od roku 1655) přibližně do 

poloviny 19.století. Přesně časové vymezení se liší podle sledované kategorie – 

svatby v letech 1663-1849 (s mezerou v letech 1680-1690), narození 1655-1837 a 

zemřelí 1700-1828. Rozdíl mezi mezními letopočty na konci datových řad je dán 

ukončením zápisů v konkrétních matrikách. Delší časovou řadu u sňatků jsem 

zvolila z důvodu většího objemu dat v 1. polovině 19. století, neboť na výzkum 

sňatečnosti jsem se v této práci soustředila nejvíce. Naopak matriky zemřelých 

vykazují obecně nejnižší vypovídací hodnostu, proto jsem tuto demografickou 

kategorii sledovala v užším časovém horizontu, což bylo částečně dáno i 

nekonkrétními údaji z doby před r. 1700. 

 Jako doplňující zdroj informací jsem zvolila katastry8 a  gruntovní knihy,9 

které vývoj držby nemovitostí sledují již od konce 16. století. Období po třicetileté 

válce je však na téměř půl století dobou „temna“ z pohledu neexistence 

pozemkových knih nebo podobných pramenů. Podobná situace panovala na celém 

území panství Dolních Břežan. 

 Populační studii jsem rozdělila do třech částí podle známých demografických 

kategorií – na narozené, oddané a zemřelé. Nejvíce prostoru jsem věnovala 

                                                 
7 SOA Praha, matriky fara Zlatníky 1 (N 1655-1680, O 1656-168), 2 (N 1680-1697); fara Jílové u Prahy 1 (N 
1672-1708, O a Z 1672-1707); fara Dolní Jirčany 1 (N 1689-1700, O 1690-1700, Z 1690-1700, nem. 1691-
1700), 2 (N a O 1700-1735, Z 1700-1736, nem. 1701-1734), 3 (N, O, Z 1735-1756), 4 (N, O, Z 1756-1788, nem. 
1756-1783), 8 (N 1789-1807), 9 (N 1807-1836), 12 ( O 1789-1839), 14 (O 1840-1869), 15 (Z 1789-1836). 
8 NA, I.odd, Fond JK, i.č. 2387. 
9 SOA Praha,Fond velkostatek Dolní Břežany, Registra purkrechtní i.č. 2729 (r.1585-1644), Registra purkrechtní 
obnovená i.č. 2735 (r.1638-1659), Gruntovní kniha i.č. 2737 (r.1702-1717), Urbur nový i.č. 2745 (r.1717-
1820),Kniha smluv C i.č. 2777 (r.1795-1815), Kniha smluv i.č. 2778 (r.1819-1840), Gruntovní kniha Libeř i.č. 
2757 (r.1808-1850). 
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sňatečnosti, neboť údaje o svatbách bývaly nejpřesnější a poskytují relativně široké 

pole studijních možností. Postupovala jsem chronologicky, tj. nejprve jsem se 

zaměřila na strategii výběru partnerů, a to jak ze sociálního, tak geografického 

hlediska, na jejich věk, případně vdovství. Sledovala jsem také sezónnost sňatků a 

případně je srovnávala s jinými lokalitami. Pozemkové knihy doplnily chybějící 

informace do mozaiky rodinných vazeb a výrazně tak pomohly dokreslit 

individuální osudy jednotlivce, a to nejen v případě sňatečnosti.  

 Z biologického hlediska přicházejí děti na svět většinou až po svatbě partnerů-

rodičů. Děti, resp.studium natality je tedy zařazeno za kapitolu o svatbách. Zabývám 

se v ní otázkou (ne)manželského původu, sezónnosti početí, křtem a volbou kmotra 

a zajímavým fenoménem volby křestního jména. Pro krátký časový úsek počátku 

19.století jsem se pokusila nahlédnout také do problematiky porodních bab. 

 Konci lidského života se matriky věnovaly sice s menší péčí, na druhou stranu 

jsou dobrým ukazatelem pro období demografických krizí. Zaměřila jsem se na 

období výrazně vystupující z průměru ( hladomor v letech 1771/2) a také na popis 

nejčastějších příčin úmrtí v jednotlivých věkových skupinách. 

 Na závěr populační části studie jsem zařadila kapitolu o dalších obyvatelích 

Libře, o nichž promlouvají jiné prameny než matriky a gruntovní knihy. Jedná se o 

pamětní knihy panství Dolní Břežany10 a fary v Jirčanech,11 podobně jsem využila i 

edice Zpovědních seznamů, konkrétně nekajících z let 1675 a 1687.12 Tyto prameny 

ukazují poněkud jiný pohled na konkrétní vesnickou společnost - zhanění cti, 

nekající osoby, nebo marginální poznámku o venkovské ženě, jež kostelu darovala 

květiny na oltář. 

 Na úplný začátek jsem považovala za vhodné zařadit problematiku farní 

příslušnosti Libře, kde jsem stručně popsala stav dotčených  farností v raném 

novověku. 

 

 

 

 
                                                 
10 NA, Fond APA I. i.č.2605. 
11 NA, APA i.č.2591. 
12 ŠIMÁK, J.V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 1671-1725. Díl I. Praha:1918,  s.246-248. 
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8.2 Církevní příslušnost Libře 
 

Zrekapitulujme si nejprve, kdo a kdy byl majitelem vsi. Od středověku do 

konce 16.století se v jejím držení střídali příslušníci drobné šlechty, často byla ves 

rozdělena mezi několik vladyků najednou. V době vlastnictví Libře Vilémem 

z Rožmberka (ve 2. polovině 80. let 16. století) došlo k jejímu spojení s Libní, po 

konfiskaci majetku Edwarda Kelleyho připadla Libeř s dalšími vesnicemi Kryštofu 

Želínskému ze Sebuzína na počátku 17. století byla připojena k panství Dolní 

Břežany.13 

 Církevní správa obce se také vyvíjela a měnila. Zatímco ve středověku a snad i 

po husitských válkách fungoval zdejší kostel sv. Jiljí jako farní, po třicetileté válce 

docházel farář do  Libře z chrámu v blízkých Zlatníkách. Po obnovení fary v Dolních 

Jirčanech roku 1689 byla ves přifařena ke zdejšímu kostelu sv.Václava. Situaci 

příslušnosti jednotlivých obcí k určité farnosti jsem nastínila na mapce panství 

z počátku 19.století14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr.1 Mapa farností Libeř, Zlatníky a Dolní Jirčany. 

                                                 
13 Podrobněji k dějinám obce v bakalářské práci, kde uvádím další literaturu – KUCROVÁ, V.Vývoj intravilánu 
obce Libře v Dolním  Posázaví v 16. až 19.století. Bakalářská práce. Ústav českých dějin FFUK. Praha: 2008. 
14 NA 1.odd., fond APA-H, správa statků, sign. I/1/0-11. 
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Jak je zřejmé, došlo k poměrnému rozdělení obcí mezi zlatnickou a jirčanskou 

farnost, přitom můžeme sledovat i to, že zdaleka ne všechny vesnice a osady spadaly 

pouze pod tyto dvě fary. Jižní cípky panství byly již v kompetenci jílovského kostela, 

přičemž  růžovou barvou označené vesnice Petrov, Obora, Bohuliby, Luka a 

Podloučí byly dříve pravděpodobně pod správou libeřského sv. Jiljí, jak dokládá 

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 a existence tzv.železných krav v Petrově, 

Olešku, Zahořanech a Kamenných Vratech v roce 1701.15 Tereziánský katastr  uvádí 

pro kostel 316 duší z Libře, Okrouhla, Luk pod Medníkem a Petrova.16   

 Severovýchodní kraj panství – Modřany a asi i přilehlé vsi na břehu Vltavy 

měly svůj svatostánek přímo v Modřanech, po třicetileté válce se staly filiální obcí 

Zbraslavi.17 

 

8.2.1 Kostel sv. Jiljí v Libři 
 

Nejstarší nemovitá památka byla postavena v gotickém slohu patrně ve 13. 

století a nebyla dotčena pozdějšími slohovými přestavbami. Neobvyklé umístění 

věže mezi loď a presbytář je podobné jako u kostela sv. Vojtěcha (dříve Mikuláše) 

v Jílovém. Stojí ve svahu na nejvyšším bodě osídlení obce. Po budově fary bychom 

dnes pátrali marně, nebýt popisu hranic zádušních pozemků z roku 1737 „Odtady 

dále se našlo, ačkoliv by se nějakej kus půdy zádušní byl mohl najíti při gruntu chalupníka 

Martina Lněničky, kdyby se podle gruntovních knih jíti mělo, tak že by se ještě něco k zahradě 

/ kde …fara stávala/ patřícího našlo“.18 Martin Lněnička hospodařil na gruntu 

„Vlaškovském“ či „Blažkovském“, později č.p.12. Indikační skica19 z roku 1841 jasně 

ukazuje, kde přibližně fara stála – pod kostelem na místech budoucí chalupy č.p.26, 

postavené mezi lety 1811-182220 a přilehlé ploše označené číslem 12. Bývalá farní 

zahrada je orámována bíle, výše zmíněná Lněničkova zahrada má číslo 11. 

 

 

                                                 
15 NA 1.odd., Fond APA I, i.č.2591. 
16 Tereziánský katastr český, sv.3: dominikál. Praha: 1970, s.247. 
17 BERANOVÁ, D. Malá kronika Prahy 12, díl II. Historie od A do Z. Praha: 2009, s.27. 
18 NA 1.odd., Fond APA I, i.č.2591. 
19 NA, 1. odd., IS, i.č. 4656. 
20 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2757. 
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Obr.2 Barevně odlišené příslušnost pozemků v okolí kostela, stav 1841. Šrafovaně – patřící ke  

kostelu, síťovaně – chalupa č.p.12. 

 

Jména farářů a tedy přítomnost stálého duchovního pastýře můžeme sledovat 

jen do roku 1415. Dalších více než dvě stě let je zahaleno tajemstvím Jestliže však 

bohoslužby probíhaly nadále přímo pod knězem libeřským nebo sousedním, pak to 

v polovině 16.století  byl jistě utrakvista, jak se domnívá  L.Čihák.21 Situace se 

změnila ze známých důvodů po roce 1620, potažmo v době války a po ní. 

Arcibiskupská vizitace Kouřimského z roku 1631 kromě Zvole neobjevila v blízkém 

okolí žádnou prázdnou faru. V Jílovém se o duchovní služby starali minorité.22 

 Přesto je velmi pravděpodobné že po třicetileté válce, která ze 2/3 zničila 

obec, byla fara opuštěná. Prvního května roku 1649 na zámku v Dolních Břežanech 

popsali  kostelníci inventář  libeřského chrámku : „kalich stříbrnej starej polámanej, 

pozlacenej 1; monstrance stará polámaná necelá mosazná 1; kalíšky cejnový 2; zvonečky ke 

mši svaté 2; svejcnův starých polámaných cejnových větší 2; item menší sviecny též cejnový 

4; ubrusy starý potrhaný 4; alby plátěný strhaný 4; vornát žlutý starý 1; druhý vornát starý 

s krucifixem 1; štuly starý 2; šátky na kalich 2; roucha paučníkova(?) k monstranci náležející 

1“.23 

                                                 
21 „...1574...z té doby máme zjištěno, že v okolí jílovském byli jenom utrakvističtí kněží...Duchek v Jirčanech, Jíra 
ve Zlatníkách, v Kamenici (byl farář ženatý), ve Vraném, v Týnici, v Říčanech, v Poříčí, v Modřanech a jinde byli 
kněží utrakvističtí. V aktech konsistoře katolické v té době není o žádném katolickém knězi v celém okolí Jílového 
ani zmínky.“ ČIHÁK, L. Paměti král.horního města Jílového a jeho zlatých dolů. Jílové: 1898, s.63-64. 
22 ČÁŇOVÁ, E. Rekatolizace ve Středočeském kraji. Středočeský sborník historický 11. Praha: 1976, s.76-79. 
23 NA 1.odd., Fond APA I, i.č 2605. 
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Celkovou neuspokojivou poválečnou  na panství shrnul roku 1651 hejtman 

Pavel Goliáš:  „...jsouce vesnice pusté a lidé zchuzeni...“.24  Šest let na to bylo pokřtěno a 

do matriky zlatnického kostela zapsáno „první“ libeřské dítě. Do konce 17. století 

přibyla v kostele dřevěná kazatelna s výjevy evangelistů, oltáře a obrazy jsou až 

barokní.25 K výzdobě přispěli také obyčejní lidé, např. roku 1739 Anna Podstarová ze 

Štědříka „darovala plachetku a ubrousek, kteréžto obojí se ztratilo z kostela libeřskýho“, jak 

neopomněla zaznamenat pamětní kniha z Dolních Jirčan.26 

 

8.2.2 Kostel svatých Petra a Pavla ve Zlatníkách 
 

Jak bylo již bylo řečeno výše, nejpozději po třicetileté válce příslušela Libeř 

pod farnost ve Zlatníkách. Duchovní službu zajišťovali dominikánští řeholníci od 

pražského sv.Jiljí, kterým v roce 1626 daroval Ferdinand II. celý zlatnický statek.27  

V předešlém století tu byli jen utrakvističtí kněží, na jednoho z nich, Kašpara, si v 70. 

letech stěžuje podobojí konsistoř „kterýžto jsa kněz nepořádný, hlučný a 

výtržný…s nějakým řezáčem (byl to dle jiného listu císaři poslaného řezáč slámy neb 

sekaniny) sobě podobným, modřanským neknězem /.../ řád a náboženství /…/ bez studu a 

ostýchání lehkomyslně haní a zjevným modlářstvím křivě a nepravě naříká /…/ odpor čím 

dále vyvstává/.../“ dále konsistoř žádá  aby „osadní Jiljští toho kněze nepořádného a 

bludného z kolatury své vybyli..“28 

 Dominikánští otcové ze Zlatník docházeli do Libře do znovuobnovení 

jirčanské fary na přelomu let 1689-1690. Zpovědní seznamy nekajících z roku 1675 

jsou tedy ještě uvedeny pod zlatnickou farou. 

 

 

 
 
 

                                                 
24 Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Kouřimsko. Praha: 1997, s. 67. 
25 PODLAHA, A. Posvátná místa Království českého, díl.I. Praha: 1907, s. 168. 
26 NA 1.odd., Fond APA I, i.č.2591. 
27 PODLAHA, A. cit.dílo, s. 216. 
28 Tamtéž. s. 9-10. 
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8.2.3 Kostel sv.Václava v Dolních Jirčanech 
 

Podobně jako ve Zlatníkách, i zde v 16. století působili faráři podobojí. 

Známým byl Duchek, jenž sem přišel před rokem 1542 z Jílového a stěžoval si na 

Jiříka Kolmana kvůli dluhu.29 O třicet let později zaplatil farář Jan 10 kop pokuty „že 

se chodí ožírat, že i na faře šenk drží, že byl u oltáře opilý a víno vylil,“ následujícího roku, 

„že vzal si na faru nevěstku a držel ji na zlost kuchařčinu, až sedláci na faru útok učinili a 

nevěstku sebrali pro sebe, farář zavřen, ale za 5 kop puštěn.“30 Zánik fary J. Barták datuje 

přibližně rokem 1623,31 obnovena byla roku 1689 či o rok později32 odloučením od 

Zlatník.  

 Farář jezdil do Libře na koni – buď na vlastním, nebo mu farníci-sedláci měli 

poslat svého. Jestliže však farář „...chce na svém koni komorným(?) jecti, tak jak sem za  

sniemu udělal, sedlák dává ročně 12 věrtel a chalupník 2 čtvrti, sic sau povinni koně poslati, a 

to sice k s.Havlu takový oves odvádíce...“.33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 ČIHÁK, L. cit.dílo, s. 310. 
30 WINTER, Z. Život církevní v Čechách: kulturně-historický obraz z XV. a XVI.století. Sv.II. Praha:1896, s. 653 
a 661. 
31 BARTÁK, J. Přehledný místopis země české I. Okres jílovský. Praha: 1940, s. 33. 
32 ŠIMÁK, J.V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 1671-1725. díl I. Praha: 1918. s.244. 
33 NA 1.odd., Fond APA I, i.č.2591. 
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Libeř jméno 
1362 Bartoloměj z Břízy 
1364 Ondřej z Budyně 
1382 Zdislav z Jílového 
1402 Oldřich z Mnichovic 
1402 Vojsal, plebán z Chvojence 

do 1413 Řehoř 
1413 Jan z Chotěšova 
1415 Matěj ze Skalice 

Zlatníky   
1655 Martin Jiřický 

1656-1659 Dominik Stajdelius Dobřanský 
1659 Innocenc Bavorovský 

do 1660 Albert Písecký 
do 1662 Jiljí Mecer 
do 1663 Jan Stříbrný 
do 1664 Albert Kraus 

1664 Dominik Stajdelius 
1666 Petr Příhoda 
1667 Adeodatus Adolf Chlumecký 

do 1672 Martin Erkenberger 
do 1676 Arnošt Vojtěch Práchenský 
do 1678 Norbert Ophthalmius 
do 1680 Simenon Procházka 
do 1682 Václav Iberius 
do 1683 Arnošt Vojtěch Práchenský 
do 1685 Martin Erkenberger 
do 1686 Aedius Havlitius 
do 1688 Jiljí 

1688 Martin Erkenberger 
1689 Ambrož Wolrab 
1689 Václav Kertzinger, prior 

1690-1691 Matyáš Felix 
Jirčany   

1690 Frider.Franc.Winsche 
1709 Daniel Ant.Kawat 
1712 Bartolomeus Stechowský 

1724 Joan. Franc.Konink 

 
Tab.1 Jména farářů, kteří působili v kostele sv.Jiljí v Libři34 

 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Seznam sestaven na základě jmen duchovních správců na základě těchto pramenů: ŠIMÁK, J.V. cit.dílo, 
s.244; PODLAHA, A. cit.dílo, s. 167, 216-219; ÚLOVEC, J. O bývalých tvrzích v Libři. Středočeský sborník 
historický. Praha: 2005. s. 6-8. 
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8.3 Sňatečnost 
 

Sledování sňatečnosti umožňuje rozkrýt vazby nejeden mezi samotnými 

novomanželi a jejich rodinami, ale i místy, odkud přicházeli a dále koho si volili za 

svědky. Ve své mikrosondě jsem využila celkovou sumu svateb konaných v Libři 

v letech 1663 až 1849 a to ve farnosti Zlatníky ( v letech 1663-1680)35 a Dolní Jirčany 

(1690-1849),36 pro období 1680-1690 bohužel matriční záznamy nejsou. Pro doplnění 

dat, převážně o sociálním původu snoubenců, jsem data z matrik konfrontovala 

s gruntovními knihami, katastry a dalšími prameny, týkajícími se jednotlivých 

usedlostí v Libři.37 

Důvodem zvolení dlouhé časové řady až do poloviny 19. století by mělo 

napomoci ukázat některé charakteristiky, které není možné ve starší době poznat 

(např. věk, sociální a geografický původ apod.).  

Celkový počet sňatků za uvedené období činí 191, z čehož  u řady z nich jsou 

údaje o snoubencích kusé. Nejvíce komplexních dat je přirozeně až z mladší doby 

(zhruba po roce 1788, kdy je pravidelně uváděn věk, č.p.domu svatby a původ).  

Uvědomuji si, že výše uvedená suma nepředstavuje přiměřený počet dat, ze 

kterého lze vyvodit vypovídající statistický údaj, nicméně mým cílem je spíše 

nahlédnout do vývoje sňatečnosti v Libři a pokusit se je srovnat a případně vysvětlit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 SOA Praha, matrika Zlatníky 1 (1656-1680), dále jen „Z 1“. 
36 SOA Praha, matriky Dolní Jirčany 1 (1690-1700), 2 (1700-1735), 3 (1735-1756), 4 (1756-1788) , 12 (1789-
1839) a 13 (1840-1869), dále jen „DJ 1-13“. 
37 NA JK, i.č. 2387 (r.1787), NA RS, sign. IX/2/10 (cca r.1773), NA TK, i.č.1583 (r.1716), SOA Praha, fond VS 
Dolní Břežany - i.č. 2423 (r.1777), i.č. 2729 (r.1585-1644), i.č. 2735 (r.1638-1659), i.č. 2737 (r.1702-1717), i.č. 
2745 (r.1717-1820), i.č. 2757 (r.1808-1850), i.č. 2777 (r.1795-1815), i.č. 2778 (r.1819-1840), dále citováno jen 
„NA JK, i.č. 2387“,  „VS DB i.č.2777“ apod. 
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Tab. 2 Statistická tabulka sňatků mezi lety 1663-1849. 

 

8.3.1 Průběh sňatečnosti 
 

První graf znázorňuje vývoj počtu svateb v jednotlivých desetiletích. Postupný 

nárůst meziročního počtu sňatků je dán obecným trendem počtu populace. Výrazné 

anomálie naznačují nestandardní chování obyvatel, podívejme se proto blíže, čím 

mohlo být vyvoláno.  

 Největší propad je vidět v desetiletí 1783-1792, kdy bylo uzavřeno o polovinu 

méně svateb než v předchozí dekádě. Konkrétně jedna r.1783, dvě 1784, dvě 1788 a 

jedna 1790; tři roky za sebou se v Libři nikdo neženil a nevdával. Proč ? Deset let po 

výrazné demografické krizi způsobené hladomorem krátkodobě vzrostl počet 

zemřelých – roku 1782 jich v Libři bylo 9, zatímco v předchozích letech se průměr 

pohyboval kolem 5.38 Bohužel matrika neposkytuje informace o příčinách úmrtí, 

takže mohu jen teoretizovat, zda byla příčinou nízkého počtu demografických 

událostí nějaká lokální epidemie nebo stále doznívaly následky hladomoru. 

 Poslední desetiletí 18. století počty „dohání“ stoupající tendenci, ale počátek 

nového století je opět ve znamení poklesu sňatečnosti mezi lety 1813-1822. 

Pravděpodobně za ním stojí napoleonské války a s nimi spojen odvod mužů, kteří by 

se jinak oženili. Ve 20. letech se křivka dostala na své maximum, během deseti let se 

v Libři vzalo 22 párů. Prudký růst je opět přerušen poslední sledovanou dekádou. 

                                                 
38 V roce 1779 4, 1780 2, 1781 1, 1783 3, 1784 5 a 1786 3 lidé. DJ 4. 

počet svateb 1663-1849 z matrik 191           

  ženich  % nevěsta % oba % 
celé datum         174 91 
jiné místo původu než Libeř 53 28 22 11,5 7 4 
sociální zařazení 101 53 92 48 55 29 
vdovství 14 7 30 15 7 4 
známý věk 106 55 92 48 92 48 

průměrný věk 28 let   25 let       

nevěsta starší     20 (z 92) 22     

z Libře 40   74   24   

oba odjinud         7   
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Kvůli absenci dat narozených a zemřelých a nemožnosti jejich srovnání se 

sňatečností nechávám vysvětlení na další studium. 

Četnost sňatků mezi lety 1663-1842
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Tab.3 Četnost sňatků po dekádách v letech 1663-1842. 

 

8.3.2 Výběr partnera 
 

Svatba zcela jistě patřila a patří k důležitým událostem v životě jednotlivce a 

jeho rodiny. Akt sňatku býval více veřejnou věcí než je tomu dnes – kromě 

církevního souhlasu k němu bylo někdy třeba i dovolení vrchnosti, jestliže byl jeden 

ze snoubenců cizopanský, resp. odcházel do poddanství jinam. Po třicetileté válce se 

tato pravomoc vztahovala i na sňatky uvnitř panství.39 V případě Libře bylo 

povolení, spojené s příslibem poddanství dolnobřežanskému panství, nalezeno jen 

v jednom případě, v roce 168440. Protože tato svatba není uvedena v matrice, 

nezapočítávám ji do celkového množství sňatků.  

                                                 
39   HORSKÝ, J.- SELIGOVÁ, M. Rodina našich předků. Praha: 1997, s.80-81. 
40  „Léta 1684 dne 27. oktobris Jan Švejda, ovčáckej pacholek, svobodný, ani žádnému poddanosti zavazující, 
připověděl a slíbil poddanost a pravé člověčenství J.M.C Excell. …/titul/ na panství břežanském dědičným 
poddaným až do smrti zůstávati. Naproti tomu jest jemu povolení daný do s/vaté/ho manželství s poctivou 
děvečkou Mandalenou Kapinosovou ze vsi Libře, dědičnou poddanou panství břežanského.“ NA APA I., 
i.č.2605. 
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Strategie výběru partnera byla dvojí – osobní se týkala hlavně vdov a vdovců, 

u svobodných lidí se jednalo převážně o rodinnou. Určitou roli kromě rodičů hrály i 

další osoby, tzv. „přátelé“, tedy pokrevní i nepokrevní příbuzenstvo, jak vyplývá ze 

studia svatebních smluv na Třeboňsku,41 nebo dohazovači.  

 Láska či krása nevěsty hrála v převážné většině sňatků malou roli. Obecný 

postoj sice lásku jako cit nezpochybňoval, ale ne jako vhodný základ pro manželství. 

Nejdůležitějším rysem hledání partnera byl jeho původ, neboť sociální rovnocennost 

a sounáležitost měla vést k zachování či rozšíření cti rodiny.42 

 

8.3.3 Sociální původ 
 

Uzavřením sňatku se upevnil nebo naopak naskytl nový systém 

příbuzenských vazeb, jež dotvářely materiální podmínky samotného páru. Oženění 

sourozence ovlivnilo možnosti uzavření svatby pro jeho bratry a sestry. Velkou roli 

hrálo to, zda snoubenec je dědicem usedlosti nebo je odkázán na dědický podíl.43 Na 

panství dolnobřežanském, pod jehož správu od počátku 17. století Libeř patřila, 

platil od roku 1717 nový dědický řád,44 jehož inciátorem byl hrabě František 

Ferdinad z Khuenburku, pražský arcibiskup. Hlavním důvodem mělo být omezení 

vrchnostenské odúmrti a naopak rozšíření dědického práva poddaných.45 Poměrně 

složitý systém dědických podílů zvýhodňoval děti zemřelého hospodáře na úkor 

jejich matky – vdovy a  zavedl systém rovných dílů. Řád je poměrně benevolentní 

k darování podílu sourozenci a dědictví „padá na vrchnost“ pouze v relativně málo 

                                                 
41 MRÁZKOVÁ, J. „Přislibujou sobě věrnost, lásku a upřímnost až do smrti zachovati.“ Vliv rodiny a „přátel“ 
na volbu životního partnera – panství Třeboň na konci 18.a počátkem 19.století. Historická demografie 29. 
Praha: 2005, s.78-79. 
42 HORSKÝ, J.,  SELIGOVÁ, M. cit.dílo, s.72-73 a obecně DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život  v raném 
novověku (16.-18.století) Díl I.:Dům a jeho lidé. Praha: 1999, s.139-145. 
43 Této problematice se věnovala např. KLÁŠTERSKÁ, A. Výběr partnera a sňatkový věk dědiců venkovských 
usedlostí na Šťáhlavsku a jejich sourozenců v 18.a na počátku 19.století. Historická demografie 22. Praha: 
Komise pro historickou a sociální demografii, 1998, s.145-168; VELKOVÁ, A. Proměny venkovské společnosti 
v letech 1700-1850. Český časopis historický 4. Praha: 2007, s. 809-857. 
44 Nový dědický řád je připojen na úvod nové gruntovní knihy a urbáře z let 1717-1820 Urbur Nový panství 
Dolních Břežan, rychta libeňská. VS DB, i.č. 2745. Nařízení vydal v edici KALOUSEK, J. Z urbáře 
arcibiskupského panství Dolno-břežanského. Archiv český XXIV. Praha 1908, s. 99-106. 
45 „ Jest všem vůbec povědomo, kterak při mnohých vrchností tuhé právo bejvá, že dědictví gruntovní v nápadech 
odúmrtí vše  vrchnosti připadalo, tak že tím  způsobem nemnoho na ubohé sirotky, tím méněji na jinší nápadníky 
se dostalo. Tudy však ubohý poddaní špatnou chuť k hospodářství měli a sirotci se rozběhli. Z té tehdy příčiny 
tato milostivá vrchnost /tit./ k svým milým poddaným se ráčila tak milostivě nakloniti a takové právo odoumrtí 
napraviti, a níže psané právo v nápadech a dědictví milostivě naříditi:…“ VS DB, i.č. 2745. 
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případech,46 8. ustanovení dokonce umožňuje převzetí dědictví přáteli,47 byť to bylo 

vzhledem k podmínkám málo pravděpodobné. 

Podívejme se nejprve na sociální zařazení48 ženichů a nevěst. Z úvodní 

statistické tabulky vyplývá, že původ lze vysledovat přibližně u poloviny obou 

pohlaví, u obou párů jej známe u necelé třetiny. 

Jestliže v matrice nebyl u ženicha u veden původ či „profese“, snažila jsem se 

dohledat jej v dalších uvedených pramenech. Podobně jsem postupovala u otců 

nevěst, resp.v případě vdov u jejich manželů. Míra úspěšnosti nalezení  informací o 

dotyčném závisela především na pečlivosti zápisů v matrice, v druhém plánu pak na 

zaznamenanou držbu usedlosti. Osoby žijící v podružství tak není možné například 

rozlišit od těch, kteří se zde oženili, ale žili jinde. Samostatnou skupinou jsou ti, u 

nichž není známo plné jméno a nebylo tedy možné dohledávat jejich majetkové 

poměry.  

Oproti původnímu předpokladu není možné sestavit pouze jednoduchou  

tabulku, která by zobrazovala poměr sňatků mezi jednotlivými sociálními 

kategoriemi. Důvodem je určitá nejednoznačnost, vyplývající z pozemkových knih i 

samotného určení sociální skupiny snoubence. Například Lukáš Dudáček se v roce 

1760 oženil s dcerou sedláka Veronikou Firmanovou. Ženich je v matrice uveden jako 

nádeník, ale o 12 let později je již majitelem selské usedlosti manželky.49 V době 

svatby byl tedy „pouhým“ nádeníkem, ale o pár let později sedlákem. Podobné 

nesnáze působí i muži, kteří se ožení s vdovu – získávají svůj sociální statut až 

svatbou ? Kvůli statistickému zhodnocení jsem musela údaje generalizovat  to tak, že 

jsem u ženichů popsala jejich nejvyšší sociální postavení, tedy i později než v roce 

                                                 
46 dědictví se postupuje vrchnosti v případě: čl.11 po muži, s nímž byla žena ve druhém manželství, nejsou žádní 
dědicové, pak se vdově připisuje třetina, zbytek jde vrchnosti; čl.12 zemře-li pak tato žena bez dědiců; čl.14  
dědictví po dobrodincovi, odkázané dítěti, jenž nemá ani rodiče či sourozence;  čl.17 zběhne-li dítě a nevrátí se; 
čl.18 chová-li se dítě nepoctivě a zle i po potrestání. Tamtéž. 
47 „ Kdyby ta žena svou dědickou spravedlnost po svém otci vlastním, a ne po muži padající měla a umřela, dětí 
žádných nezůstalo, a toliko muž druhý, tehdy on po ní 3.díl, a ostatek na sestry a bratry padati má; a kdyby jich 
nebylo, a proti tomu otec, matka, bába aneb prabába aneb nikdo jinší v nahoru stupující linii a v živobytosti 
zůstávajíc, tehdy mají ty dva díly mezi ně rozdělené býti; kdyby pak také muž nebyl při živobytí, tehdy ten selý 
nápad úplně na přátele padnouti má.“ Tamtéž. 
48 Pojem „sociální zařazení“  užívám ve smyslu kategorie venkovského poddaného jako držitele určitého typu 
usedlosti ( sedlák, chalupník, domkář), nebo podle jiné vymezující charakteristiky, např. „profesní“ (krčmář, 
mlynář, ovčák, měšťan…). Patří sem i podruh jako příslušník jiné domácnosti nebo držitel samostatné, 
tzv.podružské chalupy (problém nastíněn v:  HORSKÝ, J.,  SELIGOVÁ, M. cit.dílo, s.19 a 92) nebo rychtář, 
jenž  měl kromě této funkce jiný stálý sociální status. Nezahrnuji sem vdovy a vdovce, pokud tento stav byl 
jejich jednou charakteristikou. 
49 DJ 4,  SOA Praha,  VS DB  i.č. 2745. 
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sňatku. Souvisí to s faktem, že muži se sice obecně ženili až ve chvíli, kdy měli 

možnost zajistit rodinu (tedy v případě dědiců po faktickém získání nemovitosti.50), 

ale nebylo to pravidlem.  

 Jak zařadit krejčího ? může být jak podruhem, tak domkářem, stejně tak jako 

mohl být kovář jinde uveden jako sedlák, je tedy třeba rozlišovat sociální příslušnost 

a „profesi“ . Proto jsem v tabulce pokusila soustředit zjištěné skutečnosti do tří 

skupin podle společenského žebříčku. V první skupině je tedy sedlák, kovář, mlynář, 

šenkýř, měšťan a rychtář, u nichž se předpokládá určitý majetek a místní prestiž51,  

do druhé jsem zahrnula chalupníky a domkáře, ke kterým řadím také majitele 

podružských chalup. Ve třetí části  jsou ostatní, jejichž sociální kategorie odpovídá 

převážně osobám neusedlým52 a námezdním pracujícím (nejednoznačné u krejčího a 

ovčáka či pastýře).  

Nejvyšší číslo je zřejmé u dvojice muž sedlák a žena-dcera sedláka nebo vdova 

po sedlákovi, shrneme-li všechny podkategorie do jedné, v této skupině proběhlo 15 

svateb. U nejvyšší majetkové vrstvy lze obecně sledovat nízký věk obou snoubenců, 

dědici měli jistou budoucnost, a proto se mohli oženit velmi brzy53. V našem případě 

je znám věk u devíti z patnácti párů – průměrný věk ženichů je 23, u nevěst 22 let.54 

Všech devět sňatků se uskutečnilo po roce 1787, kdy došlo ke změně dědického 

práva. Dosud bylo zvykem, že statek dědil nejmladší syn a hospodář tedy zemřel 

často dříve, než se syn dočkal převzetí majetku a jeho matka se obvykle znovu vdala, 

aby do domu přivedla prozatímního hospodáře. Nyní se stal dědicem nejstarší syn 

v době, kdy byl jeho otec ještě schopen starat se o hospodářství a umíral častěji až po 

odevzdání statku dědici, o vdovu byl pak menší zájem na sňatkovém trhu55. V Libři 

se ve sledované skupině vdaly 2 vdovy. První z nich, Kateřina, byla vdovu po 

mlynáři Pavlu Krupkovi ze Zahořan a roku 1663 se vdala opět za mlynáře, tentokrát 

libeřského. Jejich sňatek měl pravděpodobně ryze praktický účel – do mlýna bylo 

                                                 
50 s.145-146. 
51 o váženosti vesnických řemesel, zvláště o kovářovi DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život v raném 
novověku (16.-18.století). II.díl: Vesnice a město. Praha: 2006, s.28-29. 
52 ČECHURA, J. České země v letech 1526-1583 : První Habsburkové na českém trůně I. Praha: 2008, s.241-
264. 
53 KLÁŠTERSKÁ, A,  cit.dílo, 151-152. 
54 Podle A.Klášterské byl průměrný sňatkový věk dědice selské usedlosti – muže kolem 24,5 let a u ženy 
dědičky 22let.  KLÁŠTERSKÁ, A. cit.dílo s.153. 
55 tamtéž s.150 
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třeba zkušeného muže a volba padla na nejbližší podobný provoz v Libři. Zda se 

onen mlynář staral o oba, nebo v jednom hospodařila jeho žena, je zatím neznámé. 

 

 

Tab.4 (na následující straně) Poměr sňatků mezi jednotlivými sociálními kategoriemi. 
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Dalším a složitějším případem je  druhá svatba Doroty Adámkové, vdovy 

pocházející z chalupnické usedlosti rodiny Podstarových.  Jejím prvním manželem 

byl od října roku 1766  Václav Troníček z Okrouhla,56 jenž se o rok později stal 

majitelem statku vlčkovského (nynější č.p.2) po svém otci Tomáši 

Troníčkovi.57Václav Troníček však zanedlouho (1.4.1769 ve věku 39 let)58 umírá a 

vdova Dorota si již o měsíc (!) později bere za manžela Vojtěcha Adámka ze Zvole,59 

který se do roka stane opět hospodářem na tomto statku, a to do dospělosti „pravého 

dědice“ Jana Troníčka60 . Štěstí novomanželům nepřálo – v únoru roku 1772 zemřela 

nejen jediná dcera po Václavu Troníčkovi jménem Jana či Johana, ale i sám Vojtěch61. 

Obě úmrtí pravděpodobně souvisela s celozemským hladomorem na přelomu let 

1771/262  Dorota nečekala a znovu se velmi brzy (v červenci toho roku)63 vdala za 

Jana Procházku. Jako držitel č.p.2 je pouze v Josefském katastru roku 1787,64 

pravděpodobně však hospodařili spolu s Dorotou od svatby do roku 1794, kdy Jan 

Troníček požádal o převzetí majetku po svém biologickém otci od „pastevního“, tedy 

nevlastního otce Jana Procházky a své matky Doroty. Dědicovi bylo toho roku 28 let, 

narodil se jako čtvrté dítě 65 a měl jako nejmladší syn na usedlost právo.66 Postoupení 

statku s sebou přineslo kromě placení šacuňku i ustavení výminku a rozdělení 

sklizně pro odstupující hospodáře.67  Výminkáři si vystavěli vlastní chalupu na 

obecním pozemku hned vedle stávajícího statku, kde je po nějaké době vystřídal Jan 

Troníček s manželkou Annou.68 

                                                 
56 DJ 4. 
57 VS DB  i.č. 2745. 
58 Cit.12. 
59 Tamtéž. 
60cit. fond VS DB i.č. 2745: „…1.12.1770 nový zápis Vojtěcha Adámka, po úmrtí Wáclawa Troníčka přižeňuje 
se k pozůstalý  vdově Vojtěch Adámek a snažně žádaje, by do zrostu dědice hospodařiti mohl, vyslechnouce 
auřad hospodářský jeho žádost, tak jemu tento statek v předešlém šacuňku tak jak jej Václav Troníček užíval až 
do zrostu pravého dědice Jana, připisuje za sumu 237 zl 14 kr…“ 
61 DJ 4. 
62 Viz pojednání v kapitole o úmrtnosti. 
63 Cit.8. 
64 NA  JK , i.č. 2387. 
65  Z pěti doložitelných dětí se dospělosti dožili maximálně pouze dva synové- předmanželský Matyáš narozen 
r.1763 (o něm však chybí další informace, včetně úmrtí)  a Jan. DJ 4. 
66 Budeme-li kalkulovat s tím, že Matěj buď zemřel nebo jako předmanželský syn neměl na nemovitost právo. 
67 VS DB,  i.č. 2745. 
68 VS DB i.č. 2757. Ještě v polovině 20.století je tento domek součástí č.p.2: Kronika obce Libře (2.polovina 
20.století) 
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 Dorota se tedy svým prvním sňatkem dostala o jednu příčku výš  na 

pomyslném lokálním společenském žebříčku, a proto byla žádanou partií 

v okamžiku ovdovění. Neobvykle krátká se zdá doba, která uplynula mezi 

opakovanými sňatky. Katolická církev se snažila prosadit smuteční lhůtu 300 dnů, 

avšak to se nepovedlo a od konce 18. století se toto období zkracovalo, aby vdova 

ještě mohla začít nový život, musela být mladá a vdát se rychle. Jak ukazuje studie 

z francouzské Remeše, v době před francouzskou revolucí se 60% žen znovu 

provdalo do 1 roku po ovdovění. 69  

Druhé nejvyšší číslo vykazují sňatky mužů-sedláků a žen z chalupnické 

usedlosti a to v 6 případech. Pohlédneme-li detailně na snoubence, 2/3 ženichů žilo a 

hospodařilo s manželkami na své dědičné usedlosti – Jiřík Míka s vdovou Kateřinou 

Kučerovou od 1716 na statku novotnovském, Václav Troníček s již výše známou 

Dorotou od r.1767, Jan Plachý od roku 1776 s Dorotou Vocetkovou na č.p.4 a Václav 

Borový s Annou Hostovou na č.p.11 od roku 1813.  Dva ženichové naopak „přijali“ 

chalupnickou živnost manželky. Jan Kukal je sice roku 1716  Tereziánském katastru70 

a gruntovní knize roku 171771 sedlákem na topinkovské usedlosti, ale po svatbě 

s vdovou Marianou Vavřinovou v roce 1722 je hospodářem na chalupě Vávrovské. 

Podobně se stalo u Jana Mišky z Ohrobce, který sňatkem s 44-letou vdovou Annou 

Vocetkovou vyženil roku 1774 chalupu č.p.7.  

Budu-li vycházet z tohoto relativně malého počtu sňatků, pak tak jako ve 

farnosti Starý Plzenec v letech 1700-1835,72 byly podobně ženy z chalupnického 

prostředí v Libři druhými nejčastějšími nevěstami sedláků a naopak dcery 

chalupníka si nejčastěji braly syna sedláka. 

 Třetí skupinou s výrazným zastoupením jsou sňatky domkářů s ženami 

z stejné kategorie, takovýchto párů bylo celkem 5. Všechny svatby se odehrály téměř 

až na konci sledovaného období – v letech 1817 až 1846, což souvisí se vznikem 

nových podružských či domkářských stavení ve 2.polovině 18. a na počátku 

19.století.73  Zápisy z mladší doby uvádějí u všech oddaných věk, a proto lze určit 

                                                 
69 FAUVE-CHAMOUX, A. K historii vdov. Historická demografie 23. Praha: 1999, s. 15-28. 
70 NA TK, i.č.1583 (r.1716). 
71 cit.24. 
72 KLÁŠTERSKÁ, A. cit.dílo s. 166. 
73 KUCROVÁ, V. Vývoj intravilánu obce Libře v Dolním Posázaví v 16.až 19.století. Bakalářská práce. ÚČD 
FFUK 2008, s.14-18. 
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věkový průměr ženichů ( 28 let)  a nevěst (24 let). Na první pohled je patrný vyšší 

věk u obou partnerů než u selské vrstvy. Nevěsta si musela na věno nejprve našetřit 

a stejně tak i muži nějakou dobru trvalo, než byl schopen zaopatřit rodinu. 

Za povšimnutí stojí i tři sňatky z mlynářského prostředí. O nejstarším z nich (z 

roku 1663) jsem se zmínila výše, další dva případy  jsou až z 1. poloviny 19. století. 

Dcera „hořejšího“libeřského mlynáře a matky ze Štěchovic Dorota Živná se v srpnu 

roku 1826 vdala za Matěje Průchu, taktéž syna mlynáře z Marvanova (?) a jeho ženy, 

jenž byla rovněž z mlýna „podbřežanského“74 (v matrice roku 1829 je psána 

z Mrače75). Mladší zápis vypovídá o něco více – 29 nebo 25-letá Anna Jiroušková76, 

dcera mlynáře „pod Libří“ si  v létě roku 1842 vzala za manžela o deset let mladšího 

mlynářského mistra Františka Pelise, syna učitele ze Zbraslavi.77  Je zřejmě, že ve 

všech třech případech šlo o zachování rodinné kontinuity, byť v případě Františka 

Pelise tomu tak není. S manželkou se patrně odebral jinam, neboť na libeřském 

mlýně hospodařil Václav Jiroušek, bratr Anny. V hořejším mlýně manželé Průchovi 

zůstali až do roku 1843, kdy se v mlýně na dlouhou dobu usadila rodina 

Loužeckých.78 

 

8.3.4 Geografický původ 
 

V této části bych se chtěla zaměřit na to, zda-je možné sledovat vývoj původu 

nevěst a ženichů, kteří byli oddáni v Libři. Z celkového počtu 191 sňatků je známo 

místo původu u ženichů v 96 případech a stejně tak u nevěst, u obou zároveň je jasné 

místo u 63 sňatků, tedy u necelé třetiny z nich. Z tabulky je vidět, že počet nevěst 

pocházejících z Libře je téměř jednou tak větší než počet domácích ženichů, což 

dokazuje obecnou oblibu uzavírat sňatek ve farnosti nevěsty. Čísla vyjadřují sumu za 

období 1663-1849. 

 

 

                                                 
74 DJ 12 a 9. 
75 DJ 9. 
76 zde se matriky narozených a oddaných rozcházejí, DJ 9 a 14. 
77 DJ 14. 
78 NA  APA-správa statků, i.č.886, sign.XI/2/80-86, karton 243, dále soukromý archiv autorky. 
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místo ženichové nevěsty místo ženichové nevěsty 

Borek 2 1 Luka 1   

Bráník 1   Ohrobec 1   

Březová 1   Okrouhlo 3 3 

Břežany 2 3 Petrov 4 2 

Bukov 1   Písnice 3   

Čížovy 1   Poříčany 1   

Hodkovice 1   Sázava 2 1 

Hostivař 1   Skalsko 1   

Cholupice 2   Štědřík 1   

Jesenice 1   Vestec 1   

Jílové 5   Voleško 2 1 

Jirčany 1   Zahořany 3   

Křížkový Kostelec 1   Zdimeřice 2   

Kuřim 1   Zvole 2   

Kutná Hora 1   celkem 96   

Lhota 4   Kovářovice   1 

Libeň 3 2 Křemenice   1 

Libeř 40 74 Psáry   6 

      Praha   1 

      celkem   96 

 

Tab.5 Geografický původ nevěst a ženichů. 

 

Určitým úskalím dat o teritoriálním původu snoubenců, zejména u ženichů je 

nejednoznačnost, zda jde o místo bydliště otce nebo snoubence. Původ nevěst byl 

určován podle otcovského domu, případně podle bývalého manžela, pokud se 

jednalo o vdovy. Rozsah dat je samozřejmě závislý na době vzniku matriky, nejvíce 

podrobností nejen o původu snoubenců, ale i jejich rodičů, lze sledovat až od roku 

1840.79 Avšak i zde se objevuje problém, zda-li je ženichova „adresa“ totožná 

s otcovou, matčinou nebo s místem aktuálního pobytu. Například František Penc, 

krejčí z Jílového, který se roku 1847 oženil s Kateřinou Bernardovou, měl otce ze 

Štědříka a matku z Okrouhla. Jeho nastávající tchán pocházel ze Zlatník a pouze jeho 

                                                 
79 DJ 14 (1840-1869). 
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manželka byla z Libře.80 Jde tedy o poměrně široký horizont míst původu v úzkém 

nově vzniklém příbuzenském svazku.  

 Nemalou roli v otázce místního původu hrála i sociální stratifikace, rodinné 

známosti, čelední služba, věk, vzdálenost a snad i náhoda. Příkladem může být výše 

uvedený značný místní rozptyl mlynářských rodin. 

 K vhledu do geografické mobility snoubenců v mikroregionálním měřítku 

jsem se zaměřila na původ ženichů, neboť jejich pohyb je obecně zřetelnější. Celé 

sledované období jsem rozdělila na dvě části podle poloviny dat, tzn. ze 108 míst 

původů ženicha připadlo prvních 49 případů do let 1675 až 1794 a druhá část od 

1795 do 1849. Sledovala jsem, odkud byli v poměru k místu svatby, tedy Libře – zda-

li přímo odtud, nebo z místní farnosti, případně jestli pocházeli z dolnobřežanského 

panství.81 
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Graf 1. Geografický původ ženichů v letech 1675-1794 a 1795-1849. 

 

První – relativně dlouhé období, zahrnuje ženichy  přibližně od  první generace 

narozené po třicetileté válce až po dekádu po zrušení nevolnictví Josefem II. v roce 

1781, což  mimo jiné znamenalo upuštění od nutnosti zhostných listů v případu 

sňatku. Druhá část sondy zabírá i jeden rok po zrušení poddanství roku 1848.  

  

                                                 
80 tamtéž. 
81 Do grafu „panství“ a „farnost“ nezapočítávám již Libeř, takže celková suma ženichů stejné vrchnosti a  
farnosti je fakticky vyšší, než jak vyplývá z grafů. 
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a) původ ženicha z Libře 

Ze sledované lokality pocházela v obou sledovaných obdobích více než třetina 

ženichů, v mladší době toto číslo mírně vzrostlo téměř k polovině. Je zajímavé 

podívat se, u kolika párů byly oba z této vsi – ve starším období to bylo 9 a 

v novějším 15, což koresponduje s nárůstem počtu libeřských ženichů. Na 

konci 18. a počátkem 19. století tedy pocházela většina mužů přímo z místa 

sňatku. 

b) Původ ženicha z panství Dolní Břežany 

Otázka příslušnosti k dolnobřežanské vrchnosti vykazuje poměrně zajímavé 

zjištění, že oproti starší době se téměř o polovinu snížil počet mužů 

vstupujících do manželství, kteří pocházeli ze zdejšího arcibiskupského 

panství. Srovnáme-li však toto číslo s libeřskými ženichy, pak vyjde najevo, že 

na počátku 19.věku ubylo ženichů  z panství, ale naopak přibylo více z Libře. 

Nevěsty tedy patrně dávaly přednost buď místním mužům nebo 

cizopanským, což mohlo souviset s uvolněním pohybu poddaných po 

josefském patentu a na druhou stranu i pravděpodobným zvýšením počtu 

zdejších obyvatel díky růstu počtu domů. Muž, jenž byl pravděpodobně 

„nejvzdálenějším“ ženichem, byl Adalbert Hájek z Kuřimi, který se roku 1778 

oženil s vdovou po chalupníkovi Rosinou Hostovou.82 

c) Původ ženicha z farnosti Dolní Jirčany 

Problém farnosti versus panství může poněkud zkreslit náhled na nízká čísla 

v grafu. Zatímco v starší sledované období ukazuje, že z domácí farnosti 

(mimo Libeř) byla téměř čtvrtina ženichů, později tato hodnota mírně klesla. 

Důvodem je častá příslušnost k dolnobřežanské vrchnosti, zároveň ale k jiné 

farnosti (viz mapa č.1). 

 

Ke studiu geografické mobility snoubenců je třeba komplexní pohled, tedy je 

nutné sledovat i druhou polovinu páru a jejich původ – nevěsty, resp. ve srovnání 

s ženichy. Jak již bylo řečeno výše, většina vdávajících se žen pocházela z Libře – v 74 

případech z 95 známých, resp. ze celkové sumy 191 sňatků. Rejstřík míst, odkud 

nevěsty pocházely, tedy nebyl bohatý (Borek, Břežany, Libeň, Okrouhlo, Petrov, 

                                                 
82 DJ 4. 
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Sázava, Voleško, Kovářovice, Křemenice, Psáry a Praha). Nejoblíbenějším místem 

původu nevěst, byly zřejmě Psáry, neboť odtud bylo 6 nevěst a je zajímavé že u 

poloviny z těchto případů ani muž nebyl z Libře (Josef Vocetka „z Vestce“ r.175083, 

Matyáš Trnka – budoucí libeřský mlynář ze Skalska r. 177584 a  vdovec Vojtěch Hájek 

z Libně r. 180085).  

Původ obou snoubenců lze sledovat u 66 párů, ve kterých byla v 53 případech 

(tedy v  80 %) novomanželka libeřská, oba ze vsi byli snoubenci ve více než třetině 

svateb. Po vyjmutí všech snoubenců, z nichž alespoň jeden byl z Libře, zbude 7 

svateb, jejichž hlavní aktéři nebyli domácí. Následující tabulka shrnuje dostupné 

údaje.86 

 

 
Tab.6. Sňatky „cizích“ ženichů a nevěst. 

 

Zkusme se teď zaměřit na to, kdo byli tito lidé, proč uzavírali manželství 

mimo domov, případně zda skutečně pocházeli odjinud. 

Mikuláš  (Nicolaus, Matouš)  Jůza se stal mezi lety 1711 až 1716 majitelem  

selského gruntu Němcovského, jeho syn František usedlost převzal v roce 1732, pro 

otcovu „sešlost věkem“. Svatba Mikuláše a Anny je datována rokem 1738, což při 

uvedení do souvislostí vyvolává další nezodpověditelné otázky – jednalo se vůbec o 

totožného Mikuláše Jůzu ? Měl syna Františka z předchozího manželství ?  

 Ženich Josef Vocetka dle matriky oddaných87 pochází z Vestce, avšak starší 

zápis hovoří o tom, že se roku 1726 narodil libeřskému sedláku Jíříku Vocetkovi a 

jeho manželce  Ludmile. Pravděpodobně tedy v době sňatku nežil v rodné vesnici, 

                                                 
83 DJ 3. 
84 Tamtéž. 
85 DJ 12. 
86 Kromě původu snoubenců, jména, činnosti a věku je uvedeno i číslo popisné  „svatebního domu“ v Libři 
87 DJ 3. 

rok ženich   nevěsta   

1676 Jílové Abrahám kovář Praha Dorota 

1738 Petrov Nicolaus Jůza sedlák Libeň Anna Krasiana 

1750 „Vestec“ Josef Vocetka sedlák Psáry Anna Větrovcová 

1775 Skalsko Matyáš Trnka mlynář Psáry 
Marie Eva Karasová, dcera malíře 
("pictor") 

1780 Zdiměřice Tomáš Schuriberz syn pastýře Břežany Kateřina 

1808 Zvole Jiřík Žák podruh a šafář, 30 let, č.p.27 Okrouhlo 3 Anna Dorota Zachová, 16 let 

1825 Poříčany Václav Pilát, 32 let, č.p.7 Břežany Dorota, 26 let 
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ale o několik kilometrů dál ve Vestci. Pět let po svatbě se stává majitelem otcovské 

usedlosti v Libři na statku Jana Vlčka, pozdější č.p.7.88 Z uvedeného příkladu 

vyvstává problém možnosti zjištění, resp. odlišení místa narození od současného 

bydliště. Pokud matrika nerozlišuje tyto dvě skutečnosti, musíme využít dalších 

pramenných možností, jako v tomto případě matriku narozených a gruntovní 

knihu89. 

 Podobný případ je i Matyáš Trnka, v roce 1775 bydlištěm ve Skalsku, narozen 

mlynáři Martinu Trnkovi v Libři roku 1731.90 U mlynářských rodin lze obecně 

sledovat vysokou mobilitu, v tomto případě mohlo jít také o nevyřešenou 

majetkovou situaci kolem dědictví mlýna.  

 Jméno Jiřího Žáka bychom mohli opět jednoznačně zařadit k široké kovářsko-

selské rodině, avšak nenajdeme jej v matrice libeřských novorozenců, 

pravděpodobně se tedy narodil jinde, možná ve Zvoli, kde pracoval jako šafář a 

namluvil si mladou manželku z vedlejší vsi. Anně Dorotě bylo ve svatební den roku 

1808 16 či 21 let,91 otec Jan Zach byl podruhem v libeřském č.p.6 (od roku 1795 téměř 

výlučně v držení rodiny Žáků) a jeho žena Kateřina z rodu Dudáčků.92 Anna Dorota 

tedy pocházela rodově z Libře, ale odešla na službu do Okrouhla. Její otec si kolem 

roku 1800 vystavěl podružskou chalupu (č.p.27) a po něm ji zdědila v roce Dorota. Je 

zajímavé, že v gruntovní knize93 jsou Jiří a Dorota uvedeni při přejímaní chaloupky 

v listopadu r. 1807 již jako manželé, ačkoli se jimi oficiálně stali až v lednu dalšího 

roku. Rozbor sňatku znovu ukázal, že se nelze automaticky brát místo „původu“ ve 

svatební matrice za skutečné místo narození. Domnívám se, že lze konkrétně u 

tohoto sňatku nalézt určité vazby mezi oběma rodinami, které mohly (ale nemusely) 

být určující při výběru partnerů. 

 

 

                                                 
88 VS DB, i.č. 2745. 
89 Problém pramenů ke sledování mobility obyvatelstva  MAUR, E. Základy historické demografie. Praha: 1978, 
s.145-152. 
90 DJ 2. 
91 věk 16 let uveden ve svatební matrice (DJ 12), 21 let odpovídá věku podle matriky narození (DJ 4). 
92 v roce narození Doroty (1787) patřil selský statek č.p.6 Lukáši Dudáčkovi, patrně otci Kateřiny (DJ 4) – matky 
Doroty a tchyně Jiřího Žáka. 
93 VS DB,  i.č.2757. 
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8.3.5 Věk snoubenců (sonda v letech 1784-1849) 
 

Dalším aspektem, jenž je možné z matrik sledovat, je věk partnerů při svatbě. 

Věková skladba závisí na sociální příslušnosti snoubenců (a tedy i na dostupnosti 

zabezpečení pro rodinu), vdovství, případně na těhotenství nevěsty. O věku dědiců 

statků jsem pojednala výše, na tomto místě bych se chtěla zaměřit spíše na celkový 

věkový průměr a případné extrémní hodnoty. Časový úsek mladšího období byl 

zvolen z důvodu pravidelného uvádění věku snoubenců od roku 1784, kdy byl 

zaveden důkladnější formulář94, a relativní přesnosti údajů. 

 

Ze statistického pohledu uzavřelo v rozmezí let 1784-1849 sňatek 97 párů, věk 

obou partnerů je znám u 90 z nich. Průměrný sňatkový věk95 ženicha činí 27,1 roku a 

nevěsty 24,6 roku. Pro srovnání s farností Starý Plzenec96 v přibližně stejné době je 

vytvořena následující tabulka. 

Tab.7 Věk snoubenců. Srovnání se Starým Plzencem (=S.P.), PSV- průměrný sňatkový věk. 

 

Shrneme-li stručně výsledky srovnání, pak výraznější vyšší věk na Šťáhlavsku 

lze najít u druhých a dalších sňatků obou partnerů (u žen o 4 roky, u mužů o 

necelých 5 let), nepatrně vyšší věk měli i „prvoženichové“ ve Starém Plzenci, naopak  

nevěsty z Libře vstupovaly do prvního manželství o něco později než ty 

západočeské97. 

 

 

 
                                                 
94 cit. 49. 
95 Vypočten součtem sňatkových věků, dělením výsledku počtem oddaných a k výsledku připočteno 0,5, jak je 
uvedeno v MAUR, E. cit.dílo s.122. 
96  farnost Starý Plzenec zahrnovala městečko Starý Plzenec, vesnice Černice, Koterov, Letkov, Lhůtu, 
Mokrouše, Sedlec, Šťáhlavy a Tymákov.; dohromady 34 selských  a 19 selských usedlostí. KLÁŠTERSKÁ, A. 
cit.dílo s.150. 
97 Podobnou sondu do sňatkového věku, rozlišenou podle velikosti sídelní jednotky přinesl GRULICH, J. 
Sňatkové migrace na jihu Čech (1750-1824). Dějiny migrací v českých zemích v novověku. Historická 
demografie 30 – suplement. Praha: 2006, s. 38-40. 

  
Libeř 1784-1849 
  

S.P. 1787-1835 
  

Libeř 1784-1849 
  

S.P. 1787-1835 
  

Libeř 1784-1849 
  

  nevěsta počet nevěsta počet ženich počet ženich počet oba počet 
PSV celkem 24,6 90     27,1 90     25,8 90 
PSV první svatba 24,3 86 23,8 510 25,9 83 26,5 466 24,8 81 

PSV druhá a další sv. 31 4 35,1 38 41,6 7 46 96 40,5 2 
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1784-1849 o let počet 

průměrný věkový rozdíl 4,6 90 

muž starší 4,8 70 

žena starší 4,1 20 

max.muž starší 29  

max.žena starší 18  

 

Další tabulka (č.8) osvětluje věkové rozdíly mezi manželi v letech 1784-1849. 

 

Průměrný věkový rozdíl mezi manželi činil v Libři 4,6 roku, což je ve srovnání 

se západoevropskými výzkumy 17. a 18. století zhruba o 1,5 až 2,5  roku více.98 Na 

druhou stranu nebyl nijak výjimečný značný věkový rozdíl, ačkoli proti takovým 

sňatkům výrazně protestovala církev. 

Více než čtvrtina nevěst byla v den svatby starší než ženich, 8 starší více než 5 

let a 3 ženy se narodily o více než jedno desetiletí dříve než jejich manžel. Kdo byly 

tyto ženy ? O celých 18 let  byla starší jakási Magdalena z č.p.7, když si v květnu roku 

1832 brala za manžela vdovce Václava Kulhavého. Ženu stejného křestního jména, 

narozenou v roce 1778 bychom v libeřské matrice nenašli, o pět let dříve se však 

Martinu Hodačovi, nádeníkovi („operarius“) z č.p.7 narodila dcera Magdalena.99 Její 

kmotrou byla Magdalena Kulhavá, manželka libeňského ovčáka. Jednalo-li se o 

totožnou ženu, pak možná při námluvách hrála roli její kmotra. Nicméně nám 

prameny neprozradily důvod tak pozdního prvního Magdalenina manželství, 

podobně jako víme málo o výběru partnera Anny Troníčkové. 

Anně Troníčkové bylo 37 let, když si v roce 1843 brala za manžela 26-letého 

Františka Borového. Novomanželka byla dcerou sluhy Matyáše a „pocházela“ ze 

Sázavy, dnešní Davle. František se živil jako tovaryš, u jeho otce Jana je uvedeno, že 

byl žebrákem v č.p.11, podobně jako u zápisu Františkova narození v roce 1817. Člen 

širokého klanu Borových patrně takovouto obživou „přežíval“ na rodinném statku. 

                                                 
98 DüLMEN, R. cit.dílo s. 138. 
99 DJ 4. 



  

 38 

Opačná situace, obvyklejší, nastala při sňatku vdovce Jana Mišky a Kateřiny 

Hostové. V červenci roku 1803. Ženichovi mělo být 70 let a nevěstě o 29 jar méně.100 

Zastavme se nejprve u postaršího snoubence. Zápis u jeho předchozí svatby 

prozrazuje, že pocházel z Ohrobce a v roce 1774 se přiženil k vdově Anně Vocetkové 

na chalupu vlčkovskou (č.p.7)101 a o dva roky později se stává právoplatným 

držitelem tohoto gruntu v ceně 245 zlatých.102 V roce 1764 přejímá dědictví po otci 

nejstarší syn zemřelého Josefa Vocetky taktéž Josef. Manželé Miškovi poté žili 

v podružské chalupě č.p. 28 do smrti Anny v roce 1804. Problém nastává ve srovnání 

dat smrti Anny a svatby vdovce s novou ženou. Podle svatební matriky se snoubenci 

vzali 8 měsíců před tím, než Anna Mišková zemřela na dušnost. A případ se ještě 

komplikuje sňatkem dcery Miškových Marie Magdaleny, která si v únoru 1803 bere 

za manžela Vojtěcha Forejta a žijí taktéž v č.p.28, až se v roce 1804 stanou 

„oficiálními“ majiteli podružského domu. Pominu-li nejasnost kolem data úmrtí 

Anny, pak  se zdá, že v č.p.28 žili novomanželé Jan a Kateřina Miškovi spolu 

s Janovou dcerou a jejím manželem. A kdo byla Kateřina Hostová ? Narodila se 

v září roku 1762 jako druhé dítě chalupníkům Kateřině a Josefu Hostovým a za 

kmotru jí byla Anna Vocetková (tedy první žena jejího budoucího manžela). 

Pravděpodobně dlouho nenalezla vhodného ženicha, až v relativně pozdním věku. 

O něco nižší věkový rozdíl najdeme u sňatku vdovce Václava Forejta a 

Kateřiny Šmejkalové v roce 1798. Nevěstě bylo 30 let a ženichovi 51. Václav se 

narodil v Libři Jiřímu a Dorotě v září roku 1747. Svou první(?) ženu, taktéž Kateřinu 

(rozenou Paškovou), pojal za manželku patrně v jejím rodišti. Žili v Libři č.p.2 jako 

podruzi či nájemníci („inqilins“103) , v letech 1770-1782 se jim na rodilo 6 dětí.  Při 

narození dcery Veroniky v roce 1775 byl Václav uveden jako švec („Schuster“). 

Josefský katastr z roku 1787 zaznamenává jméno Václava Forejta jako prvního 

majitele podružské chalupy s číslem popisným 22, kde také od té doby s rodinou žil. 

V roce 1798 manželka Kateřina ve věku 50 let umírá na hlízu (?) a vdovec se velmi 

rychle znovu žení – s Kateřinou Šmejkalovou slaví svatbu již o dva měsíce později. O 

nevěstě toho víme daleko méně – jejím domovem či přechodným bydlištěm byl 

                                                 
100 DJ 12. 
101  Josef Vocetka zemřel v březnu téhož roku ve věku 45 let SOA Praha, matrika Dolní Jirčany 4. 
102  VS DB,  i.č. 2745. 
103  DJ 4. 
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libeňský ovčín, tehdy ještě č.p.20. Svému muži porodila nejméně dvě děti, z nichž 

nejstarší Jakub je roku 1822 uveden jako majitel rodné chalupy. Václav Forejt zemřel 

na „starost“roku 1826, o jeho ženě v matrice zemřelých zmínka není, pravděpodobně 

tedy zemřela později než v roce 1838. 

Původní předpoklad pokusit se sledovat sňatkovou strategii se podařil 

částečně. Málokdy je totiž možné z pramenů vyčíst „životaběh“ obou partnerů a lze 

jen částečně tušit důvody, které vedly obrazně řečeno až před oltář. 

 

8.3.6 Vdovy a vdovci znovu před oltářem 
 

V raném novověku umírali lidé v nižším věku než dnes, a proto případné 

úmrtí muže či ženy postavilo zbylého partnera před rozhodnutí, zda-li se oženit 

znovu. Mnohdy nešlo ani tak o soukromé rozhodnutí jedince, jako spíš o nutnost. 

Vdovec s malými dětmi potřeboval ženu, aby se starala o domácnost a podobně i 

vdova měla zájem na tom, aby našla vhodného hospodáře. Neměla-li žena po smrti 

svého muže děti, obvykle spěchala do dalšího manželství, dokud byla podle 

dobových měřítek „mladá“. Ne všechny ženy se však opět vdaly a často samy vedly 

domácnost, tento jev však byl obvyklejší ve městech.104 Vdova po zemřelém 

hospodáři často předala grunt synovi a odešla buď k němu nebo jinam do podruží. 

Existenčně byla závislá na dědickém vypořádání – zpočátku se uplatňovala praxe 

tzv. vdovské třetiny, kdy ženě připadla plná třetina pozůstalosti, v průběhu 17.století 

se však začal více uplatňovat systém rovných dílů, kdy ženě připadl stejně velký díl 

jako každému z dědiců105. V Libři a šířeji na panství Dolní Břežany se tato forma 

dědictví fakticky zavedla od roku 1717.106 

 Změna dědického práva v roce 1787 znamenala posun v přístupnosti nových 

sňatků pro vdovy. S novým nařízením se dědicem místo nejmladšího syna stával syn 

nejstarší, a proto při případném úmrtí hospodáře byla větší pravděpodobnost 

převzetí usedlosti dědicem než jeho matkou a jejím novým manželem.  Ženy tak 

měly po ovdovění méně šancí na nový sňatek, neboť nemohly potenciálnímu zájemci 

nabídnout hmotné zázemí. Jistou míru autonomie pro vdovy přinesl patent z roku 
                                                 
104 o historii vdov: FAUVE-CHAMOUX, A. cit.dílo,s.15-28. 
105 HORSKÝ, J.,  SELIGOVÁ, M. cit.dílo, s.92-94. 
106 Viz pozn.9. 
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Poměr svobodných a ovdovělých ve sňatcích 1663-1849

vdovec-svobodná
4%

vdova-vdovec
4%

vdova-svobodný
11%

svobodný-
svobodná

81%

1791, který opravňoval vdovu-spolumajitelku usedlosti rozhodnout, zda si držbu 

ponechá pro sebe a nebo dům předá zletilému synovi. Majetkoprávní postavení žen 

se tím posiluje a stále více vdov dává přednost samostatnému hospodaření oproti 

novému sňatku.107 

Podívejme se konkrétně na sňatky vdov a vdovců, resp. jejich zastoupení 

v celkovém počtu uzavřených svateb v letech 1663-1849. 

 

Graf 2 Poměr svobodných a ovdovělých ve sňatcích 1663-1849. 

 

Výsečový graf znázorňuje poměr sňatků svobodných a ovdovělých. Více než 

¾  z celkového počtu 191 tvoří sňatky, kde byli oba snoubenci svobodní. Ze zbylé 

pětiny případů připadlo nejvíce na sňatky vdov se svobodnými muži, nejméně bylo 

oboustranně ovdovělých, kteří spolu uzavřeli manželství. Převaha „prvosnoubenců“ 

nad ovdovělými ve statistikách je zřejmá například  ve farnosti České Budějovice – 

ve městě, na předměstí a poddanských vsích.108 Další podkategorie můžeme 

komparovat opět s farností Starý Plzenec,109 kde si z celé sumy 1 796 sňatků vzal 

svobodný muž vdovu v 8 % (v Libři 11 %), svobodná žena vdovce v 14 % (v Libři 

4%) a vdovec vdovu v 5 % (v Libři ve 4%). Výsledky porovnání se procentuálně liší 

hlavně v poměru svobodný muž-vdova a svobodná žena-vdovec. Důvodem jistého 
                                                 
107 VELKOVÁ, A. Proměny venkovské společnosti v letech 1700-1850. Český časopis historický 4. Praha: 
2007, s. 838-855. 
108 Sledováno autorem v letech 1750-1824. GRULICH, J. cit.dílo, s.36. 
109 KLÁŠTERSKÁ, A. cit.dílo, s.148-149. autorka záměrně vynechává léta mortalitní krize 1771-1780, kdy se 
projevil zvýšený počet sňatků ovdovělých. 



  

 41 

rozkolísání je mnohonásobně vyšší počet dat ve staroplzenecké sondě (1 796 oproti 

191) a také zahrnutí městečka. 

Za sledované období v Libři (1663-1849) uzavřelo manželství pouze 14 

vdovců, 30 vdov a 6 krát se brali oba partneři již ovdovělí. 

 

a) Vdovec-svobodná žena 

K takovémuto sňatku došlo v 7 případech, z toho 6 v rozmezí let 1777-1821. Je 

pozoruhodné, že se vdovci ženili velmi brzy. Podruh Vojtěch Forejt zřejmě neměl na 

vybranou, potřeboval novou matku pro své čtyři malé děti, které po sobě zanechala 

35-letá Mandelina. Jeho volba padla na blíže neznámou, teprve dvacetiletou Barboru 

a oženil se s ní  v srpnu roku 1814, dva měsíce po manželčině smrti. 

Vojtěch Štětina ovdověl v březnu roku 1784 a o 4 měsíce později se žení 

s mladou Barborou Plachou. Na rozdíl od výše uvedené novomanželky měla tato na 

starosti „jen“ jedno  dítě -  13-letého Martina, snad i proto měli spolu s Vojtěchem 

ještě 2 děti. Štětinovi žili jako podruzi na statku Barbořina otce Jana. 

Třetím příkladem je sňatek Josef Němce s Annou Borovou roku 1777. Jeho 

první manželka Magdalena Zábranská zemřela 18 let po svatbě, roku 1777, a 

zanechala po sobě dvě dcery, přičemž jedna z nich – Anna zemřela ve věku 2 let 

pouhý měsíc před otcovým novým sňatkem. Josef sice získal po otci v roce 1767 

podružskou chalupu (č.p.18), ale patrně ji prodal, neboť již  o 4 roky později patří 

Václavu Plachému. Rodina Němcova odchází do podružské chalupy č.p.9, jejímž 

majitelem je také rodina Plachých. Anna pocházela ze selské rodiny Borových, jejím 

otcem byl Jiří, sedlák na gruntu č.p.1. Jako jediná z jeho dcer se dožila dospělého 

věku, její bratr Václav zdědil usedlost č.p.11, kde se narodil i jediný syn Anny a 

Josefa Němcových roku 1786. Není jasné, zda-li byli na čas v podruží u Borových, 

jisté je, že Josef Němec umírá na „ouplavici“110 roku 1791 opět v č.p.9. 

 

b) Vdova – svobodný muž 

Takováto partnerská konstelace nastala v 22 případech, z toho pouze 5 svateb 

(23 %) po změně dědického práva v roce 1786. Liší se nějak postavení snoubenců 

před a po tomto datu, resp. je možné to vůbec sledovat? O několika z nich jsem se 

                                                 
110 DJ 15. 
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zmínila výše (Kateřina Krupková s libeřským mlynářem  1663, Jan Kukal a Mariana 

Vavřinová r.1722, Adalbert Adámek a Eva Troníčková r.1769, Jan Miška a Anna 

Vocetková r.1774). 

Rosina Firmanová se narodila pravděpodobně kolem roku 1747 v č.p.6 jako 

selská dcera (nikoli dědička) Josefa Firmana. Nejprve se v roce 1769 vdala za vdovce 

Josefa Hosta, který se dva roky předtím stal majitelem chalupy Vávrovské, č.p.3.111 

S tímto mužem měla Rosina nejméně 4 děti, z nichž dvě zemřely v dětském věku. 

Josef Host zemřel v prosinci roku 1777 a již o měsíc později se Rosina vdává  za 

podruha Adalberta Hájka z Kuřimi. Josefský katastr112 udává, že v roce 1787 byl 

majitelem selského statku a chalupy č.p.3 právě tento muž – patrně tu byl na čas 

hospodářem, než jej vystřídal jeden z Hostových synů jako právoplatný dědic. 

Hájkovi žili jako podruzi na této usedlosti do doby, než si vystavěli domek s číslem 

popisným 25 přímo naproti přes cestu (mezi lety 1792, kdy se narodila nejmladší 

dcera-1799, kdy umírá Rosina). Rosina zemřela v 52 letech na „sešlost“113 a její manžel 

se opět brzy oženil, a to s vdovou Ludmilou Vocetkovou ze Psár. 

 Rosina Firmanová se jako nedědička rodinného gruntu vdala za chalupníka a 

po jeho smrti byla „výhodnou partií“ pro podruha. Když pak sama zemřela, k vdovci 

se přistěhovala taktéž vdova a měli spolu ještě čtyři děti. Tento případ by mohl 

napovídat proměnu zájmu o sňatky s vdovami, ale podívejme se dále. 

Barbora Hostová, třicetiletá vdova a domkářka se v roce 1820 znovu vdává za 

jakéhosi o pět let staršího Vincencia. Pravděpodobně s ním odešla jinam, neboť není 

známo nic o jejich dalších osudech. Nás zajímá především předešlé Barbořino 

manželství s Matějem Hostem. Jako čtvrté dítě chalupníka z č.p.12 Matyáše Moučky 

se Barbora narodila v roce 1764 a v roce 1788, tedy ve 24 letech, nikoli ve 20, jak je 

uvedeno v matrice oddaných, se vdala za Matěje Hosta z č.p.3. Manželé spolu měli 

jedenáct dětí, z toho byly dvě děti dvojčata. U matričních záznamů narození je 

zajímavé sledovat bydliště rodiny a jejich sociální postavení. Do roku 1800 žili 

v č.p.12 a Matěj Host je uveden jako zdejší hospodář, což však neodpovídá 

pozemkové knize (podle té je držitelem Matěj Moučka, otec Barbory). Děti po roce 

1800 se narodily již v podružské chalupě č.p.15 a jejich otec je zván podruhem-
                                                 
111 VS DB,  i.č. 2745. 
112 NA JK, i.č. 2387. 
113 DJ 15. 
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chalupníkem. Podle těchto údajů lze vytvořit hypotézu o stěhování rodiny. 

K Barboře se na její rodný dům nastěhoval manžel a se svým tchánem zde hospodařil 

až do jeho smrti v roce 1899 a nějaký čas poté, nejdéle však do roku 1802, kdy se 

narodila dcera Anna již v č.p.15. V chalupě rodiny Moučků se stává novým 

hospodářem Jan, snad syn zemřelého (není v matrice narozených) a svou sestru 

„poslal“ do podružství – v č.p.15 jsou manželé Hostovi jako majitelé v roce 1811. 

Pouhých pět let poté Matěj Host umírá na souchotiny a ve stejný rok (o půl roku 

později) se žení jeho syn Jan a v roce 1822 je majitelem č.p.15. Vdova Barbora se tedy 

pravděpodobně přestěhovala k novému manželovi a nejmladšímu synovi přenechala 

chalupu. Tento sňatek tedy nebyl zjevně motivován zájmem vdovin majetek, ale ze 

sledování příbuzenských vztahů vyšla najevo poměrně komplikovaná změna 

jednotlivých vlastníků nemovitostí. 

Jeden z posledních sňatků roku 1849 byl i ten Anny Žbánkové a Matěje 

Holuba. Sedmadvacetiletý ženich se narodil v č.p.18 – v domkářské chalupě 

mlynářskému tovaryši a do tohoto domu si přivedl o pět let mladší manželku – 

vdovu po chalupníkovi z Borku. Opět tedy vdova přišla do „horšího“a nevzala 

k sobě nového manžela do hospodářství.  

V následující tabulce jsem shrnula dostupné údaje o manželstvích vdov se 

svobodnými muži. Zdá se, že ve většině případů přicházeli noví partneři k vdovám a 

na vyženěné usedlosti hospodařili s vědomím, že je za čas vystřídá „pravý dědic“, 

tedy syn z ženina prvního manželství. Jediná svatba po roce 1787, u které známe 

sociální původ obou snoubenců je ukázkou opačné situace – vdova po chalupníkovi 

se přivdala na podružskou usedlost. 

rok ženich Nevěsta-vdova Po svatbě Po nich Kam odešli 

1722 č.3 selský Č.4 chalupa U nevěsty Zeť ženicha  

1766 Okrouhlo Č.2 selský U nevěsty   

1769 Zvole Č.2 selský U nevěsty Nejml.syn vdovy Postavili č.24 

1774 Ohrobec Č.7 chalupa U nevěsty Nejst.syn vdovy Č.28 

1777 Kuřim, podruh Č.3 chalupa U nevěsty Syn vdovy Postavili č.25 

1849 Č.18 podruh Borek chalupa U ženicha   

 

Tab.9. Manželství vdov se svobodnými muži. 
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c) Vdovec – vdova 

Ovdovělí partneři uzavřeli 7 sňatků, první z nich až v roce 1764.114 Co vedlo 

ovdovělé ženy a muže, aby našli zalíbení ve stejně poznamenaném partnerovi? Byla 

to zřejmě určitá sounáležitost, nelze vyloučit i určité oboustranné sympatie, které 

nemohly být naplněny dříve. Tento aspekt však bohužel není  možné z „oficiálních“ 

pramenů sledovat. Objevuje se tu ale poměrně zajímavý případ jisté Doroty, jež se 

třikrát vdala, z toho dvakrát za vdovce. Její první sňatek s Matyášem Zábranským se 

odehrál v červnu roku 1746, ženichovi bylo něco kolem 66 let115 a pocházel patrně 

z Břežan, neboť o celých 30 let dříve byl kmotrem Roziny Moučkové116. Manželé měli 

jediného syna, ten ale ve věku 1,5 roku zemřel. Roku 1761 skonal i Matyáš 

v úctyhodném věku 81 let a vdova Anna si za svého druhého muže vybrala Jana 

Kvítka z Písnice, také vdovce. I toho však Anna přežila a již o tři roky později se 

znovu vdává – tentokrát za sázavského vdovce Václava Chrudimského. O jejich 

dalších osudech není v libeřských matrikách ani pozemkových knihách nic známo.  

 Věková složení se pohybuje od 36 do 57 let u mužů a 28 až 54 let u žen, což 

odpovídá obecnému poměru mladších nevěst a starších ženichů. 

 

8.3.7 Sezónnost sňatků 
 

Spolu s snoubenci jsme obrazně řečeno překonali „výběr“ partnera či 

partnerky z hlediska stavovského, věkového, geografického a rodinného. Nyní přišel 

okamžik ustavení data svatby. Téma sezónnosti demografických jevů a obzvláště 

sňatečnosti je mezi badateli oblíbené. Je to dáno relativně jednoduchým a časově 

nenáročným zpracováním.117 V následující části práce bych proto ráda využila 

výsledky z geograficky a hospodářsky jiných oblastí a srovnala je s Libří. 

                                                 
114 je samozřejmě možné a pravděpodobné, že se i v předchozí době takovýto sňatek vyskytl, vycházím 
z dostupných matričních údajů.  
115 Vycházím pouze z matriky zemřelých D J 4. 
116 DJ 2. 
117 např. obecně DÜLMEN, R.cit.dílo, s.153-155,  GENNEP VAN A. Přechodové rituály: Systematické studium 
rituálů. Praha 1997, s.130; porovnání vesnice Komín u Brna a města Budyně nad Ohří in: BRABCOVÁ P. 
Svatby v 18.století z hlediska církevních matrik. Český lid 85, č.3, Praha: 1998, s.257-262;  FIALOVÁ, L. 
Sezónnost demografických událostí v českých zemích v 17.až 20.století. Demografie: Revue pro výzkum 
populačního vývoje 1. Praha: 1995, s.16-20; HOFMAN, V. Sezónní průběh sňatečnosti v Čechách během 17.a 
18.století. Historická demografie 26. Praha: 2002, s. 81-100; KAČEROVÁ, E. Sňatečnost v 17. a 18.století ve 
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Nejprve o výběru měsíce 

Pomineme-li „nutné“ sňatky, například kvůli těhotenství nevěsty, pak je 

svatba vlastně jedna z mála událostí v osobním životě, ke které jedinec přistupuje 

(většinou) svobodně a  může si zvolit její termín. Musí však přece jen respektovat 

určitá církevní omezení – před velkými křesťanskými svátky nastává období 

duchovního soustředění a půstu a také se nemají konat žádné slavnosti.118 Čtyři 

týdny před Vánoci a šest týdnů před Velikonocemi lze tedy všeobecně pozorovat 

žádný nebo jen velmi nízký počet sňatků. Naopak nejfrekventovanějšími měsíci byly 

listopad, leden a únor.119  

 Pro sledování vývoje oblíbenosti jednotlivých měsíců v roce jsem zvolila výběr 

prvních a posledních 50 uskutečněných sňatků v dané lokalitě. Důvodem tohoto 

výběru bylo nebezpečí zkreslení dat v případě, že bych celkový počet dělila dvěma 

(pak by bylo srovnání nevyvážené, neboť většina svateb se odehrála na konci 

sledovaného období), podobně v případě předělu časového (neúměrné počty dat). 

Kompromisem bylo výše uvedené členění na dvě období: 1663-1759 a 1823-1849. 

Pomocí dalších místních studií se pokusím srovnat situaci nejprve ve starší 

době. Vybrala jsem k tomu pět různých studií v přibližně stejném časovém záběru – 

soubor sond z celých Čech (1700-1749),120  středních Čech a Prahy (1701-1750)121 a 

Komína, vesnice od r.1919 součástí Brna (průměrně 3-5 svateb ročně, 1700-1799).122 

 

                                                                                                                                                         
světle matrik pražské farnosti  Panny Marie pod řetězem. Historická demografie 28. Praha: 2004, s. 48-53; 
STEINBACHOVÁ, L. Demografický vývoj za hladomoru v letech 1771-1772. Historická demografie 25. Praha: 
2001, s. 115-118. 
118 Také bylo všeobecně doporučováno uzavřít sňatek tak, aby první porod nepřipadl na letní měsíce kvůli 
zvýšené pracovní zátěži a nebezpečí infekce. DÜLMEN, R. cit.dílo, s.154. 
119 ;  FIALOVÁ, L. cit.dílo, s.16-17. 
120 Tamtéž s.17. 
121 HOFMAN, V. cit.dílo, s. 87, 90. 
122 BRABCOVÁ P. cit.dílo, s. 258. 
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Porovnání sezónnosti sňatků v letech 1663-1799*
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Graf 3. Porovnání sezónnosti sňatků v letech 1663-1799. 

* souhrnné označení, konkrétně  Libeř 1663-1759, soubor sond z  Čech 1700-1749,  

střední Čechy 1701-1750,  Praha 1701-1750, Komín 1700-1799. 

 

Největší podobnost dle velikosti a typu sídla jsem očekávala u vesnice Komín, 

což se skutečně v tabulce projevilo. Obě vsi shodně vykazují nejvyšší procentuální 

podíl sňatků na počátku roku v lednu a únoru v období masopustního veselí. 

Naopak celozemské průměry vykazují největší oblíbenost v měsíci listopadu, pro 

Komín je to druhý a pro Libeř 3. nejoblíbenější měsíc.123 Po prvních měsících roku 

sňatkovost výrazně klesá s blížícími se Velikonocemi, a to ve všech sondách. Čísla 

pomalu narůstají opět v květnu a červnu, kdy zvolnilo tempo polních prací, druhý 

výraznější roční útlum přišel o žních na konci léta. V červenci a srpnu lze vidět 

v Libři zajímavou situaci – zatímco počet svateb v sedmém měsíci je druhý nejvyšší 

z roku, v srpnu se tu za téměř sto let nikdo neženil. Obě situace jsou v komparaci 

s ostatními místy extrémní (lze-li to tak nazvat). Nejblíže se srpnovému minimu blíží 

střední Čechy. Tento nízký počet je charakteristický převážně pro oblasti rostlinné 

výroby,124 což Libeř a rámcově i střední Čechy jsou. Pražský průběh sňatkovosti 

charakterizuje v grafu šedá přerušovaná linka, na níž je vidět, že se zdejší obyvatelé 

nemuseli řídit výrobním zemědělským cyklem, ale datum svatby určovaly spíše 

církevní svátky.  

                                                 
123 Podobně je tomu i ve středočeských Úněticích, mezi lety 1666-1770 se 30% sňatků odehrálo v listopadu. 
HEŘMÁNKOVÁ, M. Únětice v 18.století. Kapitoly ze života středočeské vesnice. Diplomová práce FF UK. 
1999,s. 20. 
124 HOFMAN, V. cit.dílo, s. 96-97. 
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Pro první polovinu 19.století jsem z výše popsané literatury využila 

komparaci souboru sond z Čech z práce Ludmily Fialové,125 konkrétně z let 1800-

1849. 

Provnání sezónnosti sňatků v letech 1800-1849*
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Graf 4 Porovnání sezónnosti sňatků v letech 1800-1849. 

 

Projevila se nějak v Libři v porovnání s českým průměrem nějak nastupující 

„moderní“ doba ? Změnu do venkovské společnosti přineslo ustanovení o dědičné 

posloupnosti od nejstaršího syna v 70. letech 18. století, což mohlo mít za následek 

snížení počtu sňatků s vdovami. Podle Václava Hofmana mohli zajištěnější vdovy a 

vdovci další sňatek uzavřít i na přelomu jara a léta, na rozdíl od plně vytížených 

chudších vrstev126. Podle českých sond lze usuzovat spíše na mírný vzestup 

v měsících květnu a červnu, kdežto libeřská statistika však poměrně překvapivě staví 

právě květen jako druhý nejčastější měsíc svateb po únoru. Svými 16 % převyšuje i 

Prahu, která v poslední dekádě 18.století vykazovala „pouze“ 11 % četnost májových 

svateb127. Lehce vyšší číslo se podobně jako ve starší době vyskytuje v Libři  i 

v červenci, naopak září odpovídá agrárnímu charakteru obce.  

                                                 
125 FIALOVÁ, L. cit.dílo, s.17. 
126 HOFMAN, V. cit.dílo, s. 83. 
127 Tamtéž, s. 90. 
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Porovnání sezónnosti sňatků v letech 1663-1759 a 1823-1849
Libeř

20

14

2 2

6
8

14

0

8

12 12

0

12

20

4
2

16

4

10

6

2

8

14

00

5

10

15

20

25

le
de

n
ún

or

bř
ez

en

du
be

n

kv
ět

en

če
rv

en

če
rv

en
ec

sr
pe

n
zá

ří
říj

en

lis
to

pa
d

pr
os

in
ec

měsíc

%

1663-1759

1823-1849

 
Graf č.5  rekapituluje vývoj  sezónnosti sňatků v letech 1663-1759 a 1823-1849. 

  

Nejmarkantnější změny přineslo posunutí maxima z ledna do února, druhého 

nejvyššího počtu z července do května  a také se posunuje podzimní deprese ze 

srpna na září. Podzimní sňatkovost je nižší, ale listopad je třetím 

nejfrekventovanějším měsícem v roce. Faktický „posun“ o měsíc dopředu by mohl 

naznačovat rozšíření řepy a brambor128 – tyto plodiny prodloužily polní práce do 

října a jediným blízkým termínem byl pak listopad před nadcházejícím adventem. 

Velký počet svateb v květnu převyšuje český, ale i pražský průměr (viz předchozí 

graf č. 4). Prudké změny na počátku léta mohou být podobně jako na podzim dané 

péči o okopaniny, tuto hypotézu je však třeba důkladněji konfrontovat z prameny 

hospodářského charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 BARTÁK, J. Přehledný místopis země české I. Okres jílovský. Praha: 1940, s.17. 
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Svatební den 
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Graf 6 Svatební dny – srovnání (1623-1798). 

* časový záběr zabírá všechny sondy, konkrétně v legendě. (Oppenheim K-katolíci) 

 

Výběr dne svatby v rámci týdne mělo také svá omezení. Veselí trvalo obvykle 

celé tři dny, z nichž ani jeden neměl být pátek. Proto byly nejoblíbenějšími dny 

neděle, pondělky a úterky.129  Na rozdíl od volby měsíce by teoreticky mohl výběr 

dne mít podobné rysy jak na venkově, tak ve městech. Richard van Dülmen ve své 

citované práci  uvádí také určité rozdíly podle konfesijního rozdělení města 

Oppenheim.130 Porovnala jsem katolické sňatky tohoto města a  pražskou farností 

Panny Marie pod řetězem131 s Libří.132 Pro vesnice Komín na Brněnsku133a farnost sv. 

Petra a Pavla v Brně jsou známy pouze nejfrekventovanější dny.134 

                                                 
129 DÜLMEN, R. cit.dílo, s.155. 
130 Tamtéž. 
131 KAČEROVÁ, E. cit.dílo, s.51-53. 
132 Pro studium jsem opět zvolila metodu „50“, tedy vybrala jsem prvních a posledních 50 svateb v Libři, o 
kterých známe jejich přesné  datum a podle toho následně určila den v týdnu podle: BLÁHOVÁ, M. Historická 
chronologie. Praha:2001. 
133 BRABCOVÁ, P. cit.dílo, s. 260-261. 
134 Tamtéž. 
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Obě města vykazují podobnou tendenci v rámci týdne kromě neděle. Úterý 

však v Oppenheimu bylo preferováno ve více než polovině případů (55 %), tento 

„trend“ lze sledovat na našem území od konce 18.století. Naopak Pražané se nejvíce 

ženili a vdávali v neděli (36%), v Německu pouze v necelých 3%. Libeřská čísla 

vypovídají o typicky venkovském rytmu – nejvíce sňatků se odehrálo v neděli (41%) 

a uprostřed týdne (středa 14%), podobně tomu tak bylo i v Komíně (54% neděle, 18 

% úterý). V zapovídaný pátek se svatební veselí skutečně vypravovalo v minimu 

případů, avšak v Libři byl podle statistiky preferován více (v 6%) než pondělí (4%). 

Poslední komparaci jsem provedla pouze pro Libeř. Z grafu jednoznačně 

vyplývá posun preference z neděle do úterý (o 14 %) a výrazně oblíbenější pondělí (o 

16 %). Při pohledu zpět do předchozího grafu je nápadná podoba s Oppenheimem 

v 18.století. Zdá se tedy, postupná změna preference svatebního dne byla projevem 

proměn společnosti. Zatímco se v Západní Evropě, resp. ve sledovaném 

Oppenheimu jevilo úterý jako nejčastější po celé 18.století, v Praze ve farnosti Panny 

Marie pod řetězem sledovala tento jev Eva Kačerová „až“ od 30. let. Na venkově se 

to projevilo s určitým zpožděním, v případě Libře přibližně jedno století. 
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Graf 7 Srovnání sňatkových dnů v Libři v letech 1663-1759 a 1823-1849. 
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Více sňatků v jeden den 

Za sledované období se nejméně třikrát stalo, že bylo v jeden den oddáno více 

libeřských snoubenců. Můj prvotní předpoklad – že se alespoň v jednom případě 

bude jednat o sourozence, kterým rodiče vypravili veselí ve stejný den, se nepotvrdil. 

 Osmý únorový den roku 1795 se oženili jak Jan Hruška, původem zedník 

Borku, tak Karel Baukat(l), měšťan z Jílového s dívkami libeřských usedlíků 

Kateřinou Podstarovou a Kateřinou Procházkovou.135 Obě dívky spojovalo křestní 

jméno a dělily pouhé dva roky a zahrada statku č.p.4, přichází tedy v úvahu jejich 

přátelský kontakt a domluva shodného svatebního dne.  

 O tři roky později se 2. února konaly hned tři svatby – Františka Raka 

z Křížkového Kostelce s vdovou Annou Žákovou (rozenou Dudáčkovou), Jakuba 

Hosta s Kateřinou Dvořákovou a Martina Veselého ze Zahořan s Rosinou Forejtovou. 

I v tomto případě šlo pravděpodobně o domluvu libeřských nevěst. 

 Třetí „násobná“ svatba se odehrála v lednu roku 1849 a domnívám se, že 

v tomto šlo o náhodu, případně rozhodnutí faráře. Matěj Holub si totiž zvolil za ženu 

Annu Žbánkovou z Borku, druhý ženich František Pechar pocházel z Hostivaře a 

jeho novomanželka Kateřina Žežulková z Libře. Pravděpodobnost vzájemné 

známosti nevěst či ženichů je nižší a s ní i podíl na rozhodnutí o volbě dne svatby. 

Celkově lze konstatovat, že srovnání jednotlivých časových period, sídel a 

oblastí ve výběru dne a měsíce sňatku ukazuje na určitou „vyspělost“  dané lokality, 

případně pracovní zaměření jejích obyvatel. Případné další pohnutky snoubenců 

osobního charakteru zřejmě zůstanou skryty. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 DJ 12. 
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8.4 Děti 
 

Dnes pohlížíme na dětství jako na dobu her a radovánek. Péče rodičů, 

prarodičů, materiální možnosti od kočárků přes hračky až ke speciální stravě – o to 

všem si mohly děti (nejen) raného novověku nechat zdát. Výchova povětšinou ležela 

na matce, ale ta mohla kvůli těžké práci těžko věnovat svou energii a péči pouze na 

děti. Samozřejmě není možné ani vhodné generalizovat – existovaly milující matky a 

s nimi i ty, které své potomky zanedbávaly. Narození dítěte znamenalo naplnění 

podstaty sňatku136 a proto bylo náležitě slaveno. Vysoká míra porodnosti (ale 

zároveň  i úmrtnosti) je projevem tzv. starého demografického režimu. Katolická 

církev ostatně považovala jakékoli kontraceptivní metody za hříšné. Vysoký  počet 

potomků znamenal pro rodinu pracovní sílu a pro rodiče i zabezpečení ve stáří. 

Mnohé nástrahy ve formě nemocí a úrazů však téměř každou rodinu připravily o 

potomka. Největší nebezpečí hrozilo těsně po porodu a v prvních letech života, pak 

už mělo dítě mnohem větší šanci dožít se dospělosti a vlastních potomků. 

 Asi třetiny všech venkovských dětí se netýkala povinná školní docházka, 

ačkoli již v 90. letech 18. století bylo české území z 90 % pokryto sítí triviálních 

škol.137 Školní řád umožňoval selským dětem úlevu kvůli zemědělským pracím, ale i 

chudobě a velké vzdálenosti, případně kvůli „neschůdnosti cest a drsnému 

počasí“.138 Podobně učení zameškávali i děti z Libře, jak se zmiňuje místní kronika.139 

Nejprve měly docházet do školy v Dolních Jirčanech, od r.1839/1844140 do Jílového. 

Kvůli obtížné cestě se místní samospráva snažila o zřízení školy vlastní, což se 

povedlo až v roce 1881. 

 

 

 

                                                 
136 DÜLMEN, R. Kultura a každodenní život  v raném novověku (16.-18.století) Díl I.:Dům a jeho lidé. Praha: 
1999, s. 84. 
137 LENEDEROVÁ, M – RÝDL, K. Radostné dětství ? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha-Litomyšl: 
2006. s.179. 
138 Tamtéž. 
139 „...pro malé školáky byla to namáhavá cesta, zvláště za nevlídného počasí. Že proto často do školy nešly, jest 
samozřejmé...“ libeřské kroniky (1921-současnost), OÚ Libeř. 
140 Rok 1836 uvádí libeřská kronika, druhý letopočet  publikace Politický a školní okres Vinohradský a paměti o 
rozvoj národních jeho škol: Soudní okresy: Král.-Vinohradský, Žižkovský a Jílovský. Praha 1898, s. 399. 
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Počty narozených jsem sledovala v matrikách farností Zlatníky141, Dolní 

Jirčany142 a Jílové143 v letech 1655-1837, resp. 1657-1831, kdy je v Libři zaznamenáno 

narození dětí. 

Celkem jsem jich napočítala 743, fakticky jich bylo jistě o něco víc (nečitelné 

zápisy, nejednoznačné rozlišení mezi Libří a Libní apod.). V následujícím rozboru 

budu z této sumy vycházet. 

Počty narozených v jednotlivých letech kolísaly, jednak z příčiny nízkého 

počtu obyvatel po polovině 17.století a jejich následného růstu, ale i kvůli vnějším 

důvodům.  

Počty narozených po desetiletích v letech 1660-1830
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Graf 8 Počty narozených po dekádách v letech 1660-1830. 

 

Pokles v desetiletí 1681/1690 je způsoben „výpadkem“ dat v letech 1681-1690, 

ze kdy neexistují matriční záznamy.144 Následující postupný růst natality poněkud 

zbrzdilo období 30. let 18. století a po dosavadním maximu křivka významně 

poklesla v desetiletí 1751 -1760. Při podrobnějším rozboru zjistíme, že během dvou 

po sobě jdoucích letech (1754 a 1755) se zde žádné dítko nenarodilo. Vysvětlení lze 

spatřit snad v důsledku neúrody, epidemií a průtahu vojsk za války o dědictví 

rakouské ve 40.letech a v 50.letech to byla válka sedmiletá,145 která znamenala pro 

obyvatelstvo českých zemí zvýšení daní a také nucené dodávky pro vojsko.146 

                                                 
141 SOA Praha, matrika Zlatníky 1 (1655-1680), 2 (1680-1697) . 
142  SOA Praha, matrika Dolní Jirčany 1 (1691-1700), 2 (1700-1736), 3 (1736-1756), 4 (1756-1788), 8 (1789-
1807), 9 (1807-1836); dále jen DJ 1-9. 
143 SOA Praha, matrika  Jílové u Prahy 1 (1672-1708, zde pouze jeden zápis). 
144 Zlatnická matrika končí rokem 1680, na obnovené dolnojirčanské faře se začne zapisovat až  s rokem 1690. 
145 DOKUPIL, L., FIALOVÁ L., MAUR, E., NESLÁDKOVÁ L. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí 
v 17. a 18.století. Praha: 1999, s.72-73. 
146 KÁRNÍKOVÁ, L. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914. Praha: 1965, s. 20.  
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 Opětovný růst natality v dalším desetiletí (1761-1770) přerušilo období 

celozemského hladomoru v letech 1771/2. Na křivce se sice projevil pouze mírným 

poklesem, avšak konkrétní údaje uvádí pro rok 1771 čtyři, 1772 žádné a následující 

rok naopak dosavadní „rekord“ v ročním počtu narozených – 11. Podobný průběh 

porodnosti popsala ve své studii i Lucie Steinbachová,147 která vycházela primárně ze 

zpovědních seznamů. Počet narozených klesá od března roku 1771, minima bylo 

dosaženo v dubnu 1772 a rok 1773 „byl typický nadprůměrným počtem narozených 

dětí“.148 Kromě úmrtí rodiček a jejich partnerů mohla hrát roli také dočasná sterilita 

způsobená stresem a nedostatkem odpovídající stravy. 

 Po odeznění krize hodnota křivky opět narůstá, než znovu klesne v 80. letech. 

Ve stejné době bylo uzavřeno také velmi málo sňatků, a proto se rodilo i méně dětí. 

Poslední výrazný zlom nastává v první dekádě 19. století. Začátek tohoto století je ve 

znamení poslední vlny zvýšené úmrtnosti, a to především kvůli napoleonským 

válkám149. Odvod mužů a jejich případné úmrtí tak pozastavilo demografický růst. 

V roce 1809 se v Libři narodilo pouze jedno dítě,150 což bylo nejméně od krizového 

roku 1772.  

 

8.4.1 Sezónnost narození 
 

Stejně jako ostatní demografické události je i narození ovlivněno ročním 

obdobím, resp. měsícem početí, kdy bylo dítě počato. Pracovní aktivity rodičů, 

církevní svátky, dlouhé zimní noci, to vše ovlivňovalo možnost početí. Bylo také 

žádoucí, aby se dítě nenarodilo v době největších zemědělských prací, případně 

uprostřed zimy. 

 

 

                                                 
147 STEINBACHOVÁ, L. Demografický vývoj za hladomoru v letech 1771-1772. Historická demografie 25. 
Praha: 2001, s. 118. 
148 Tamtéž. 
149 DOKUPIL, L., FIALOVÁ L., MAUR, E., NESLÁDKOVÁ L cit.dílo, s.71. 
150 DJ 9. 
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Sezónnost narození
v letech 1658-1831
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Graf 9 Sezónnost narození v letech 1658-1831. 

 

Do grafu jsem zahrnula data z celého sledovaného období. Oproti 

předpokladu pouze mírného kolísání v průběhu roku s výrazným jarním a 

podružným letním maximem151 jsem po nejvyšší porodnosti v dubnu zaznamenala 

druhý vrchol v lednu a třetí v červenci. Naopak nejméně dětí se rodilo v prosinci, 

září a červnu. J. Grulich ve své studii z jihočeského prostředí 18.století152 vysledoval 

nejvíce narozených v poddanských vsi v době od února do května s maximem 

v březnu. Libeřské maximum je posunuto o měsíc dopředu, a to i ve zúžené datové 

řadě, odpovídající Grulichovu výzkumu (1700-1799). Tento trend je charakterističtější 

až pro výrazně mladší období – od poloviny 19. století.153 

 Datum narození je výsledkem data koncepce, proto je třeba data 

přetransformovat. Maxima tak připadají na červenec a duben. Zatímco jarní termín 

obecně převažoval ve starším období a letní v mladším, v Libři je to naopak, jak je 

vidět v srovnávacím grafu. 

                                                 
151 ;  FIALOVÁ, L. Sezónnost demografických událostí v českých zemích v 17.až 20.století. Demografie: Revue 
pro výzkum populačního vývoje 1. Praha: 1995, s. 11. 
152 GRULICH, J. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16.-18.století. 
České Budějovice: 2008, s.168-169. 
153 Viz pozn.12. 
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Srovnání měsíců koncepcí v letech 1658-1754 a 1755-1831
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Graf 10 Srovnání měsíců koncepce v letech 1658-1754 a 1775-1831. 

 

Obě křivky se na první pohled liší právě první polovinou roku – nejnižší 

koncepce ve starším období byla v březnu, což je odrazem zvýšené nemocnosti a 

úmrtnosti v zimních měsících.154  Maximum připadá na červenec – překvapivě na 

období největšího pracovního vypětí v agrárním sektoru. Mladší doba je ve znamení 

nejvyšší koncepce v dubnu a nejnižší v červnu. Společné tendenci vykazuje pokles 

v pozdním létě s minimem v září, říjnový vzestup a opět pokles v prosinci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Viz pozn.13. 
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8.4.2 Předmanželské a nemanželské děti 

 

Svatba jako svátost znamenala v katolické i protestantské církvi „oficiální“ 

počátek intimního soužití partnerů. Je však třeba uvést, že tato „norma“ byla oběma 

církvemi pracně prosazována a není tedy výrazem „starých časů“. Obecně bylo 

manželství „jediným útočištěm legitimní sexuality“155 a důležitým faktem bylo i to, že 

pouze dítě manželského původu mohlo dědit a bylo na rozdíl od nemanželského 

považováno za rovnocenné. 

 Předmanželské děti jsou relativně obvyklým, i když ne častým jevem. 

Pokusila jsem se vyhledat manželské páry, oddané v Libři, jimž se dítě narodilo před 

svatbou. Mezi roky 1663-1831 uzavřelo sňatek 161 manželů, u 65 z nich se podařilo 

identifikovat jejich děti, čtyřem  párům (tedy téměř 6 %) se děti narodily ještě před 

sňatkem. 

jméno narození rodiče datum svatby rozdíl 

Jan 10.5.1691 Martin Krupka a Mandelyna leden 1692 6 měsíců 

Anna 4.4.1715 Martin Třepený a Voršila 21.7.1715 3 měsíce 

Kateřina 8.9.1750 Josef Vocetka a Anna Větrovcová 5.11.1750 2 měsíce 

Dorota 4.5.1761 Václav Troníček a Magdalena Podstarová 12.10.1766 5 let 

Josef 1.5.1776 Dorota Firmanová 5.11.1776 6 měsíců 

 

Tab.10 Předmanželsky narozené děti. 

 

 Největší rozpětí mezi narozením prvního dítěte a sňatkem můžeme 

zaznamenat u manželů Troníčkových. Kromě dcery počali jako svobodní ještě další 

dvě děti – Matyáše (nar. 1763) a Magdalenu (nar. 1764). Obě dcery brzy zemřely, o 

Matyášovi matriky mlčí, pravděpodobně se ale dožil dospělosti a zemřel jinde. Jeho 

mladší a jediný bratr Jan, již z „manželského lože“ zdědil rodinnou usedlost. Trojí 

manželství Doroty Podstarové je popsáno výše. Proč se však Troníčkovi vzali až po 

narození tří dětí ? Václav byl starším synem  Tomáše Troníčka, sedláka ze statku 

Vlčkovského. Usedlost měla připadnout nejmladšímu synu Tomášovi a Václav proto 

odešel na službu do Okrouhla. Roku 1760 však Tomáš ve věku 10 či 14 let156 umírá a 

                                                 
155DÜLMEN, R. cit.dílo, s. 163. 
156 10 let je uvedeno v úmrtní matrice DJ 4, 14 let odpovídá roku narození, tamtéž. 
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jediným synem-nástupcem je tedy Václav. Tím podle gruntovní knihy stane roku 

1767, tři roky po otcově smrti.157 Domnívám se, že Václav od chvíle, kdy bylo jisté, že 

se stane dědicem, žil s budoucí ženou „na hromádce“ a  plodil s ní potomky s tím, že 

má pro sebe i pro ně zajištěné živobytí. Uzavřít sňatek se rozhodli až v roce 1767, kdy 

byl Václav již rok oficiálním majitelem statku. 

Poslední údaj v tabulce psaný kurzivou ukazuje jinou situaci – u narozeného 

dítěte není uveden otec a jeho matka se o půl roku později vdává za Jana Štěpánka ze 

Lhoty. Dodatečný zápis v matrice dokládá, že půlročního Josefa uznává za vlastního 

dnem svatby.158 

Ne mnoho dětí však narodilo přímo jako „nepoctivých“- mimo manželství. 

V letech 1655-1831 jich matriky zaznamenávají 45, průměrně 1-2 takovéto děti za rok. 

Nejvíce (4) se jich narodilo roku 1690, ale více než polovina od roku 1800. Podle 

R.Dülmena  byl v předmoderní společnosti počet nelegitimních dětí velmi nízký, 

k nárůstu došlo koncem 18.století a vrchol nastal ve století následujícím. Bylo to dáno 

novelizovaným přísnějším církevním pohledem na tradiční předmanželskou 

sexualitu na venkově.159  Čeští historičtí demografové160 nepovažují počet 

nemanželských dětí za zanedbatelný – na venkově jich mělo být 1-4 %. Úroveň 

nemanželské plodnosti se zvyšovala hlavně během válečných tažení. 

O  matkách  nemanželských dětí se matriky zmiňují pouze jménem, zřídka 

poskytují bližší určení. Kromě žen ze zde usedlých rodin se mezi nimi vyskytují i 

děvečky a podruhyně, jejichž jméno se v pramenech objeví poprvé a naposledy.161 Ke 

konci 18.století najdeme i dva případy, kdy se zde narodily děti nečekaně, „v nouzi“ 

matky – to se stalo jakési Rosině v lednu roku 1767 a potulné Anně ze Slezska („ex 

Silesia“) v březnu roku 1771.162  

 

 

                                                 
157 „nový zápis Waczlawa Troníčka, poněvadž nejmladší syn Tomáš Tomáše Troníčka  z tohoto světa sešel, 
připadá tento grunt na Wáclawa, nyní jediného syna za 237 zl 14 gr...“ VS DB, i.č. 2745. 
158 DJ 4 
159 DÜLMEN, R. cit.dílo,  192-193. 
160 DOKUPIL, L., FIALOVÁ L., MAUR, E., NESLÁDKOVÁ L.cit dílo, s. 46-47. 
161 Např. v roce 1760 porodila a nechala pokřtít v Libři své dítě žena jménem Magdalena Vočková z Čechnic., 
 DJ 4. 
162 Obě události v DJ 4. 
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8.4.3 Manželské děti  
 

Děti narozené v manželství lze rozdělit do dvou skupin – první z nich se 

narodily do 8. měsíce po sňatku (tedy počaté před svatbou).163 Druhou skupinou jsou 

děti „poctivé“, zrozené v manželství, je jich většina (94% z celkového počtu 

zaznamenaných dětí).  

Opět jsem vycházela z celkové sumy sňatků (65), u kterých se podařilo najít 

jejich potomky. Počet párů, které počaly ještě před sňatkem, je poměrně malý – čtyři, 

z toho dvěma se dítě narodilo „až“ 8 měsíců po svatbě.164 Srovnání se nabízí se studií 

Petry Brabcové v brněnské farnosti sv. Petra a Pavla.165 Její studie z let 1710-1769 

zaznamenala 14 % porodů do 8. měsíce po svatbě. V Libři se ve stejném časovém 

rozpětí nenarodilo žádné takové dítě, pouze 3 v 9. měsíci (což je 14%) a 4 páry v den 

svatby již měli nejméně jednoho společného potomka (1/5). Myslím si, že vzhledem 

k relativně nízkému počtu statistických údajů, daného jejich vzájemnou závislostí166 

není možné provést relativní komparaci, která by mohla vyústit v podobný závěr, 

jaký uvedla P.Brabcová.167 

   

8.4.4 Porodní báby 
 

Ať šlo o děti manželské, nemanželské či předmanželské, všechny obvykle 

potřebovaly ke svému příchodu na svět porodní bábu. Většinou šlo o ženu starší se 

zkušenostmi. Do 18. století však stávala jen  „pár kroků od okraje společnosti“,168 

bylo jí přisuzováno paktování s ďáblem, jemuž měla dodávat nekřtěňátka, 

andělíčkářství či uřknutí dobytka. Zdravotní reformy 2. poloviny 18.století  

zahrnovaly i školení porodních bab. Podle nařízení z roku 1813 měl na jejich činnost 

                                                 
163 Porod před osmým měsícem manželství lze považovat za projev předsňatkové koncepce, avšak je třeba brát 
v úvahu i předčasné porody. BRABCOVÁ, P. Plodnost vdaných žen v první polovině 18.století. Výsledky dat ze 
dvou jihomoravských farností. Historická demografie 25. Praha: 2001, s.94; MAUR, E. Základy historické 
demografie. Praha: 1978, s.130-131. 
164 Janu Žákovi a Anně Dudáčkové, oddaným 9.8.1795 se narodil syn Vojtěch v dubnu následujícího roku, DJ 12 
a 18; Rosině a Janu Borovému, manželům od listopadu roku 1816 se syn František narodil v červenci 
následujícího roku, DJ 9 a 12. 
165 BRABCOVÁ, P. cit.dílo, s. 94-95. 
166 Počet manželských párů uzavřivších sňatek v Libři x děti narozené v Libři x záznam (správný) data narození 
prvního dítěte. 
167 Podle autorky je relativně nízký počet těchto předmanželských početí  dán skutečností, že v uvedené brněnské 
farnosti bydleli převážně poddaní kapituly a byli tak více pod vlivem církevních ustanovení. Cit. 30. 
168 LENEDEROVÁ, M – RÝDL, K. cit.dílo, s. 59. 
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dohlížet správce fary a vrchnostenský úřad, který měl rovněž zajišťovat jejich 

kvalifikaci. Přesto přetrvával hlavně na venkově v první polovině 19. stol. zvyk svěřit 

se do péče spíše zkušené sousedce bez diplomu. Pokoutné babictví  bylo trestné a 

kromě peněžní pokuty hrozilo nezpůsobilé ženě vězení.169  

  Jména porodních  jsem sledovala v Libři  na počátku 19.století. Mezi lety 1810 

až 1831 se v Libři narodilo 170 dětí, u jejichž zrození asistovalo celkem 15 porodních 

bab. Domnívám se, že podobně jako v obci Neznašov v roce 1815170 bylo jen málo 

z těchto žen úředně zkoušených. Matriky tyto údaje neposkytují. 

 

jméno původ počet porodů období u koho 
Anna Hostová Libeř 28 1826-1831   

Anna Procházková Libeř 4 
1815 a 
1830   

Anna Slabihoutová Psáry 18 1819-1827   
Anna Žižková   5 1826   
Barbora 
Dvořáková Okrouhlo 7 1827-1828   
Dorota Dvořáková Okrouhlo 1 1810 mlynář Jiroušek 
Dorota Vocetková Libeř 35 1810-1814   
Josefa Libeň 1 1827 šenkýř Kherles 
Kateřina   1 1810   
Kateřina Rychtrová Jílové 1 1829 mlynář Jiroušek 
Kateřina Zachová Libeř ? 1 1812 nemanželské 
Magda Žižková Jílové 63 1816-1825   
Magdalena Libeň 3 1829   
Magdalena 
Vopálka   1 1811 dvojčata 

Veronika Lichkov 1 1829 mistr krejčovský 

 

Tab.11 Porodní báby v Libři 1810-1831. 

 

Druhé desetiletí bylo doménou Doroty Vocetkové z Libře, kterou následovala 

Magda Žižková z blízkého Jílového a v posledním období Anna Hostová také 

z Libře. Poslední jmenované „šlapala na paty“ Anna Slabihoutová ze Psár. Mezi 

jejich „klientkami“ nejsou výrazné rozdíly například v sociálním postavení, 

pravděpodobně zde hrály roli proměnné faktory (doporučení sousedky, 

nepřítomnost báby, případě diplom apod.). Anně Hostová, rozené Žežulkové, bylo 

                                                 
169 Tamtéž, s. 63-64. 
170 Při porodech zde asistovalo celkem 12 žen, z toho pouze jedna „examýrovaná“,dále to  byly 2 kovářky,  2 
podruhyně,  2 selky, vdova, chalupnice, ševcová, přívoznice a cihlářka. Tamtéž, s. 63. 



  

 61 

v roce, kdy začala provozovat babickou praxi, 51 let171 a měla za sebou 8 porodů a 

tedy i určité zkušenosti. O časté dědičnosti babického povolání svědčí i jména 

Barbory a Doroty Dvořákových z Okrouhla a pravděpodobně existuje i souvislost 

mezi Annou a Magdou Žižkovými.172 

 Zaměřila jsem se na ženy, jejichž jméno padne v matrice jen jednou. Ve třech 

případech jde o rodiny šenkýře a mlynáře. Je možné, že měli díky svým profesím 

širší společenské styky, a proto povolali jiné porodní „asistentky“. Mohlo jít také o 

náhodu, u porodů dalších dětí těchto rodin figurují už jména známých výše 

uvedených žen. Zajímavé je asistence Magdaleny Vopálky u porodu nemanželských 

dvojčat v roce 1811.173 Bylo zajímavé zjistit, zda se tato žena specializovala na 

vícečetné, případně předčasné porody, neboť úmrtní matrika zaznamenává, že oba 

novorozenci Jan a František Zachovi zemřeli pouhé 2 dny po narození jako 

„nedošlí.“174   

 Porodní bába měla jako jediná kromě faráře pravomoc novorozené dítě 

pokřtít. Tzv. nouzový křest (baptismus in necessitate) se prováděl v okamžiku, hrozilo-

li, že se dítě nedožije křtu z rukou faráře. Dítě mohlo být polito jen jednou jakoukoli 

dostupnou vodou, a také nepokřtěným člověkem. Porodní bába mohla dítě pokřtít i 

v případě, že dítě bylo dosud v matčině břiše, v takovéto situaci se používal irigátor 

naplnění svěcenou vodou175 Jestliže takto pokřtěné dítě přežilo a nehrozilo další 

nebezpečí, měli rodiče povinnost zajistit do devíti dnů křest ve farním chrámu.176  

Obvykle tak rodina učinila v několika málo dnech, neboť různé poporodní 

komplikace a infekce ohrožovaly dítě hlavně v prvních dnech a měsících 

života.177V libeřských matrikách jsem objevila jedno novorozeně, u něhož lze 

pochybovat o provedeném nouzovém křtu. 20. září roku 1798 v domě č.p.6 zemřelo 

dítě pouhou půlhodinu po narození,178 chybí zde jméno, pohlaví i rodiče. V matrice 

narozených není vůbec. 

                                                 
171 Matrika oddaných DJ 12. 
172 Vzhledem k navazujícím rokům mohlo jít o stejnou osobou, zapsanou však pod svým druhým křestním 
jménem. 
173 DJ 9. 
174 DJ 15. 
175 LENEDEROVÁ, M – RÝDL, K. cit.dílo, s. 90. 
176 MELKESOVÁ, M. Geografický horizont křtů v polovině 17.století na Chýnovsku. Dějiny migrací v českých 
zemích v novověku. Historická demografie 30-suplement. Praha: 2006, s. 213-214. 
177 Tamtéž, s. 215. 
178 DJ 4. 
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 Zápisy v matrikách střídavě obsahují datum narození i křtu, oba údaje 

obsahují knihy z let 1738-1786.179 Interval mezi narozením a křtem se pohyboval od 

několika hodin (uvedení data totožného s narozením) do dvou dnů. Mezi 31.12.1770 

a 11.6.1773 jsou všechny narozené děti křtěny ještě v týž den,180 pravděpodobně kvůli 

celozemskému kritickému období hladomoru a epidemií. 

 

8.4.5 Křest 
 

Svátost křtu měla člověka očistit od prvotního hříchu a dítěti zprostředkovat 

budoucí péči. Slavnostní rituál z rukou kněze ovlivnil celý budoucí život dítěte a 

pomohl mu směřovat správným směrem. Důležitou osobu kromě faráře byl i kmotr, 

případně kmotři. Ti na sebe brali povinnost podílet se na duchovní péči o dítě.181 

Jejich výběr byl proto velmi pečlivě volen jak z hlediska hmotné zajištěnosti, tak 

z pohledu sociálních vrstev. Kmotr či kmotra vyššího sociálního statutu mohli 

pomoci postoupit dítěti po hierarchickém žebříčku, pro ně samotné to znamenalo 

posílení společenské prestiže. Odmítnutí bylo považováno za společenský, ale i 

náboženský prohřešek, neboť za každé „odnesené“ dítě byl „jeden schodek do 

nebe“.182 

 Jaké byly konkrétní požadavky na kmotry ? Nejdůležitější vlastností bylo 

příkladné křesťanské chování, které by dotyčný svému kmotřenci od dětství 

vštěpoval. Kmotry by neměli být nevěřící, ale ani členové řeholních společenstev. Ti 

by se pro svou odloučenost nemohli aktivně starat o výchovu. Rodiče by měli volit 

osoby bezúhonné, duševně a fyzicky zdravé, aby se v případě úmrtí obou z nich o 

dítě adekvátně postarali.183 Obvyklé však bylo, že v případě nepříbuzného kmotra 

končila jeho role předáním daru po křestním obřadu.184 

 „Hlavní“ kmotr byl označován levans, druhý patrinus a další přizvaní 

svědkové jako testis.185 K obřadu dítě obvykle přinášela kmotra nebo porodní bába. 

                                                 
179 DJ 3 a DJ 4. 
180 DJ 4. 
181 DULMEN, R. cit.dílo, s. 90. 
182 MELKESOVÁ, M. cit.dílo, s. 222-223. 
183 Tamtéž, s. 224-225. 
184 GRULICH, J. cit.dílo, s. 192. 
185 Viz.pozn. 182. 
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Svou roli hrála také vzdálenost, případně další přírodní podmínky, které by mohli 

eventuálním kmotrům ztížit nebo dokonce znemožnit dostavit se k obřadu. 

 Ve středověku býval libeřský kostel sv. Jiljí farním, pravděpodobně po 

husitských válkách se stal pouze filiálním a místní obyvatelé pak do roku 1689 

přináleželi k faře ve Zlatníkách, kdy byla obnovena fara v Dolních Jirčanech.186 Pro 

kněze z obou svatyň byla  Libeř relativně dobře dostupná bez výrazného terénního 

převýšení ve vzdálenosti přibližně 4 km. Většina dětí raného novověku byla křtěna 

zlatnickýckým nebo dolnojirčanským knězem. Výjimkou byl křest Doroty 

Kapinosové  uvedený v matrice jílovského kostela v listopadu roku 1673.187 Patrně 

v uvedený rok přisluhoval v Libři kněz z Jílového. 

 Ještě jeden případ se vymyká – jediný zápis v pramenech ukazuje, že i v Libři 

byli nekatolíci. V srpnu roku 1794 byl totiž pokřtěn Václav Veselý, syn polního 

mistra z ovčína nad Libří. Jeho rodiče byli oba helvétského vyznání, avšak dítě 

nechali pokřtít v katolickém duchu.188 Byl to již jejich 3. potomek, poznámka o 

vyznání je napsána pouze u nejmladšího Václava. Odlišné náboženství ale nebránilo 

tomu, aby Kateřina nebo Matyáš Veselých nebyli svědky u křtů jiných dětí. Bylo by 

také možné situaci vysvětlit jejich konverzí, ale vzhledem k jejich kmotrovské 

aktivitě v letech před i po křtu Václava je to nepravděpodobné.189 Prestiž ovčáků ve 

venkovské společnosti zřejmě překonávala odlišné pojímání víry.190 

 Podívejme se nyní, jací lidé a odkud byli kmotry a kmotrami libeřských dětí. 

Kvůli velkému počtu dat jsem vybrala tři soubory z různých období po 50 narození 

s nejvyšším počtem dat z každé doby (jméno, profese a původ osoby) 

 

 

 

 

 

                                                 
186 BARTÁK, J. Přehledný místopis země české, č.1 Okres jílovský politický, soudní i berní samotný. Praha: 
1940, s. 33. 
187 SOA Praha, matrika Jílové u Prahy 1 (1672-1708). 
188 DJ 8. 
189 Září 1773 kmotrem Matyáš, červen 1780 kmotrou Kateřina, listopad 1800- kmotrou Kateřina „mistrová“ již 
z Břežan; DJ 4 a 8. 
190 K tomu MELKESOVÁ, M. cit.dílo, s. 230. 
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1.1665-1688191 

V nejstarší sledovatelné době býval nejzvanějším kmotrem mlynář nebo někdo 

z jeho rodiny, nejčastěji ze sousedních Zahořan a Libře. Velmi oblíbeným kmotrem 

býval i šenkýř či jeho manželka, převážně domácí, případně ze Zlatník.  Na třetím 

místě figurují ovčáci, a to převážně z libeňského ovčína nad Libří, ale přizvání byli i 

polní mistři a mistrové ze Štědříka či Cholupic. Také kováři z Libře a Zlatník byli v 

této době vítanými kmotry. Po jednom se objevuje kolář, pekařka, řeznice, skoták a 

šafářka. Neobvyklého kmotra měla Rozina Němcová roku 1679, byl jím jakýsi Martin 

„soldát od regimentu kaunického, téhož času ležící na Libři“.192 Do vyšších pater  

společenského žebříčku bezesporu patřil písař libeňský „pan Václav“, jehož v roce 

1660 pozval na křest dcery Veruny libeřský mlynář Michal obroční vrchnostenský 

písař z Dolních Břežan „pan Jan Václav Šnajder“, kmotr Martina Vávry roku 1681, 

nebo „paní Mařenka Beníková z Petrsdorfu ze Psár“,193 jež se stala kmotrou dcery 

mlynáře Matěje Procházky. Mezi kmotry se samozřejmě vyskytují i „obyčejní“ 

obyvatelé – sedláci, chalupníci a pacholci, u nichž je napsáno pouze jméno a bydliště. 

Většina z nich byla domácích, ale můžeme sledovat relativní pestrost míst 

přespolních kmotrů. Nejvíce pocházelo ze sousedních obcí – ze Zahořan, Psár a 

Zlatník, zatímco z města Jílového docházeli kmotři spíše výjimečně.   

 Mezi vzdálenější bydliště kmotrů (do 10 km) patřily Cholupice, Točná, 

Břežany, Štědřík nebo Lhota. Nejdelší cestu musela patrně vykonat jistá řeznice 

Alžběta Volfová z Benešova na křest Magdaleny Michalákové v červenci roku 

1679.194  

 

 

 

 

                                                 
191 Z 1 a Z 2. 
192 Z 1. 
193 Beníkové z Petrsdorfu patřili svého času mezi nejbohatší jílovské měšťany. Štěpán z tohoto rodu se roku 1609 
stal hofmistrem a za nedlouho  přímým zástupcem nejvyššího mincmistra. Predikát získal pravděpodobně podle 
zněmčené verze vsi Petrova u Jílového, kromě jiného se zasloužil o zřízená jílovského minoritského kláštera. 
ŠMILAUEROVÁ, E. Dějiny města Jílového od jeho založení do bitvy na Bílé hoře. Jílové u Prahy: Historie a 
současnost. Jílové u Prahy: 1987, s.53-54. 
194 Tamtéž. 
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2. 1738-1750195 

Matrika z 1. poloviny 18.století povětšinou nezaznamenává u kmotrů jejich 

profesi, podobně jako u otců křtěných dětí. Pouze jejich jméno a původ může 

naznačit něco více. Častěji než v předchozím období najdeme v seznamu kmotrů a 

kmoter často se opakující jména. Nejaktivnější byla selská rodina Mikových z Libře, 

účastna téměř poloviny všech proběhnuvších křtu  (na 23 z 50), dvacetkrát to byl 

ovčák Veselý  z libeňského ovčína nebo jeho žena či dcera.196 Cech mlynářů 

zastupovali bratři Trnkové z horního a dolního libeřského mlýna Karel a Martin 

pouze čtyřikrát, třikrát byla kmotrou Magdalena, manželka Martina Trnky.197  

 Kmotři byli opět nejčastěji z Libře, následovaly sousední a blízké obce (Psáry, 

Břežany, Zahořany, Zvole, Obora). Třikrát přišel ovčák z Jílového Jan Jeřábek a 

dvakrát Michal Schlegl ze Žampachu, osady na břehu Sázavy, patřící pod Jílové. 

Pouze samé přespolní kmotry měla malá Anna Podstarová roku 1740 – ačkoli její otec 

Matyáš pocházel z Libře a matka Lidmila Konvalinková z Petrova,198 na křest byl 

pozván Jan Šimáček z Hodkovic, Vít Chalupecký z Jesenice a jistá Dorota z též obce. 

Zda-li v jejich výběru hrály širší rodinné vztahy nebo jiné strategie, zůstává otázkou. 

 Poskrovnu je mezi kmotry příslušníků lokální honorace – Petr „cantor“ z Jirčan  

byl patrinem Jiřího Dudáčka roku 1740 a Martin Lněnička, libeřský rychtář („iudex“) 

se stal hlavním kmotrem Matyáše Fialového v lednu roku 1747. Jméno Martina 

Lněničky a jeho ženy Barbory  figurují i u dalších křtů, konkrétně u osmi, avšak 

pouze zápis z roku 1747 uvádí jeho obecní funkci. Když Lněnička v roce 1749 zemřel, 

byla Barbora nadále oblíbenou zvanou kmotrou. Jedním z jejích komtřenců byl 

v květnu 1747  Tomáš Zabral, jehož otec byl „milite neces../?/ sub regimine Elc. D.D. 

Comith. Leopoldine Thera“,, tedy zřejmě nuceně nakvartýrovaný voják z válek o 

rakouské dědictví.  

 

 

 

                                                 
195 DJ 3. 
196 Počítám přitom nejen „hlavní“ kmotry, ale i patrinus a testis. 
197 DJ 3. 
198 Tamtéž. 



  

 66 

3. 1800-1806199 

Růst počtu obyvatel způsobil, že padesát dětí se narodilo během šesti let, což 

je čtvrtina délky nejstarší sondy. 29 novorozenců mělo kromě hlavního a „vedlejšího“ 

kmotra i testis, zbytek jen druhého kmotra. Mezi oběma skupinami se nevyskytují 

rozdíly v sociálním postavení rodičů křtěnce.  

Pečlivější vedení matriky umožnilo provést hlubší analýzu původu a stavu 

kmotrů. Jak je z tabulky vidět, nejčastějšími jimi byli příslušníci selského stavu (46), 

následování kovářem a jeho ženou (19), podruhy (14), mlynáři a ovčáky ( po 11), 

chalupníky (9) a  šenkýři (8). Pouze výjimečně se objevil rychtář nebo měšťan  

z Jílového. Tímto mužem byl sládek Jan Flimar a oba jeho kmotřenci byli dětmi 

libeřského kováře Jana Žáka a jeho ženy Rosiny. Zatímco oni sami byli pro ostatní 

libeřské rodiny vítanými kmotry, při křtu vlastních dětí volili příslušníka „vyšší“ 

společnosti, v tomto případě měšťana ze sousedního Jílového. I sládkova žena byla 

hlavní kmotrou Kateřiny Žákové, narozené roku 1802. 

 

stav počet původ 
chalupnice 7 Libeř 
chalupník 2 Libeř 
kovář 15 Jan a Václav Žákovi z Libře 
kovářka 4 Rosalie Žáková z Libře 

měšťan (sládek) 2 
Jan Flimar, sládek z 
Jílového 

mistr polní 7 Břežany,Libeň 
mistrová 3 Břežany,Libeň 
mlynář 4 Libeř 
mlynářka 7 1x Zahořany, Libeř 
podruh 9 Libeř 
podruhyně 5 Libeř 
rychtář 2 Libeř, Jirčany 
sedlák 16 Libeř 
selka 30 2xPsáry,  1x Jirčany, Libeř 
sousedka měšťanka 1 Jílové  
šafář 1 Libeň 
šenkýř 6 Libeř, Libeň, Psáry, Chotouň 
šenkýřka 2 Chotouň a ? 
vovčačka 1 Libeň 

 

Tab.12 Původ a stav kmotrů v letech 1800-1806. 

 

                                                 
199 DJ 8. 
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 Geografický původ kmotrů vyjadřuje výsečový graf. Více než 4/5 kmotrů a 

kmoter bylo domácích, zbytek z okolních vsí, nejvíce z Libně, konkrétně v 6 

případech z ovčína. Ze Psár přišlo na 2 obřady pět kmotrů – všichni k dětem Václava 

Plachého (r. 1800 a 1804). Matka obou dětí totiž ze Psár pocházela a své vazby na 

rodnou obec využila při hledání kmotrů pro své děti.  Třikrát se svátosti účastnil 

břežanský „mistr polní“ jménem Veselý  a jednou jeho žena Kateřina, oba opět 

v rodině kováře Jana Žáka. Mimo břežanských ovčáků zvali Žákovi na křtiny kromě 

výše psaného Flimra i šenkýře Firmana z Chotouně s manželkou (1804 a 1806). 

Z toho tedy v postatě vyplynulo, že nebýt rodiny libeřského kováře, počet 

„kmotrovských“ obcí by klesl o 3. Většina zdejších lidí tedy nejčastěji zvala své 

sousedy, jen málokdy někoho přespolního. 

 

Geografický původ kmotrů v letech 1800-1806
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Graf 11 Geografický původ kmotrův letech 1800-1806. 
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Závěr – porovnání kmotrů 
 

Z porovnání tři sledovaných období jsem došla k následujícím závěrům : 

1. Směrem k mladší době se snižuje pestrost stavu (tedy „profese“) kmotrů a 

kmoter, resp. starší zápisy uvádějí více podrobností o jednotlivých osobách 

2. Ubývá „vznešenějších“ kmotrů (vrchnostenští úředníci, rychtáři) 

3. Podstatně se zužuje geografický okruh původu kmotrů 

4. do popředí se dostávají  ti, jejichž jedinou obživou je selské hospodaření na 

úkor mlynářů, ovčáků a šenkýřů 

5. Po celé období však jednoznačně převažují právě mlynáři, šenkýři, ovčáci a 

kováři oproti Dülmenově teorii o nepočestnosti mlynářů a ovčáků v raném 

novověku.200 

 

8.4.6 Křestní jména 

 

Volba křestního jména byla po výběru kmotra dalším důležitým mezníkem 

při vstupu dítěte do života. Podobně jako dnes podléhalo dávaní jmen v raném 

novověku módě, převážně  však rodiče svým potomkům volili buď jména tradičně 

rodová ve snaze udržet tak kontinuitu rodu – po jednom z rodičů nebo kmotrů, nebo 

podle světce, pod jehož ochranu se dítě svěřovalo. Buď se jednalo o patrona, jehož 

předem vybrala rodina,201 nebo si ho zvolilo samo dítě, resp. Bůh, z jehož vůle se 

narodilo. V tom případě obdrželo jméno podle světce, jehož svátek připadl na 

nejbližší dobu po jeho narození.202 Vliv mělo i prostředí, do kterého se dítě narodilo. 

                                                 
200 DÜLMEN, van  R. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném 
novověku. Praha: 2003. 
Například v roce 1724 se hornobavorská obec Wunsiedel zdráhala pohřbít svého obyvatele kvůli podezření, že 
pocházel z „rodu kůžáků a pastýřů“, muž směl být pohřben až po vydání listiny městským soudem, která 
doložila jeho dobrou pověst (s. 34) Mezi nepočestné a pochybné postavy se měli ovčáci a pastýři dostat kvůli 
jejich údajným čarodějnických schopnostem, nestálému životu a především kvůli styku s ostatky zvířat (s. 34-
35). Nepočestnost mlynářského stavu byla podle autora dána lokalizací mlýnů na odlehlých místech a tedy bez 
možnosti kontroly společností (s. 38-39). Domnívám se, že závěry Dülmenovy studie jsou platné pouze 
v omezené míře především pro západní část Říše a to hlavně pro města. 
201 DÜLMEN, R. cit.dílo, s. 89-90. 
202 FIALOVÁ, L., HORSKÁ, P. Pražské barokní matriky jako pramen pro studium sociálních dějin. Historik 
zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof.dr.Eduardu Maurovi. Praha: 2003, s.73; 
M.Heřmánková zjistila, že v obci Únětice v 18.století dostávaly děti jen výjimečně jména podle blízkého 
světcova svátku (pouze 10 % chlapců a 9% dívek), HEŘMÁNKOVÁ, M. Únětice v 18.století. Kapitoly ze života 
středočeské vesnice. Diplomová práce FF UK. 1999.s. 31. 
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Některá jména se používala výhradně mezi šlechtou, jiná na venkově nebo ve 

městech, kde mohla být volba jména odrazem různorodé společnosti.203 Určité 

rozdíly panovaly také mezi vyznáními, např. katolíci dávali v 17. stol. přednost 

jménům „nových“ světců prosazovaných jezuity.204 

Dvou a více křestních jmen se začalo užívat hojně nejprve v panovnických 

rodech, od 16. století se tento zvyk rozšířil i mezi šlechtu a později do měst a 

venkovského prostředí. M. Melkesová soudí, že dvě jména měla mimo jiné praktický 

význam pro odlišení lidí v době nestability příjmení.205 

 V následujících tabulkách jsem shrnula, která jména byla upřednostňována, 

případně v jakém období. U jmen, která se vyskytla méně nebo jedenkrát a 

především u dvou a více křestních jmen u jedené osoby jsem zaznamenala další 

podrobnosti spolu s pokusem o vysvětlení jeho volby.206 

Dívčí jména  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.13 Oblíbenost dívčích jmen. 
                                                 
203 MELKESOVÁ, M.cit.dílo, s.226-228. 
204 DÜLMEN, R. cit.dílo, s. 90. 
205 MELKESOVÁ, M. cit.dílo, s. 228. 
206 Za účelem zjednodušení jsem počítala různé formy jména jako jediné. Matouš i Matěj pochází se stejného 
hebrejského základu. Vojtěch byl považován nepřesně  za protějšek Adalberta, v pramenech k Libři je libovolně 
užíváno obou variant. KNAPPOVÁ, M. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha:2006, s.112. 

Jméno počet období užívání 

Anna 81 1667-1830 
Kateřina 70 1663-1827 
Magdalena, Madlena 38 1669-1822 
Barbora 36 1732-1829 
Dorota 31 1682-1799 
Ludmila, Lidmila, Lýda 27 1658-1801 
Mariana 18 1679-1826 
Rozina, Rozálie 13 1679, 1731-1823 
Marie, Mařena 12 1708-1829 
Veronika, Veruna 10 1659-1660, 1720-1805 
Alžběta, Elizabeta, Běta 7 1685-1699, 1748-1767 
Eva 6 1687-1721 
Markéta, Markyta 5 1694-1720 
Terezie, Terezka 3 1787-1824 
Zuzana 3 1702-1716 
Uršula 2 1713 a 1719 
Františka 2 1753 a 1829 
Josefa 2 1808 a 1828 
Antonia 1 15.10.1812 
Judita 1 7.10.1685 
Marta 1 15./17.8. 1755 

Petronila 1 16.9.1805 
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Jednoznačnou favoritkou byla od 2. poloviny 17. století do 1. poloviny 19. 

století Anna. Jméno Ježíšovy matky vybralo za patronku svých dcer 81 rodičů, 

dalších 21 bylo dívek mělo toto jméno jako jedno ze svých dvou. Po ní následují 

Kateřina, Barbora, Ludmila, Mariana, Rozina, Marie a Veronika.  Méně než desetkrát 

se objevila Eva, Markéta, Terezie, Zuzana, Uršula, Františka a Josefa. Zatímco Evou a 

Markétou pojmenovávali rodiče své dcery pouze od konce 17. a na počátku 

18.století., Zuzana s Uršulou mají ještě kratší dobu výskyte u – pouze v prvním a 

druhém desetiletí 18. věku. Podíváme-li se blíže, pak prvním dvěma Zuzanám byla 

za kmotru „paní Zuzana Špalková“,207 inspirace je zřejmá. U třetí holčičky toho 

jména lze jen spekulovat, zda-li byli iniciátoři dva kmotři, ve své době oblíbení, 

avšak  s jistou pravděpodobností přespolní Matyáš Šejperk a Uršula Pronajsová208. 

Také u křtu Uršuly Křezákové v květnu 1713 byl člen rodu Pronajsových, konkrétně 

Václav. Jeho dcera či žena jej tak možná inspirovaly ke jménu jeho kmotřenky. 

Uršula Plachá narozená o 6 let později dostala své jméno podle kmotry Uršuly 

Gerenkové.209 

 Jména Terezie, Františka, Josefa a Antonie jsou příkladem dobové oblíbenosti 

jmen nových barokních světců.210 První Terezka se objevuje až v roce 1787, pak 1817 

a 1824. Vzhledem k tomu, že ani jedna z nich neměla matku či kmotru stejného 

jména, patrně šlo o hojně užívané jméno habsburské císařovny. Františku bychom 

prvně nalezli také relativně pozdě, až roku 1753, kdy se narodila Anně Jůzové a 

neznámému otci.211 Druhou Františkou byla dcera mlynáře Průchy, jenž své 

předchozí dceři dal jméno Josefa. U obou tedy lze předpokládat módní vlnu 

„panovnických“ jmen, umocněnou ještě cizopanským původem otce a rodičů 

matky.212 

                                                 
207 DJ 2. 
208 8.4.1716 se narodila Rozině a Václavu Kučerovým dcera Zuzana.DJ 2. 
209 Vše v DJ 2. 
210 KNAPPOVÁ, M. cit.dílo, s.19. 
211 Resp.jeho jméno bylo nečitelné, DJ 3. 
212 Dcera Josefa se narodila 3.2.1828, Františka na Štědrý den o rok později, matka Matěje Průchy pocházela 
z Mrače, otec z Varvažova. Jeho žena Dorota byla dcerou Filipa Živnýho, dosavadního libeřského mlynáře a 
Marie Svobodové ze Štěchovic. Další děti rodin Živných a Průchů  se nevyskytují v libeřských matrikách 
sledovaného období, Živní jsou majiteli mlýna až od r.1815, Průchovi od 1835.VS DB, i.č.2777; NA APA-
Správa statků, i.č.886; v některých rodinách dostaly všechny děti „panovnická“ jména. LENEDEROVÁ, M – 
RÝDL, K. cit.dílo, s. 99. 
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 Také druhá libeřská Josefa se narodila v horním libeřském mlýně (č.p.14) 

Vavřinci Kačovskému a jeho ženě Anně, rozené Mayrové z Mělníka. 

 Antonií pojmenoval své páté dítě Josef Jiroušek,213 rovněž mlynář, tentokrát 

z dolního mlýna (č.p.19), když se v říjnu roku 1812 narodila. Opět se lze domnívat, že 

kvůli obvyklému cizopanskému původu mlynářů (v tomto případě víme, že 

mlynářka byla dcerou ševce z Ondřejova) se tento aspekt projevuje i 

v pojmenovávání vlastních dětí. Její o sedm let starší sestra nesla jméno římské 

mučednice a patronky poutníků Petronily.  

Judita byla jednou z prvních dětí, které libeřské matriky zaznamenaly. 

Narodila se sedmý den desátého měsíce roku 1685 Janu Švejdovi a Mandelyně, 

rozené Kapinosové. Necelý rok předtím slíbil svobodný ovčácký pacholek Jan Švejda 

poddanost dolnobřežanské vrchnosti a získal tím povolení pojmout za ženu 

libeřskou děvečku Mandalenu.214 Juditu tedy obrazně přinesl zřejmě Švejda, neboť 

ani jedna kmotra se tak nejmenovala. 

 Zbývá jediné ženské jméno užité pouze jedenkrát – Marta. Přišla na svět roku 

1755 a ani podle skoupých informacích o rodičích, ani dle jmen kmotrů není možné 

nalézt vysvětlení, proč byla patronkou dívky  právě Lazarova sestra. 

 

Dvě dívčí  křestní jména 

Celkem 35 dívek bylo nositelkami dvou křestních jmen, z toho 10 mělo jméno 

jedinečné (Alžběta Kateřina, Anna Dorota, Anna Elizabet, Anna Kateřina, Elizabeta 

Dorota, Mandalena Ludmila, Mariana Anna, Marie Markéta, Rozina Elizabeta a 

Veronika Alžběta). Po kom tato jména děvčátka dostala, shrnuji v tabulce, ve většině 

případů bylo alespoň jedno ze jmen po kmotře. 

 

 

 

 

                                                 
213 1803 Josef, 1805 Petronila, 1807 František, 1810 Václav, 1814 Magdalena, 1817 Anna  DJ 8 a 9. 
214 „..Léta 1684 dne 27. oktobris Jan Švejda, ovčáckej pacholek, svobodný, ani žádnému poddanosti zavazující, 
připověděl a slíbil poddanost a pravé člověčenství J.M.C Excell. …/titul/ na panství břežanském dědičným 
poddaným až do smrti zůstávati. Naproti tomu jest jemu povolení daný do (?) s/vaté/ho manželství s poctivou 
děvečkou Mandalenou Kapinosovou ze vsi Libře, dědičnou poddanou panství břežanského.“ NA I.  APA I., 
i.č.2605.  
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Tab.14 Četnost dvou křestních jmen u dívek. 

 

Kombinace, která se vyskytla nejčetněji (13x) byla Marie Anna, Marie 

Magdalena (8x) a Anna Marie (3x). Podíváme-li se podrobněji do tabulky, zjistíme, že 

většina dvojích křestních jmen se libeřským dětem dávala v 70. letech 18.století a 

také, že „rekordmanka“ Marie Anna začala být populární až od 80. let. Mezi rodiči 

najdeme opět mlynáře – například v roce 1776 byla pokřtěna dcera horního mlynáře 

Matyáše Trnky Anna Kateřina a o tři roky později jeho bratranec Václav Trnka, dolní 

libeřský mlynář pojmenoval svou dceru Elizabeta Dorota. 

Celosvětové rozšířené jméno Marie Magdaleny dostala i nemanželsky 

narozená dívka jakési Veruně na počátku července roku 1804. Patrně toto jméno 

obdržela po kmotře, ale není vyloučeno, že její jméno mělo symbolicky připomínat 

hříšný život první nositelky toho jména a tedy i její matky Veruny. 

 

8.4.7 Chlapecká jména 
 

Nejvíce zástupců mužského pohlaví měli jednoznačné Josefové, Janové a 

Václavové – po jednom z nich se jmenoval téměř každý druhý chlapec, nepočítaje ty, 

kteří měli  více než jedno křestní jméno. Čtvrté místo patří „božímu daru“, 

Matoušovi, jenž měl i mnoho různorodých variant (Matěj, Matyáš, Mates). Éra 

Františků nastala podobně jako u ženské formy tohoto jména ve druhé polovině 

Jméno počet období užívání 

Marie Anna 13 1783-1831 

Marie Magdalena 8 
1740-1744, 2x1777, 
1804 

Anna Marie 4 1657,1671,1752,1755 
Alžběta Kateřina 1 11.11.1805 
Anna Dorota 1 9.2./11.2. 1781 
Anna Elizabet 1 11.1./13.1.1779 
Anna Kateřina 1 28.4./30.4.1776 
Elizabeta Dorota 1 4.2.1779 
Magdalena Ludmila 1 5.8./6.8.1778 
Mariana Anna 1 5.5.1814 
Marie Markéta 1 5.5.1710 
Rosina Elizabeta 1 17.4./17.4.1777 

Veronika Alžběta 1 srpen 1731 
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18.století, sedm chlapců jednoznačně dostalo jméno po svém kmotru Františku 

Stellovi, krčmáři z Libře.215  

 

Jméno počet období užívání 

Josef 73 1684-1831 
Jan, Johann 70 1679-1826 
Václav 71 1679-1829 
Matouš, Matěj, Mates, Matyáš 46 1678-1831 
František, Franz, Franciscus 42 1713 ,1729,1769-1831 
Vojtěch, Adalbert 28 1693-1827 
Martin 22 1657-1774 
Jakub 17 1680-1801 
Tomáš 13 1694-1797 
Jiří 13 1677-1827 
Petr 6 1705,1709,1775-1826 
Antonín 5 1812-1830 
Vít 4 1680-1738 
Pavel 3 1721-1738 
Bartoloměj 2 1681 a 1691 
Dominik 1 18.10./19.10.1762 
Karel 1 5.11.1709 
Leopold 1 25.7.1831 
Lukáš 1 červenec 1733 

Stephanus 1 25.12.1708 

 

Tab.15 Oblíbenost chlapeckých jmen. 

 

 Jména užitá více než jednou a méně než desetkrát jsou také charakteristická 

pro určité období. Jediní dva Bartolomějové se narodili celých 10 let po sobě na konci 

17.století, starší z nich  byl „nepořádného lože“ a jméno dostal po světci, jehož svátek 

připadal sedm dní po chlapcově narození. Druhý Bartoloměj se narodil přesně v den 

světcova svátku (24.8.1691).216 

 Tři Pavlové se rovněž narodili v krátkém časovém rozmezí – mezi lety 1721 a 

1738. Barokní Antonín se v Libři šíří až ve druhém desetiletí 19. století. 

 Dominik, Karel, Leopold, Lukáš a Stephan (tedy Štěpán či Štefan) se vyskytli 

pouze jedenkrát. Na rozdíl od dívek je jednodušší vysledovat pravděpodobný důvod 

výběru těchto jmen. Pomístní jméno „u Karla“ či „pod Karlem“ se váže k jedinému 

muži, jenž byl nositelem tohoto jména. Narodil se roku 1709 libeřskému mlynáři 

Trnkovi a v dospělosti si s pomocí bratra Marina vystavěl vlastní mlýn pod Libři. 
                                                 
215 Mezi lety 1773-1784, DJ 4. 
216 Z2. 
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Patrně byl mlýn zván Karlem podlé svého stavitele a označení se přeneslo i na okolní 

pozemky.217 Dominik a Lukáš převzali jméno kmotra, zatímco Štěpán a již zmíněný  

Karel obdrželi jméno podle blízkého světcova svátku. A nakonec Leopold – jelikož 

neznáme jména jeho kmotrů, domnívám se, že volba tohoto neobvyklého jména je 

vysvětlitelná cizím původem obou rodičů krčmářů. 

 

Dvě chlapecká křestní jména 

Srovnáme-li četnost dvojitých křestních jmen, pak na rozdíl od dívek, u 

kterých můžeme sledovat oblibu tři dvojitých jmen (Marie Anna, Marie Magdalena, 

Anna Marie), měli chlapci daleko pestřejší kombinaci dvou a v jednom případě i tří 

jmen. Jediný Jan Nepomucký se v Libři narodil vícekrát (12.5.1793, 26.4.1827 a 

5.5.1831), podle květnového data narození lze usuzovat, že volbu jména ovlivnil 

světcův svátek, který připadá na 16.5. 

 Kromě Nepomuckého se dávala chlapcům i jména dalších Janů – Zlatoústého 

(snad po kmotrovi) a Křtitele (jeho svátek připadl na den před chlapcovým 

narozením). Jistou záhadou je Jan Gallus. 

Mezi nositeli dvou křestních jmen jsou i dvojčata Václav Šťastný a Vojtěch Matouš, 

narození v létě roku 1732. Jednoznačně byli pojmenováni po svých kmotrech a 

Matouš i po otci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.16 Četnost dvou křestních jmen u chlapců. 

                                                 
217 Pomístní název uvádí Politický a školní okres Vinohradský (...) s.192, libeřské kroniky a Josefský katastr .NA 
JK, i.č.2387. 

Jméno počet období užívání 

Jan Nepomucký 3 1793,1827,1831 
Jan Gallus 1 13.9./15.9.1780 
Jan Křtitel 1 25.6.1818 
František Jan 1 13.1./17.1.1780 
František Pavel Adalbert 1 30.3./31.3.1756 
Jan Zlatoústý 1 22.1.1827 
Josef Matyáš 1 25.1./25.1.1783 
Matyáš Adalbert 1 10.4./11.4.1782 
Matyáš František 1 27.8./27.8. 1781 
Václav Ignácius 1 16.1.1829 
Václav Jiří 1 28.2.1672 
Václav Šťastný, dvojče 1 srpen 1732 

Vojtěch Matouš, dvojče 1 srpen 1732 
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 Jediným dítkem, které dostalo 3 jména, byl František Pavel Adalbert Plachý, 

narozený 30. března 1756. Jeho otcem byl sedlák Jan Plachý, tedy nikoli někdo 

z mlynářských rodin nebo z hospody, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Kmotrem byl jakýsi Josef Rubín z Petrova, jehož jméno se při křtech libeřských dětí 

více nevyskytlo. Co však rodiče inspirovalo k výběru hned tří jmen pro svého syna, 

jestliže to nebylo jméno otce či kmotra? Pro rodiče Jana a Rosinu Plaché to byl již třetí 

syn. Prvorozený Adalbert však zemřel ve věku 1 roku. Druhý syn dostal jméno po 

svém otci a třetí chlapec obdržel kromě jména po světci Františku z Pauly (který má 

svátek 2. dubna) ještě třetí jméno za svého zemřelého bratra. Ačkoli měl chlapeček za 

patrona ochránce před morem.218 dožil se věku pouhého půl roku, v matrice jej 

najdeme pouze jako Františka.219 

 

8.4.8 Porovnání oblíbenosti křestních jmen v 18.století 

 

Porovnáním užití křestních jmen v přibližném časovém období 18.století 

v různých lokalitách220 jsem došla k závěru, že výrazně se vymyká pouze 

severočeské město Ústí nad Labem. Odlišná užívanost jmen je dána městským 

kulturním prostředím a vlivem německého obyvatelstva. Pouze v Libři „zvítězil“ 

Václav nad Janem. Na pátém místě se překvapivě objevuje Martin. 14 ze 17 jeho 

nositelů se narodilo v říjnu či listopadu, jeden v září. Zanedbáme-li dva muže 

stejného jména v roli kmotrů a jednoho Martina-otce, pak více než polovina chlapců 

patrně dostala jméno podle data svátku významného listopadového světce. 

 Dívčí jména jsou vyrovnanější, až na Ústí nad Labem stojí v popředí Anna 

s Kateřinou. Pouze jednou se v první pětce vyskytla Barbora (v Libři), Rozina (ve 

Struženci) a Alžběta s Veronikou (obě na Mšensku). 

 

 

 

                                                 
218 RAMEŠ, V. Po kom se jmenujeme ? Encyklopedie křestních jmen. Praha: 2000, s. 145. 
219 DJ 4. 
220 Data z Únětic, Hostivaře, Stružence a Ústní nad Labem převzata z práce H.Heřmánkové - HEŘMÁNKOVÁ, 
cit.dílo, s.32; údaje z Mšenska z URL: <http://.www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=1044&lang=cs>, 
[cit.2010-2-2], kde autorka Alena Horňáková odkazuje na přímý zdroj MUSIL, J. Křestní jména a příjmení na 
Mšensku v letech 1671-1770. Zpravodaj místopisné komise. R.22, č.3. 1981, s. 409-412. 
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Nejoblíbenější jména 
v 18.století         

  Libeř  Únětice  Hostivař  Struženec Ústí n.Labem  

  1700-1800 1666-1770 1688-1673 
1700-
1800 1714-1799 

1. Václav Jan Jan Jan Jan 
2. Jan Václav Václav Václav František 
3. Josef Matěj Josef Jiří Josef 
4. Matěj František Matěj Josef Antonín 
5. Martin Josef František František Ignác 
            
1. Anna Anna Anna Anna Marie 
2. Kateřina Kateřina Kateřina Kateřina Anna 

3. 
Magdalena a 
Barbora Marie Magdalena Marie Terezie 

4. Dorota Magdalena Dorota Dorota Jana 

5.   Ludmila Ludmila Rozina Rozina 

 

   Tab.17 Nejoblíbenější jména v 18.století 

 

8.4.9 Dvojčata  
 

Ještě než přikročím k celkovému shrnutí studia užívání jmen, ráda bych se 

zastavila u specifické záležitosti, dvojčat. Objevila jsem jich osm, avšak vzhledem 

k jejich relativně časté brzké úmrtnosti je pravděpodobné, že se jich narodilo více a 

byla zapsána pouze v úmrtní matrice bez zvláštní pozornosti. 

 

narození jména raná úmrtnost otec matka 
23.6.1681 Jan a Anna  x Václav Kučera Anna 

6.5.1708 Josef a Rosina 
Rosina 2 týdny, Josef 3 
měsíce Jan Borový Anna 

25.8.1722 Jakub a Ludmila  x Vít Dudáček Mařena 

srpen 1732 
Václav Šťastný a Vojtěch 
Matouš  x Matouš Černý Mařena 

24.a 
28.11.1764 Tomáš a Josef T.15.8, J.18.8.1765 Jan Plachý Rosina 
18.9.1784 Josef a Anna Anna 3 měsíce "na kašle" Václav Trnka Ludmila 

29.1.1797 Magdalena a Václav 
Magdalena 8.měsíců na 
psotník Matěj Host 

Barbora 
Moučková 

12.11.1811 Jan a František 2 dni, oba "nedošlý" není 
Magdalena 
Zachová 

 

Tab.18 Dvojčata. 
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„První“ dvojčata se v Libři narodila v červnu roku 1681 v chalupě Václava 

Kučery.221 A protože šlo o neobvyklou událost a bylo třeba zabezpečit do budoucna 

hned dvě děti najednou, přišli tři kmotry a tři kmotři. Jedním z nich byl zlatnický 

krčmář Vilím Volf, ve své době oblíbená „kmotrovská persona“. 

Celé období zřejmě přálo chlapcům, neboť z osmi párů byla tři dvojčata kluci 

a ostatní míšené. Podobně jako u sourozenců Kučerových bylo vhodné a výhodné, 

když mělo každé dítě svého kmotra, případně kmotry. Zajímavá situace nastala při 

narození bratrů Plachých v listopadu roku 1764. Tomáš přišel na svět 24. a jeho bratr 

až o 4 dni později. Oba byli pokřtěni zvlášť, ale měli stejné kmotry. 

Dvojčata byla mnohem více vystavena po porodu různým negativním vlivům. 

Nedostatek kvalitní výživy jak pro děti, tak pro matku mohl způsobit předčasný 

porod, oslabení organismu a větší náchylnost k infekcím. Pokusila jsem se sledovat 

úmrtnost těchto dětí v raném postnatálním věku. Ukázalo se, že pravděpodobnost 

úmrtí dvojčat do věku jednoho roku je velmi vysoká – ve třech případech zemřely 

obě děti, ve dvou jedno. Nejranější úmrtí je zaznamenáno u dětí Magdaleny Zachové. 

Oba synové zemřeli dva dni po narození jako „nedošlí“. Není vyloučeno, že se 

svobodná matka pokusila o předčasný porod s cílem „zbavit se hříchu“. Tato žena 

přivedla na svět již předtím jedno dítě bez známého otce,222 které také zemřelo (ve 4 

měsících na psotník). Rok po narození dvojčat porodila Magdalena znovu – tentokrát 

s uvedením otce Josefa Vocetky. Protože zápis ve svatební matrice chybí, domnívám 

se, že Josef s Magdalenou uzavřeli sňatek v její domovské farnosti . Zda-li byl 

Vocetka otcem i jejich předchozích tří dětí, věděli jen oni sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221 Z 2. 
222 Marianu 23.3.1804. 
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8.4.10  Výběr křestního jména – závěr 
 

Výběr konkrétního jména závisel a (jistě i dál závisí) na mnoha faktorech. 

Zatímco dnes rodiče pravděpodobně svému dítěti nevyberou jméno, jenž je 

v kalendáři co nejblíže dnu, kdy se narodí, dříve to bývalo běžné.  

Studie jmen v libeřských matrikách ukázala, že strategie volby jmen byly 

skutečně různé. Pomineme-li tradiční a dlouhodobě oblíbená jména, pak asi největší 

roli  hrál původ rodičů. Neobvyklá či ojedinělá jména vybírali hlavně příslušníci 

místní elity – mlynáři a krčmáři. Často tito přicházeli z cizích panství a přinášeli 

s sebou odlišné zvyky. Nezanedbatelný vliv měli kmotři. Buď neslo dítě jméno 

přímo po jednom z nich, nebo mohl navrhnout rodičům jméno někoho ze svého 

okolí. Lze s úspěchem najít také souvislost s datem narození a svátkem patrona 

dítěte. Nejoblíbenější jména –Anna a Josef - symbolicky   vyjadřují katolickou 

orientaci obyvatel. 

Studie M.Vitochové223 ukazuje, že motivací pro výběr křestního jména mohlo 

být také zasvěcení svatostánku, kde byl novorozenec křtěn, případně patronát světce. 

Podíváme-li se tedy na jména tímto prizmatem, pak rozhodně svatý Jiljí nenavnadil 

ani jedny rodiče k pojmenování potomka po sobě - patronovi kojících žen, kolonistů 

a lesů.224 

Otázka patronátu nad určitou profesí nebo společenstvím je spojena 

s povědomostí tehdejších lidí o „funkcích“ jednotlivých světců, resp. zda bylo jméno 

účelově vybráno. Nejoblíbenější Anna byla a je mimo jiné patronkou horníků, 

mlynářů, truhlářů, krejčích a čeledínů, tedy skupin, které se hojně vyskytovaly jak na 

vesnicích, tak ve městech. Podobně tak Josef je patronem mnoha oborů a 

společenstev – dětí, dělníků, tesařů, hrobníků,  kolářů a dalších, jeho široká 

působnost ztěžuje najít konkrétní důvod volby světcova jména. Vzhledem 

k agrárnímu charakteru obce s mlýny, kovárnou a krčmami je vysvětlitelná obliba 

(kromě výše psaných Josefa a Anny) Jana (patron krejčích, kovářů, tesařů, zedníků), 

Matěje (ochránce stavebních řemeslníků, cukrářů, kovářů, krejčích), Jířího (patron 

hospodářů) a Martina (kovářů, krejčích, mlynářů, pastýřů, hostinských). Někteří 

                                                 
223 VITOCHOVÁ, M. Motivace volby křestních jmen v 18.století. Diplomová práce FF UK. 1999. 
224   Webové stránky o jménech světců [cit.2010-2-2] URL: <http://www.abcsvatych.com > 
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obyvatelé Libře se živili jako horníci v blízkých jílovských dolech, proto snad dávali 

svým dcerám často jména patronek horníků Doroty a Barbory.225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
225 RAMEŠ, V. cit.dílo; [cit.2010-2-2] URL: <http://www.abcsvatych.com > 
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8.5 Úmrtnost 
 

Po sňatku a narození dětí můžeme v matrikách sledovat další etapu lidského 

života. Je jí smrt. Nízký věk dožití, vysoké procento kojenecké úmrtnosti, umírání 

doma-to vše generace našich předků braly jako přirozený a nutný vývoj. V 18. století 

obecně se jen 30-40 % populace dožívalo věku kolem 27 let.226 Při bližším pohledu 

však jasně rozlišíme krajové odlišnosti, dané klimatem, hygienickými podmínkami a 

stravou.  

 Jaký průběh měla úmrtnost v Libři nám opět prozradí na prvním místě 

matriky. První zápisy zemřelých pochází až z doby obnovení dolnojirčanské fary 

(1691), avšak jejich výpovědní hodnota není v prvních devíti letech vysoká, proto je 

do svého zkoumání téměř nezařazuji.227 Novější knihy pak reflektují stále více 

podrobností – věk, příjmení, případně příslušnost k určitému domu, sociální 

zařazení zesnulého a příčinu úmrtí.228 

 Vhled do úmrtnosti v Libři zahrnuje období mezi lety 1700-1828. 

Sezónnost úmrtnosti v letech 1700-1828
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Graf 12 Sezónnost úmrtnosti v letech 1700-1828. 

                                                 
226 DULMEN, R. Kultura a každodenní život  v raném novověku (16.-18.století) Díl I.:Dům a jeho lidé. Praha: 
1999, s. 215. 
227 Matrika DJ 1 (1691-1700), často chybí vesnice, ze které zemřelý pochází, případně jeho konkrétnější popis, 
např. „5.3.1695 Ludmila, dcera Bárty podruha v Libni“ nebo „25.2.1695 Tomáš, dítě libeřského kováře“. 
228 DJ 2, 3, 4 a 15. 
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Souhrnný graf za celé období jednoznačně ukazuje na největší úmrtnost 

v prvních třech měsících roku, tedy v nejchladnějším období, kdy už dochází zásoby 

potravin a chybí posilující vitamíny z ovoce. Protože data zahrnují všechny roky – 

tedy jak klidová, tak krizová, a rovněž všechny věkové skupiny, vyjadřuje křivka 

spíše obecný trend. 

 Nejsmrtelnějším měsícem je leden, následovaný únorem a březnem. Úmrtnost 

se nakrátko zvyšovala v červnu a poté začala výrazně stoupat v prosinci. Hladomor a 

nemoci z prochlazení hrály největší roli starších lidí při úmrtí v zimních měsících, 

letní zvýšení úmrtí ovlivňovalo snadné šíření epidemií v teplém období a bylo 

nebezpečné hlavně pro děti a kojence.229 

Počty zemřelých v jednotlivých dekádách období 1700-1828 byly velmi 

nerovnoměrné. Nejvyšší úmrtnost je zachycena na grafu mezi lety 1790-1799, 1770-

1779 a 1800-1809. 
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   Graf 13 Počty zemřelých v letech 1700-1819. 

 

V sedmdesátých letech 18. století propukl v českých zemích hladomor spojený 

s šířením epidemií. Oslabený organismus může lehčeji podlehnout nemoci a 

způsobit tak její další šíření. Chování lidí v dobách demografických krizí se 

vyznačuje zvýšením mortality a následným poklesem sňatečnosti a natality. Po 

odeznění krize dojde k opačnému jevu – počty zemřelých klesají pod průměr a 

naopak silně roste počet uzavřených svateb a narozených dětí.230 Relativně nízké 

                                                 
229 FIALOVÁ, L. Sezónnost demografických událostí v českých zemích v 17.až 20.století. Demografie: Revue 
pro výzkum populačního vývoje 1. Praha: 1995. S. 13-14; viz pozn. 1. s. 221. 
230 V roce 1770 se v Libři narodilo 7 dětí, o rok později 4 a v roce 1772 žádné, následujícího roku již 11 a 1774 
počet klesl na 5.DJ 4. 
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počty zemřelých po krizi se vysvětlují neexistencí oslabených jedinců, kteří podlehli 

nemoci či hladu právě během krize.231  

Podrobný vývoj demografických událostí  v krizových 70. let ilustruje 

následující graf . Na jeho základě můžeme sledovat výraznou změnu v úmrtnosti a 

porodnosti během hladomoru. S rostoucím počtem zemřelých klesá porodnost, která 

výrazně stoupá  v době, kdy se úmrtnost začíná vracet k průměru.232 

 

Průběh demografických údálostí v letech 1678-1775
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Graf 14 Průběh demografických událostí v letech 1698-1775. 

 

8.5.1 Období zvýšené úmrtnosti, krize 
 

Zvýšená úmrtnost se v Libři začíná projevovat v roce 1769 a vrcholí o dva 

roky později zde zemřelo 12 a následujícího roku 9 lidí. Kromě usedlého 

obyvatelstva mezi ně patří i různé potulné osoby, zastoupené mezi zemřelými ve 

větším počtu. Nedostatek obživy nutil obyvatelstvo opustit domov a žebrat nebo se 

pokoušet sehnat něco k jídlu v lesích.233 První přespolní obětí byla jistá 54-letá 

potulná Dorota v červenci roku 1770, o dva měsíce později   Leopold Hampole 

Zlatnica. Téměř šedesátiletý potulný muž zemřel v domě tehdejšího rychtáře Jana 

                                                 
231 DOKOUPIL, L., FIALOVÁ, L., MAUR, E., NESLÁDKOVÁ, L. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí 
v 17. a 18.století. Praha: 1999,s. 61; STEINBACHOVÁ, L. Demografický vývoj za hladomoru v letech 1771-
1772. Historická demografie 25.Praha: 2001, s. 103. 
232 Podrobněji o demografických krizích MAUR, E. Základy historické demografie. Praha: 1983,s.141-142. 
233 STEINBACHOVÁ, L. cit.dílo, s. 112. 
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Borového. V červenci roku 1771 byla v lese nad libeřským kostelem nalezena osoba 

neznámého pohlaví, po smrti hladem234 V září téhož roku skonal v libeřské hospodě 

Josef Hobzek se svou pětiletou dcerou Magdalenou. Zápis praví, že šlo o potulného 

žebráka z Kozobud (?), pobývajícího nyní v Libři.235 Následujícího jara ve vsi zemřel i 

25-letý toulavý žebrák Václav Chrudimský, pocházející z Okrouhla a ještě v polovině 

roku 1773 „vagabunda persona femina“ v domě č.p.12.236 

Během krizových tří let vymřely části rodin nebo jejich části. Například 

v polovině března roku 1771 zemřela Magdalena Kusdasová, jen o necelý týden ji 

přežil manžel Václav, nádeník z č.p.16. Rodina Borových ztratila čtyři členy: Jířího 

s manželkou Annou z č.p.1 a  jejich synovce Matěje se stejnojmenným tříměsíčním 

synem z č.p.11. 

Další výrazné zvýšení úmrtnosti nastalo ke konci 18.století, konkrétně v 90. 

letech. V této době je založena nová matrika zemřelých evidující již příčinu úmrtí.237 

Proto můžeme zvýšenou mortalitu vysvětlit epidemiemi neštovic, které zužovaly 

celé obyvatelstvo země. Na přelomu století v letech 1799-1800 zemřelo v Čechách na 

tuto nemoc téměř 35 tisíc lidí.238 V Libři proběhla epidemie neštovic v letech 1794/5. 

Ze 16 lidí zemřelo na nemoc plná polovina z nich, a to v relativně krátkém časovém 

období – od 10. prosince do 22. února. Všechno to byly děti ve věku od 5 měsíců do 6 

let. Šenkýř Václav Vitásek přišel o syny Leopolda a Antonína, pouhých jedenáct dnů 

po sobě. Neštovice zabíjely i mezi lety 1800-1811, mezi oběťmi jsou opět jen malé děti 

do 3 let. Nemoc, proti které se začalo pomalu očkovat, tedy byla příčinou vysoké 

úmrtnosti i na počátku 19. století. 

Vraťme se ještě o sto let zpět, konkrétně do roku 1713, kdy zemřelo 14 lidí, což 

je s rokem 1798 nejvíce ve sledované době. Z Uher dorazila v roce 1713 do Čech 

poslední epidemie pravého moru a zasáhla zejména Prahu, o rok později se nemoc 

přesunula na Moravu a pomalu doznívala ještě v roce 1715.239  První příznaky 

nemoci v Praze se objevily v březnu, v srpnu a září prý ve městě umíralo až 100 osob 

                                                 
234 „.inventa scerta persona...visitatamortua fame ine sylva supra Ecam filialem libřensem“ DJ 4. 
235 „...mendici vagabundi oviundi in pago in pago Kozobud boni Zhardka obit in pago Libeř“ tamtéž. 
236 Václav Chrudimský „mendicus vagabundus, oviundus in pago Okrouhlo“, tamtéž. 
237 DJ 15. 
238 DOKOUPIL, L., FIALOVÁ, L., MAUR, E., NESLÁDKOVÁ, L. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí 
v 17. a 18.století. Praha: 1999,s.75. 
239 DOKOUPIL, L., FIALOVÁ, L., MAUR, E., NESLÁDKOVÁ, L.cit.dílo, s. 71. 
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denně.240 K nemoci také měly být náchylnější  více ženy a dívky než muži,241 to se 

potvrzuje i v Libři, kde ze 14 zemřelých bylo nejméně 8 žen, u 3 uvedeno pouze 

„dítě“ či „pachole“ konkrétních rodičů. Věková struktura se pohybovala od 2 do 60 

let, většina lidí (9) skonala během jediného měsíce září. Mor se nevyhnul ani 

sousednímu městu Jílovému. Byli sem z Prahy vysláni dva lékaři k ošetřování 

nemocných, dramatickou situaci vystihuje obecní zápis „kostelníkům dáno po 1 vědru 

piva, poněvadž ten čas neustále zdarma zvonili“.242 

 Podobně jako u hladomoru byly zasaženy některé rodiny více než jiné. Za 

morové rány jí byli Troníčkovi z chalupy Šindelářovské (budoucí č.p.5). Nejprve na 

konci srpna osudného roku zemřel jejich podruh, necelé dva týdny po něm „Mařka, 

dítě Troníčkového“(věk 18 let) a za několik dnů i 50-letá Troníčková, následovaná 

děvečkou Bětou. „Díky“ nemoci výrazně klesl počet úmrtí v dalším roce- kromě 

pětiletého syna Jana Pronajse nikdo roku 1714 nebyl v Libři pochován. 

 

8.5.2 Věková struktura zemřelých 
 

Sledování průměrného věku zemřelých je závislé na věkové struktuře žijícího 

obyvatelstva a není tedy vhodné jako ukazatel úmrtnosti.243 Proto jsem se rozhodla 

rozdělit zemřelé podle jejich úmrtního věku a teprve poté s jednotlivými skupinami 

pracovat. Přesnější údaje o příčině úmrtí a věku udává až matrika Dolní Jirčany 15, 

vedená od roku 1789,244 proto budu v následující analýze vycházet z tohoto pramene 

novějšího období. Přelom století je ve znamení celozemské epidemie neštovic, 

zasahuje tedy i do statistických dat. 

 

 

 

 

 

                                                 
240 SCHULZ, V.  Příspěvky k dějinám moru v zemích českých z let 1531-1746. Praha: 1901, s. 9-10. 
241 Tamtéž. 
242 ČIHÁK, L. Paměti král.horního města Jílového a jeho zlatých dolů. Jílové: 1898,s.161; kol.autorů. Jílové u 
Prahy. Historie a současnost. Jílové u Prahy:1987,s.72. 
243 MAUR, E. cit.dílo, s.135. 
244 SOA Praha, matrika Dolní Jirčany 15. 
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Věkové složení zemřelých v letech 1789-1826
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   Graf 15. Věkové složení zemřelých v letech 1789-1826. 

 

a) Kojenecká úmrtnost 

Období kolem narození bylo zároveň obdobím smrti. Na její hranici s životem 

se pohybovala jak matka, ohrožovaná  komplikovaným porodem, tak dítě. Jestliže se 

narodilo živé, bez vrozené vady, od prvních chvil jej začaly ohrožovat exogenní 

vlivy-špatná hygiena, nemoci, nevhodná strava a nedostatečná péče vytížené matky. 

Kojenci tak byli od počátku svého života  vystaveni situacím, jenž velmi často končily 

smrtí dítěte. Častá úmrtní maličkých byla přijímána jako nutné zlo, ačkoliv je rodiče 

nezřídka velmi prožívali. 

věková kategorie počet 

do 1/2 roku 51 

1/2 roku-1 rok 18 

do 5 let 37 

do 30 let 23 

do 50 let 19 

do 70 let 28 

více než 70 let 19 
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 Kojenecká úmrtnost je ohraničena věkem 1. dožitého roku, ale historická 

demografie používá další podrobné  dělení.245 Ve výsečovém grafu č. 15 jsem 

oddělila úmrtnost kojenců do půl roku a starších  Čtvrtina všech narozených zemřela 

ve věku do 6 měsíců včetně. Nejčastější příčinou úmrtí byl „psotník“, zemřelo na něj 

42 dětí z 51 v této věkové kategorii. Uvozovky jsem ponechala záměrně kvůli pojmu, 

jenž shrnuje většinu dětských nemocí doprovázených křečemi a bezvědomím.246 

Neštovice nepřežili dva půlroční chlapci (1795 Václav z č.p.2 a 1808 Josef Borový 

z č.p.11). Ostatní děti zemřely jako „nedošlé“, tedy předčasně narozené.  Ještě na 

počátku 20. století měl takovýto novorozenec naději na přežití pouze v případě, byl-li 

starší osmi měsíců a byla mu věnována dostatečná péče, především stálá a přiměřená 

teplota247. Relativně „málo“ z tehdejšího pohledu zemřelo dětí ve věku ½ roku – 1 

rok, nejvíce opět na psotník (8x) a  na neštovice. Epidemie této nemoci zabila na 

přelomu 18. a 19. století čtyři děvčata a tři chlapce. Poněkud překvapivě tedy nemoc 

přemohla spíše starší kojence než čerstvé novorozence, kteří byli vůči nemoci po 

nějakou dobu imunní248. Po jednom se objevují „boule“ (Vojtěch Host, 1823), „aupal“ 

(Anna, srpen 1811) a kašel (Barbora Žáková 1801). 

 

b)  Dětská úmrtnost  ( do 5 let) 

Přestálo-li dítě nebezpečný první rok života, jeho naděje na dožití se 

dospělosti se sice zvýšila, ale různorodé nemoci číhaly na batolata stále. Nejvyšší 

počet zemřelých si opět vyžádal božec, či psotník ( 13 x). Většinou toto onemocnění 

(nebo lépe řečeno různorodé příznaky přičítané psotníku) zřejmě „diagnostikovali“ 

rodiče či farář, zřídka přivolaný lékař. Svědčí o tom zápis faráře u úmrtí Lidmily 

Borové v březnu roku 1789, kde uvádí příčinu smrti „psotník, na uzření břežanského 

felčara“249. Šest malých libeřských dětí zemřelo na neštovice, tři na boule.Mezi dalšími 

příčinami úmrtí figurují kašel, bolesti, horká nemoc a  zimnice, což jsou poměrně 

                                                 
245 Perinatální (mrtvě a časně narození), trihemerální (0-2 dni), časná (0-6 dní), neonatální (0-27 dní), post 
neonatální (28 dní-1 rok).Tamtéž s. 138. 
246 Patří mezi ně různá horečnatá onemocnění i nemoci zažíván.í LENDEROVÁ, M; RÝDL, K. Radostné dětství 
? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha-Litomyšl: 2006, s.274.  
247 Tamtéž. s. 92. 
248 Dokazují to i čísla z Prahy, kde na přelomu 18.a 19.století zemřelo přes 4 % kojenců starších 7 měsíců právě 
na neštovice. Tamtéž s. 275. 
249 DJ 15. 
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zavádějící označení, která mohla mít různorodou příčinu. Konkrétní označení 

najdeme u Anny Hostové – roku 1791 zemřela na spálu ve věku 1 a půl léta. 

 

c) 6-30 let 

Z celkových 23 zemřelých v této široké věkové skupině bylo 14 děti do 15 let 

(tedy celých 60%), které umíraly na výše uvedené nemoci (psotník, neštovice, kašel, 

horká nemoc...). Mladí lidé do 30 let umírali na příznaky nemocí, které se u dětí 

nevyskytovaly – souchotiny ( tuberkulóza), vodnatelnost, „ouplavice“. Na infekční 

průjem zemřeli během sledované doby dva lidé –  60-letý podruh  Josef Němec v září 

1791 a 25-letá Anna Moučková o čtyři měsíce později. Syn Josefa Němce Jan zemřel 

v srpnu roku 1798  „ na červenou“, pravděpodobně zarděnky nebo plané neštovice.250 

 

d)  31-50 let 

Obyvatele Libře středního věku nejvíce „kosila“ horečka, což je podle 

dnešního hlediska spíše průvodcem určitého onemocnění než přímá příčina úmrtí. 

Z 19 lidí podlehlo „horké nemoci“ 11 z nich, nejčastěji ve věku 45-50 let. Anna 

Vocetková a Josef Moučka zemřeli na vodnatelnost, ostatní příčiny úmrtí se počítají 

po jednom- dušnost (Matěj Mita 1803), otok (Veruna Koračková 1826), souchotiny 

(Lidmila Trnková 1792). Za téměř čtyřicet let se jen jednou  objevila „hlíza“, 

konkrétně u padesátileté Kateřiny Forejtové, jež zemřela v červnu roku 1798. Název 

napovídá, že by se mohlo jednat o mor, ale vzhledem k tomu, že se v matrice již hlíza 

neobjevuje, mohlo jít o jiné onemocnění projevující se zduřeninami. 

 

e)  „stáří“ 51-70  

Věk nad padesát let  můžeme směle na přelomu 18. a 19. století označit za 

úctyhodný, v populaci dosahoval počet lidí, kteří překročili padesátku pouze asi 

10%.251 Většina lidí žila v tomto věku v podruží nebo jako výminkáři. Kde ale byla 

hranice, po jejímž překročením se stával člověk „starým“ ? Jak ukazuje studie 

A.Velkové z jižních Čech, pojem „starý“ nebo „věkem sešlý“ nemusel přímo 

                                                 
250 Podle německého „Röteln“ a latinského „rubeola“. URL: 
<http://www.genea.cz/informace/slovnicky/nejcastejsi-priciny-umrti/>. [cit.2010-2-11] 
251 VELKOVÁ, A. Fenomén stáří ve venkovské společnosti na přelomu 18. a 19.století. Studie k sociálním 
dějinám 6. Kutná Hora-Praha-Opava: 2001, s. 145. 
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znamenat překročení určitého věku. Často hrála roli hospodářská situace na gruntu 

(hospodář chtěl předat synovi usedlost), nebo nedostatek pracovních sil či 

podlomené zdraví, případně hrozba vojenské služby mladým mužům.252 

Konkrétní situaci ohledně věku odstupujících hospodářů v Libři přiblížím na 

statku Vlčkovském (č.p.2) v průběhu 18. století. Jakub Vacek roku 1720 zakoupil 

grunt Vlčkovský po zběhlém Jakubu Černém za 217 zl., o čtyři roky později statek 

vyhořel a 24.2. 1736 se novým majitelem stává Tomáš Troníček, neboť „...předešlý 

hospodář Jakub Vacek pro nemožnost dáleji hospodařit nemohl“.253 Patrně to bylo kvůli 

obilním dluhům, které na sebe musel nový majitel vzít a celkovém stavu 

hospodářství.254 Budeme-li věřit patrice zemřelých, pak jeho věk při propuštění 

gruntu byl 37 let255 a zemřel roku 1762 v 63 letech, šest let před smrtí manželky 

Kateřiny. Stejný statek získal roku 1767 Václav Troníček po otci Tomášovi a jeho 

matka Dorota si vymínila jeden strich pole.256  Nový hospodář však za tři roky 

zemřel a k vdově po něm se přiženil Vojtěch Adámek, jenž měl Dorotě nadále 

poskytovat obživu ve formě 2 strichů žita ročně, neboť už sama na práci nestačí.257 

Výminkářce bylo tehdy kolem 66 let, zemřela roku 1770. V říjnu roku 1794 se stal 

držitelem statku  28-letý Jan Troníček, převzal jej po nevlastním otci Janu 

Procházkovi a matce Dorotě. Odstupující manželský páru se zavázal předat novému 

hospodáři polovinu sklizně („na slámu i na zrno“), 2/3 zelené píce a brambor 

(„erteplí“) a „1 ½ druhého sta suchých hrušek a pár sta suchých švestek nastupujícímu 

darovati“. Také si pro sebe vymínili 6 strichů žita, 1 strich ječmene, ½ strichu hrachu, 

palouček k Okrouhlu a zahrádku pod stodolou.258 Jejich věk bohužel můžeme pouze 

odhadnout podle data jejich svatby (r.1772) a první svatby Doroty (1766) – mohlo jím 

být mezi 40-50 lety. Po předání hospodářství se přesunuli na vlastní výminek – 

chalupu vystavenou na obecním pozemku hned vedle čp.2. V matrice zemřelých 

                                                 
252 GRULICH, J. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18.století. 
České Budějovice: 2008, s..296. 
253 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2745. 
254 „pluh a brány – všechno sešlý“ tamtéž. 
255 DJ 4. 
256 „Dorota, vdova po neb.Tomáši Troníčkovi a budoucím obživení a uživení při této živnosti do její smrti pod 
jeden strich výsevku sobě dělá“ SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2745. 
257 „Vostatně pozůstalá vdova po neb.Tomášovi Troníčkovi, jakožto matka předešlého hospodáře mají, že pod 
jeden strich vymíněného pole, poněvadž ale již pracovati nemůže, aniž jakž dobytek chovati a to pole /… 
/nemůže, tak každej rok 2 strychy žita až do její smrti nynější hospodář dáti se uvoluje“. tamtéž. 
258 Tamtéž. 
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nejsou záznamy o jejich datu úmrtí, nicméně roku 1820 se podruhem v téže chalupě 

stává  padesátiletý Jan Troníček se svou manželkou Annou. 

 Věk odstupujících hospodářů tedy není nijak vysoký, spíše šlo o předání 

gruntu ve chvíli, kdy už dospěl dědic a bylo tak možno předat pomyslné otěže 

mladšímu. Ve sledované době 1789-1828 zemřela většina lidí této věkové kategorie 

na neurčitou „horkou nemoc“. „Sešlost“ jako příčina úmrtí je uvedena u 52-leté 

podruhyně Roziny Hájkové r.1799, 70-leté mlynářky Ludmily Boháčkové r. 1796 a 

stejně starého Matěje Borového r. 1823. Více než v mladších věkových skupinách se 

objevuje dušnost – zemřela na ni téměř čtvrtina lidí. Bolestivou smrt prožil zřejmě 

jakýsi Kašpar, patrně potulný muž, jenž v polovině ledna roku 1813 zmrzl. V rubrice 

„věk“  stojí „podle zdání 70“.259 

 

f) Věk nad 71 let  

Nejstarší obyvatelka Libře zemřela na Štědrý den roku 1826 ve věku 97 let. 

Jaký byl její dlouhý život ? Narodila se do rodiny Josefa Firmana, sedláka na statku 

Němcovském (č.p.6) a roku 1760 se vdala za podruha Lukáše Dudáčka. Roku 1772 

chtěl starý hospodář Josef Firman („poněvadž věkem sešlej byl“) předat grunt synu 

Václávovi,  „poněvadž pak ale syn takovou /živnost/ ujmouti nechtěl, tak nynější hospodář 

Lukáš Dudáček sobě jednu dceru vzal a on tak jemu tento statek...odevzdal“260. Nutno 

poznamenat, že Josef Firman zemřel  ve věku 90 let až  roku 1791. Manželům 

Dudáčkovým se narodilo 12 dětí, jednou dokonce dvojčata (26.4.1765 Josef a Václav), 

dospělosti se dožilo osm z nich. Roku 1795 Lukáš Dudáček postoupil usedlost Janu 

Žákovi „skrze nemožnost jeho starého věku“. Dudáčkovi měli podle zápisu zajištěn i 

výminek do konce života na statku. V roce 1801 Veronika ovdověla a sama ještě žila 

čtvrt století, než ve velmi vysokém věku zemřela. Dostála tak rodinným dispozicím 

po otci i přes velký počet porodů. 

Nejvíc lidí v této kategorii zemřelo právě na „sešlost věkem“, ojediněle na 

píchání (80-letá Ludmila Vocetková r.1813), zlatou žílu (74-letý Jakub Pihartos 

z libeřské hospody) nebo „obrácení“ (81-letý dolejší mlynář Josef Jiroušek). Podruh 

Josef Soukal „na zimu se nastonal“ a ve věku 87 let zemřel v únoru roku 1823. 

                                                 
259 DJ 15. 
260 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2745. 
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8.5.3 Nešťastné události 
 

Kromě jednoznačně endogenních příčin (nemoci, věk ad.) umírali stejně jako 

dnes lidé z důvodů tragických událostí. Několik takových zaznamenávají i matriky. 

Nejstarší z nich se sice nestala v Libři, ale pro ilustraci ji uvádím. „ Anno 1698, dne 28. 

Juni. Stala se hrozná příhoda. Vandrovali dva tovaryši řemesla koželužského odraně /?/ a 

přijdouce až za Vesce cestou tři míle od Prahy. Tu jeden z nich kradnie kord vydobyv a 

druhého třema ranami probodl až do smrti. Von pak zabitý, i poněvadž z jistých katolických 

inam ani jest a /ne?/brán za katolického, pochován jest v Jirčanech /.../ okolo 20 let zdál býti, 

povídali, že jest jméno jeho Johannes Silman“.261 

 Podobné napadení registruje matrika také k 18. listopadu roku 1702. „Stala se 

nešťastná příhoda ve vsi Libři /.../ jedna nemocná žena bodla poctivého mládence Jiříka 

Straku, syna pana Simona Straky /.../ od něhožto bodení v pánu usnul, 26 let.“262  

 Třetí nešťastná událost se odehrála v lednu roku 1792263 v dolejším mlýně. 

Jedenáctiletého Václava, syna Václava Trnky, tam utlačilo mlýnské kolo. Mlynářovi 

toho roku zemřely ještě dvě děti – Barbora a Kateřina na psotník a v červenci i 

manželka Lidmila na souchotiny. 

 „Zmrskaný od pánů“ – tak stojí psáno u jména 23 letého Jana Misy z č.p.7, jenž 

skonal v lednu roku 1819. Lakonická výpověď pramene jen naznačuje, co se mohlo 

stát. Kronika obce Modřany, patřící v té době taktéž k dolnobřežanskému panství, 

uvádí podle svědectví pamětníků, že zdejší robota byla „vyhlášená jako nejhorší v celém 

okolí“264, což mělo platit pro 1.polovinu 19.století.265 

  

 

 

 

                                                 
261 DJ 1. 
262 DJ 2. 
263 DJ 15. 
264 BERANOVÁ, D. Malá kronika Prahy 12, díl I.: Kam sahá paměť generací. Praha: 2008, s..33. 
265 Příkladem byl příběh Tomáš Moravce z Modřan č.p.3, který den před ničivou povodní  musel za trest, že 
neuposlechl rozkaz jít v určený den robotovat vyhrabávat kameny na silnici s pouty na rukou. I když voda 
stoupala, nechtěl břežanský rychtář dlouho dovolit, aby Moravec mohl jít chránit svůj dům před velkou vodou; 
pět ran holí a vytahání za uši si vysloužil modřanský sedlák Josef Hladík roce 1848, který odmítl jít pracovat na 
panském v předvečer zrušení roboty řka, že „robota je zrušena a páni to zapírají“.tamtéž s.33-35. 
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8.6 Další obyvatelé Libře 
 

Život v  malé vsi, jakou byla Libeř, se neodehrával pouze na stránkách matrik 

a pozemkových knih, ale můžeme jej sledovat okem vrchnostenského úřadu 

v Dolních Břežanech a hlavně bdělým zrakem církve. Obvykle využívaným 

pramenem pro vhled do stavu obyvatel v určitém sídle je Soupis poddaných podle 

víry z roku 1651. Libeř a celé panství Dolní Břežany však tehdejší hejtman hraběte 

z Vacínova Pavel Goliáš popsal několika málo větami, v nichž shrnul veškeré 

obyvatelstvo jako katolické, dokonce podle něj „nekatolický ani jeden na témž panství se 

nevynachází“.266 Nezbývá než se obrátit alespoň na zpovědní seznamy, zda alespoň 

ony něco prozradí. Tak zápis z roku 1675 informuje o nekajících z „Lybrže“.267 Ke 

zpovědi toho roku na zlatnickou faru nepřišli: 

 

1. Jiřík Němec se synem. Sedlák Němec hospodařil na statku pod kostelem, 

zvaném patrně po svém dědovi „Jiříka Němce“ nebo „Němcovský“ (budoucí 

č.p.11). Jeho synem byl mladý Jakub Němec, jenž se o rok později oženil 

s jistou Annou a měl s ní 8 dětí.268 

 

2. Jiřík kovář. V matrice narozených byl taktéž psán pouze jako „Jiří kovář“, a 

to jako otec dvou narozených dítek Veruny (1659) a Václava (1671) a manžel 

Salomeny. Kovář zemřel v polovině roku 1702 ve věku 70 let.269 

 

3. Pavel Kučera s ženou. Roku 1679 se jemu a manželce Kateřině narodil syn 

Jakub. Matriční zápisy dále registrují jen jméno Václav Kučera, snad šlo o jeho 

mladšího bratra. Jistý Václav Kučera dne 10.května 1698 o polednách  svědčil 

před rychtářem o existenci konkrétního farního pole u Libře.270 Jelikož se mělo 

jednat o muže, kteří měli něco pamatovat, domnívám se, že tento Václav byl 

                                                 
266 „...a že tomu tak a nejinak jest, též že jsem se v tom  věrně a upřímně zachoval a oni jsouce předešlí lidé 
katoličtí k tomu poslušně bez přinucení přistoupily i cedulky pořádné...“ Soupis poddaných podle víry z roku 
1651. Kouřimsko. Praha: 1997. s. 67. 
267 ŠIMÁK, J.V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 1671-1725. Díl I. Praha:1918,  s.246. 
268 Z 1 a 2, DJ 1. 
269 DJ 2. 
270 NA, APA I. i.č.2591. 
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otcem výše uvedeného Václava a Pavla. V roce 1701 je majitelem gruntu 

Traxovského (č.p.1) Pavel Kučera271 a o rok později Václav z téhož rodu.272 

 

4. Bartoň perníkář. Jako otec je psán při narození Lidmily roku 1678,273 patrně 

žil v chalupě, nazvané „perníkářovská“, gruntovní kniha z počátku dalšího 

století274 jej vede jako pustou bez dalších náležitostí. Novější prameny ji už 

neregistrují. 

 

5.Zuzana dcera tkalce. Zde stojíme před otázkou, zda šlo o pouhé označení 

řemeslné činnosti nebo o přenos na vznikající příjmení. V Libři se toho času 

vyskytovali Jakub Tkadlec (či „tkadlec“), otec 4 dětí (narozených 1681-1694), 

který měl v r.1702 grunt Vlčkovský, jenž zemřel roku 1720 a Bartoloměj, 

kterému se narodily děti v letech 1693 a 1696. Třetí muž toho jména-Václav-je 

podle gruntovnice z počátku 18.století držitelem  stokopového gruntu 

Svatošovského. 

 

6.Jan Hruška, Markyta Hruškova. O rodině Hruškově nenajdeme v jiných 

pramenech zmínky kromě jakési Uršuly Hruškové, kmotry Václava, syna 

šenkýře Kryštofa, narozeného v dubnu roku 1681.275 

 

7. Václav mlynář. Libeřským mlynářem byl onen Václav i v roce 1677, kdy byl 

spolu se zahořanským mlynářem u křtu Jiřího Kapinosa. Na podzim téhož 

roku je však zdejším mlynářem Matěj Procházka a o tři roky později opět 

někdo jiný  - Jiřík Vetyška. 

 

8. Matouš – otec Víta z Petrova. Nedostatečný popis nekajícího muže bohužel 

neumožňuje najít další souvislosti. 

 

                                                 
271 Tamtéž. 
272 VS DB, i.č.2737. 
273 Z 1. 
274 NA, I.odd., Fond VS Dolní Břežany i.č. 2737 
275 Z 1. 
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Roku 1687 nepřišli ke zpovědi pouze dva muži – Matyáš Sýkora a Jiří 

Křikava.276 První z nich byl snad příbuzensky spjat s Václavem, jediným dalším 

mužem toho příjmení v pramenech, konkrétně v roce 1681 byl kmotrem dvojčat 

Václava Kučery.277 Jiří Křikava svým přídomkem připomíná rod Kolmanů z Křikavy, 

kterým Libeř patřila v 15.století.278 

Dva roky poté byla najdeme mezi nekajícími dvě osoby „ex Libertz“ a jednoho 

muže „ex Libra“.  Ludmila Miková byla manželkou Martina, prvního držitele toho 

jména gruntu s pozdějším č.p.11.  Další ženou byla Magdalena Sýkorová, 

pravděpodobně žena či dcera výše jmenovaného nekajícího Matyáše. V matrikách se 

rodinu Sýkorů neobjevuje.  Podobně bezúspěšné je hledání dalších informací o 

Tomášovi Královi, třetím nekajícím v roce 1689. 

Od následujícího roku Libeř přináležela pod Jirčany, zde však v seznamu 

farníků nikoho ze naší vsi nenajdeme.279 

Několik málo jednotlivců z Libře můžeme nalézt v zajímavé Pamětní knize 

panství Dolní Břežany, jejíž zápisy počínají poválečným rokem 1649.280 Toho léta 

vykázali čtyři kostelníci (laičtí správci) záduší kostela sv.Jiljí v Libři inventář 

„kostelních věcí“, převážně poničených svícnů a potrhaných textilií. Vojtěch pocházel 

z Oleška, Václav Dupal z Petrova a Jan Topinka s Vavřincem Novotným z Libře. Jan 

Topinka koupil grunt (zvaný pak příznačně „Jana Topinky“) v roce 1626281 a poctivě 

platil až do roku 1645, kdy se píše „Dán na grunt Wlczku a tímto pustý jest...žádných 

potomků není.“282 Pozemkové knihy uvádí Topinkovo jméno již jen jako pojmenování 

gruntu, žádné další transakce nejsou popsány. Topinka však nadále v Libři bydlel a 

byl i váženým sousedem, o čemž svědčí zápis v téže pamětní knize z roku 1651, kdy 

se u vrchnosti zaručil za propuštěného Václava Hanku, který odpíral své poddanství 

a dokonce utekl z vězení.283 

                                                 
276 ŠIMÁK, J.V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 1671-1725. Díl I. Praha:1918,  s. 248. 
277 Z 2. 
278 ÚLOVEC, J. O bývalých tvrzích v Libři. Středočeský sborník historický 25 1995, s. 7-9. 
279 ŠIMÁK, J.V.cit. dílo, s. 288. 
280 NA, Fond APA I. i.č.2605. 
281 VS DB,  i.č.2729, kt.391. 
282 Jan Vlček byl na statku předchozím hospodářem.  VS DB, i.č.2735. 
283 „Léta 1651 6.dne Juni propuštění z vězení zámeckého na Dolních Břežanech Václav Hanka, poddaný 
dědičný, J.C.M., kterýžto předně vrchnosti své dědičné trucujíc, že poddaný nejni mluviti, to měl, na nějž se to 
patrně, že tomu tak jest ukázalo. K tomu i poddanou dědičnou Lidmilu /.../ ve vsi Libni za manželku sobě vzal, za 
správy p.Jana Mazánka pro podobnou neposlušnost a se z poddanosti vytakování /?/ do vězení Dolních Břežan 
dosazen byl, a kteréžto se jest vylámal a utekl, nyní pak dosazen, jsouce do vězení vzat z/?/ něho i s manželkou 
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 Jméno druhého muže – Vavřince Novotného objevíme v matrice oddaných 

v roce 1671. Velký časový skok napovídá, že šlo spíše o jeho syna, nicméně „Vávra 

Novotnej“ je v Berní rule uveden jako majitel selského statku a „chalupy 

gruntovní,“284 a grunt pak nese označení „Novotnovský“ do poloviny 18.století 

(č.p.11). 

 Ke zhanění cti, resp.k napravení z hanění cti285 došlo 11. října  roku 1694. 

Libeřští mlynáři manželé Jan a Anna Klaubcovi se s libeňským sluhou Martinem 

Mrázkem a ženou Marianou navzájem  nařkli ze zlodějství, prvotní impuls zřejmě 

vyšel od Mrázkových, ostatně mlynáři bývali pro svoji relativní hmotnou 

zabezpečenost terčem závisti a obviňováni z (často faktického) obohacování. 

V kanceláři dolnobřežanského zámku došlo k ujednání, že „.... Že budouce oni týž 

manželé totiž slouha libeňský žádné další dny jejich budoucí  na temž(?) Klaubci mlynáři 

libeřských, žádné pohanění a nactitrhání nikdy nepředkládati a nýbrž  dyckny za poctivé lidi 

držeti a přihlašovati. Pokudžby poté jedna neb druhá strana takovej pokřik a zhanění zdvihla, 

tehdy má k (o)chranu pánu libeřskému dojít a pět kop míšeňských složiti...“. Otázka cti 

figurovala ve většině trestně-právních kauzách raného novověku. Podle studie J. 

Čechury se zhanění cti téměř neobjevovalo v agrárním a selském prostředí,286 což 

částečně koresponduje s naším případem. Oba manželské páry byly sice ze vsí, ale 

svými profesemi (mlynář a obecní sluha) patřily do místní „vyšší vrstvy“.287 

Z fary u kostela sv.Václava v Dolních Jirčanech pochází další pamětní kniha, 

zahrnující konec 17. a první třetinu 18. století,288 kde mezi aktéry najdeme rovněž 

(převážně) muže z Libře. Nejstarší zpráva pochází z roku 1698 a zmínila jsem se o ní 

v souvislosti s „nekajícím“ Pavlem Kučerou, jenž svědčil v případu existence farních 

polí. Kromě něj se potvrzování účastnil ještě jistý pan Franz, pan Fridrich Wunš, 

rychtář Pavel Loučka, Václav Voborský a Matěj Trnka. Poslední jmenovaný je 
                                                                                                                                                         
svou na tento níže psaný způsob propuštěn. Předně na přímluvu pana Jana Kalarta, jako i Jana Topinku, 
souseda ze vsi Libře, kterýž za něj  rukojmie, že jej při času sv.Martina i s manželkou na zámek Dolní Břežany 
postaví, že tomu za dosti učiní, rukou dáním připověděl,  se  z vězení propouští, a to pod pokutou 50 kop míš.. 
Jestli že by pak tomu zadosti neučinil a se nepostavil, téhož netoliko vězením a nebo na statku trestáním, ale na 
hrdle on i s manželkou jeho trestán býti má. Stalo se v canceláři dolnobřežanské a v přítomnosti  p.Tarouce 
písaře obročního a Jakuba Mazánka, rychtáře břežanského a dne at supra.“ NA, APA I. i.č.2605 
284 Berní rula 19: Kraj Kouřimský, Zpracovala M.Haasová-Jelínková. Praha: 1952, s. 317. 
285 Užívám pojem „zhanění“ podle přímé citace z pramene (viz dále), ačkoli podle novely zemského zřízení 
z roku 1530 bylo obvinění ze zlodějství zařazeno mezi „nařčení cti“. HLADÍK, O. Kriminalita a právo na 
Novém Městě pražském v roce 1586. Historická penologie 1. Praha: 2009, s. 29. 
286 ČECHURA, J. Kriminalita a každodennost v raném novověku: Jižní Čechy 1650-1770. Praha: 2008, s.57. 
287 Problematiku zhanění cti rozebírá autor převážně v městském jihočeském prostředí. Tamtéž. s. 45-71. 
288 NA, APA i.č.2591. 
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zároveň prvním známým členem mlynářské rodiny Trnků. Podle gruntovní knihy si 

Jan Trnka (totožný s Matějem ?) zakoupil od vrchnosti sešlý mlýn o jednom složení 

za sumu 200 kmg.289 O rok později se jemu a manželce Dorotě narodil syn Martin, 

taktéž budoucí libeřský mlynář.290 

Ženy jsou v knize zastoupeny mezi dobrodinci libeřského kostela sv.Jiljí. 

„Roku 1739 Anna Podstarová ze Štědříka darovala plachetku a ubrousek, kteréžto obojí se 

ztratilo z kostela libeřskýho“.291 Anna tedy nebyla přímo z Libře, ale její příjmení 

napovídá, že byla členkou rozvětvené rodiny ovčáků a sedláků, žijící jak v Libři, tak 

v okolí292. Dva roky poté darovala Kateřina Miková „malý dvě květiny na oltář“.293  O 

selce z gruntu zvaného „Vávry Novotného“ (č.p.11) toho z matrik víme relativně 

dost. Narodila se asi v roce 1687  a prvně se vdala v lednu 1705 za Václava Kučeru 

(r.1702 roku hospodáře na vedlejší chalupě č.p.12) a porodila mu syna Martina 

necelých devět měsíců po svatbě., jenž však po pěti dnech zemřel. Václav Kučera 

podlehl spolu s dalšími 13 lidmi v Libři morové epidemii v roce 1713. Vdova 

Kateřina se roku 1715 znovu vdala - za dědice selské usedlosti  42-letého Jíříka Míku. 

Rok poté zemřel jeho otec Martin Míka a Jiří se stává právoplatným hospodářem  

Kateřina mu na svět přivedla 4 děti (1716 Tomáš, 1719 Václav, před 1721 Voršila, 

1722 Vojtěch), byla oblíbenou kmotrou libeřských dětí. Mezi lety 1720-1754 se 

účastnila 21 křtů. Když Kateřina darovala květiny na oltář, bylo jí  54 let a 

s manželem pobývali stále na gruntu pod kostelem, ačkoli už brzy mělo dojít 

k předání mladému hospodáři. Stal se jím Jiří Borový, synovec Jiřího Míky, neboť on 

sám neměl dědice, resp. všechny děti zemřely.294 Je zajímavé, že zápis v pozemkové 

knize je datovaný 16. květnem 1750, ačkoli Jiří Míka zemřel již v říjnu předešlého 

roku.295 Mladý sedlák nechal strýci s tetou komoru a „též vějměnku každoročně v dobrý 

půdě pod 3 strichy pole zanechal a v čase pohodlném takové zdělal, jakož také jednu krávu 

                                                 
289 VS DB,  i.č.2737. 
290 DJ 2. 
291 NA, APA i.č.2591. 
292 Matriky narozených registrují členy rodiny Podstarových z Libře (Matěj 1738, Josef 1744 ad.), Chotouně 
(Václav 1746), Zvole (Václav 1749), Libeň (Josef 1751), Vobora (Václav 1754), DJ 3. 
293 NA, APA i.č.2591. 
294 „Nový zápis Jiříka Borového. Leta Páně 1750 dne 16.Aprilis na této živnosti Jiří Míka přes 40 let 
hospodaříce /.../ věkem velmi sešlý a spracovaný, nemaje také žádného svého dědice, dobrovolně svému strejci 
svrchu jmenovanému Jiříkovi Borovému na ten a takový způsob tento grunt s potahem  a nářadím naproti 
složení 20 zl.postoupil...“ VS DB, . i.č.2745. 
295 DJ 3. 
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chovati popřál“.296 Kateřina Miková byla na statku vejminkářkou do roku 1762, kdy ve 

věku 75 let zemřela. Její život se nelišil od tisíců jiných selských žen raného 

novověku. Nejméně pětkrát porodila, dvakrát ovdověla a dožila na vejminku u 

synovce. Bohužel se z normativních pramenů nedozvíme, jak svůj život skutečně 

prožila.297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
296 SOA Praha, VS Dolní Břežany, i.č. 2745. 
297 Obecně se ženám v raném novověku věnuje ve své studii J.Grulich. Venkovská žena v období raného 
novověku (16.-18.století).Česko-slovenská historická ročenka 2001.Brno: 2001, s. 225-235. 



  

 97 

9 „Příroda“ 
(Přírodní poměry Libře a jejich využití) 

 

9.1 Prameny a metoda 
 

V následující kapitole bych ráda ukázala, do jaké míry je možné rekonstruovat 

přírodní poměry lokality v raném novověku. Nejprve jsem místo popsala z hlediska 

přírodních, geologických a klimatických poměrů následně se pokusila odhalit vývoj 

extravilánu a obecních katastrálních hranic. V této problematice mi velmi pomohla 

práce M.Dohnala o Borovanech v jižních Čechách298 a P.Vorla o metodách historické 

regionalistiky.299  

 Ačkoli žije v povědomí lidí představa o historii jako“vypravěčce lidských 

příběhů“ v dějinách se měnila i krajina. Vědomě či nevědomě byla transformována 

hospodářskými potřebami našich předků. Ve srovnání s dneškem proměny 

probíhaly pomaleji a snad i šetrněji k přírodě, i když např.masové mýcení lesních 

porostů kvůli potřebám dolů na sklonku středověku bychom dnes stěží akceptovali.  

 K popisu jednotlivých typů půdní plochy  jsem využila hlavně katastrů300 a 

map,a to jak historických (Müllerova  mapa z roku 1720,301 1. vojenské mapování,302 

Indikační skica SK303), tak nenovějších digitálních map různých institucí.304 Zajímalo 

mě hlavně hospodářské využití dané plochy (orná půda, les, louky), případně jejich 

samotný popis v pramenech. 

 

 

 
                                                 
298 DOHNAL, M. Historická kulturní krajina v novověku: Vývoj vsi a plužiny v Borovanech u Bechyně. Praha: 
2003. 
299 VOREL, P. Základy historické regionalistiky. Metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů místních 
a regionálních dějin v českých zemích. Pardubice: 2005. 
300 NA, I.odd, Fond JK, i.č. 2387; NA, 1.ODD., Fond TK, i.č.21; NA, I.odd., Fond TK, i.č.1583, napravená 
fasse; NA, I.odd., Fond TK i.č.1583; 
301 Müllerova mapa - mapový portál výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického 
[cit.2010-2-24]URL: < http://mapy.vugtk.cz/mapserver/index.php>  
302 I.vojenské mapování z let 1764-1768, Laboratoř geoinformatiky[cit.2008-2-10] 
URL:<http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_ro
ot=1vm&map_region=ce&map_list=c124>  
303 NA, I.odd, Fond IS, i.č. 4656(Libeř), i.č. 4761 (Psáry), i.č.4718 (Okrouhlo), i.č.4650 (Libeň), i.č.4542 
(Jílové), i.č.4737 (Pohoří). 
304 Mapy České geologické služby,  katastrální mapy ČÚZK, mapy Středočeského kraje,územní plány obcí, 
plány na stavbu dálnice D3. 
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9.2 Přírodní podmínky Libře 
 

Přírodní poměry hrály v předmoderní době větší úlohu než je tomu dnes. 

Většina obyvatelstva byla závislá na zemědělské výrobě a ta na místní nadmořské 

výšce, klimatických a půdních poměrech. Menší regiony a konkrétní místa však 

korespondují s obecnými poznatky jen částečně.305 Mikro-pohled, v našem případě 

na jednu obec a její nejbližší okolí, tedy vychází z širšího rámce a je doplněn 

lokálními nuancemi. 

  

9.2.1 Poloha 
 

Libeř leží ve Středočeském kraji, 16 km jižně od Prahy a 4 km severně od 

Jílového. Katastrálně sousedí  na východě s Psáry, na jihu s Jílovým, na západě 

s Okrouhlem a na severu s Libní, se kterou dnes tvoří jeden administrativní celek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Poloha Libře.306 

 

                                                 
305 Přírodními podmínkami ve studiu regionálních dějin se zabývá Petr Vorel. VOREL, P. Základy historické 
regionalistiky. Metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů místních a regionálních dějin v českých 
zemích. Pardubice: 2005, s.48-50. 
306URL: <http://www.mapy.cz/#mm=TP@x=133198848@y=135360512@z=10> [cit.2010-2-18] 
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Geomorfologicky náleží katastr obce na rozhraní Středočeské pahorkatiny na 

jihu  a Pražské plošiny na severu. Poměrně různorodá je výšková členitost. Od 

severní bezlesé roviny polí klesá pozvolna krajina od lokality „Ovčín“ do údolí 

Zahořanského potoka. Od severovýchodu se jihozápadním směrem táhne hornatý 

lesní pás. Nejvyššími body libeřského katastru jsou  Lipový a Holý vrch (457 a 439 m. 

n. m.).  

Libeř je obklopena hnědozemí a hnědými lesními půdami středního až 

špatného bonitního ohodnocení.307 Tereziánský katastr z poloviny 18. století označuje 

bonitu polí číslem 7, tedy že se zde sklidil pouhý trojnásobek výsevku.308 Konkrétní 

charakteristiku poskytují v pramenech popisy zádušních a kostelních polí. Například 

roku 1737 si jirčanský farář stěžuje, že jmenovaná pole (...) „pro mizernou půdu a že jich 

žádný hnojiti nechce, zřídka se osývaly.“309 O necelé století později vznikl podrobnější 

soupis, zahrnující kromě polnosti ještě louku a les.  V roce 1824 je většina polí na 

jižním svahu pod Ovčínem jílovitá s kamením, v lepším případě šlo o červený jíl 

smíšený s pískem.310 Nejhorší pole byla kamenitá a využívala se jen z poloviny. Lesní 

půda je popsána podobně, jako hlinito-písčitá.311Ani libeřský kronikář se nezdržel 

popisu půdy v lokalitě, v podstatě shrnul zkušenosti předků.312  

Z hlediska geologické stavby zasahují do oblasti prvohorní vulkanicko-

sedimentární horniny  jihovýchodního křídla tzv. Barrandienu.313 Pruh 

magmatických hornin, táhnoucí se od Psár k Radlíku a dále k Sázavě se nazývá 

Jílovské pásmo a tvoří  základní jednotku jílovského zlatonosného revíru. Přibližně 

30 km2 pásma se podle geologů dělí na další morfologické typy – žíly a žilníky. Jižní 

částí libeřského katastru prochází tzv. Šlojířské pásmo, v němž se nachází 

nejvýznamnější ložiska revíru. Mimo těžby zlata poskytovaly zdejší horniny také 

silniční kamenivo těžené v malých lomech nebo jílovité hlíny k výrobě cihel. 

                                                 
307 ŽEMLIČKA, J.Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. Památky archeologické LXV., č.2, Praha: 
1974, 428. 
308 Tereziánský katastr český, sv.2, rustikál (kraje K-Ž), Praha: 1966, s. 50. 
309 NA APA I, i.č.2591. 
310 „Abhängig, rothe Lehm mit Sand vermischt“ tamtéž. 
311 „...lehnigster mit Sand vermischter Boden...“ tamtéž.. 
312 „Hodnota půdy polní je prostřední. Místy je takzvaná „červenka“ a orná půda na některých polích 
nehluboká, spodek, zvláště ve stráních, kamenitý. Prudké deště odnášejí z polí na stráni ležící vrchní 
nejúrodnější prst. Ani na lukách není půda dosti úrodná.“ Libeřské kroniky, OÚ Libeř, pravděpodobně 
z meziválečného období. 
313 LITOCHLEB, J. Přírodní poměry Jílovska. Jílové u Prahy: historie a současnost. Jílové u Prahy: 1987, s.8; 
LUDVÍK, M. Dolní Posázaví. Praha: 1980, s.7. 
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Největším zpracovatelem cihelné hlíny v okolí je dodnes podnik v Dolních Jirčanech. 

Lomový kámen se „od nepaměti“ těžil na samém okraji libeřského katastru severně 

od Radlíku v obecní štěrkovně, v menší míře pak i v samotné Libři. Místo je obecně 

označováno „Nad“ či „Pod“ skalkou, prvně již v roce 1716.314 Břidličný lom na 

stavební kámen byl otevřen až před první světovou válku, dnes nevyužíván, avšak 

stále zřetelný.315 Podobné drobné lomy a odlomy se nacházely podél silnice z Radlíka 

ke Psárům.  

 

 

 

Obr.4 Geologická mapa Libře a okolí316 

                                                 
314 NA TK, i.č.1583, napravená fasse z r. 1716. 
315 VACHTL, J. Soupis lomů ČSR. Okres Jílové. Praha: 1934, s.18-20. 
316 Zjednodušený popis, z webu České geologické služby, 
URL:<http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=741100&x=1061600&s=
1 > [cit.2010-2-18]. 
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Vodopisně náleží Libeř k povodí Vltavy, se kterou ji přímo spojuje 

Zahořanský  potok (nazývaný též Libřice), pramenící východním směrem u Sulic. 

Pravostranný přítok – Libeňský potok- tvoří zároveň přirozenou hranici mezi 

katastrem Libře, Okrouhla Libně. Přibližně na stejném místě se k Zahořanskému 

potoku připojuje z levé strany tzv. Sirotčí strouha, která téměř až prameni u Radlíka 

zároveň hranicí libeřského katastru na jihozápadě. Pod rybníkem Mordýřka (či 

Hmoždířka) se vlévá drobný vodní tok z levé strany – Zlatý potok.317 Pramení 

nedaleko rozcestí hlavních silnic pod Radlíkem a jméno dostal podle zlatého písku, 

který vynášel ze zlatonosné horniny a odnášel po proudu do libeřského údolí, kde se 

rýžoval. 

 

9.2.2 Podnebí 
 

Z hlediska klimatického můžeme Libeř zařadit do podnebí listnatých lesů 

mírného pásma, konkrétně do mírně teplé oblasti, charakteristické vlhčím létem, 

delším přechodným obdobím a delším trváním sněhové pokrývky, než je tomu ve 

srovnání s teplými oblastmi Polabí, Poohří a moravských úvalů.318 Průměrná roční 

teplota vzduchu se pohybuje kolem 8-9°C, srážkový průměr činí zhruba 550 mm za 

rok.319 Libeřský kronikář popisuje v první polovině 20. století zdejší podnebí takto: 

„Jarní mrazíky v údolí zdejším zle působí na květy ovoce jádrovitého a peckovitého /.../ 

Zmíněné noční mrazíky a tah studených větrů zdejším údolím činí podnebí trochu drsnějším 

než v druhých  obcích na rovině. Jarní slunce opírající se o stráň k poledni obrácenou brzy zde 

rostlinstvo k životu probouzí, avšak v noci padlá jinovatka a mráz úspěchy slunka ničí. Proto 

choulostivější druhy rostlinstva se zde nedaří.“320 Podle jiného zdroje „...v kopečnatém 

Jílovsku bývá počet bouřek větší než v okresech severních, zvláště vznikají tam lokální bouřky 

letní.“321 

 

                                                 
317 V geologické mapě není z neznámého důvodu vyznačen. 
318 BRÁZDIL, R – BULÍŘ, O – TOLASZ, R. Atlas podnebí Česka 1961-2000. Praha, Olomouc: 2007. s 231; 
Školní atlas České republiky, 1.vydání, 3.dotisk, Praha: 2000,2003, s. 16-17. 
319 BRÁZDIL, R – BULÍŘ, O – TOLASZ, R. cit.dílo, s.25, 68-69; Klimatické poměry České republiky URL < 
http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/klima.html >[cit.2010-2-18]. 
320 Tzv.2.libeřská kronika, OÚ Libeř. 
321 Politický a školní okres Vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol: Soudní 
okresy: Král.-Vinohradský, Žižkovský a Jílovský. Praha: 1898, s. 17. 



  

 102 

9.2.3 Změny klimatu 
 
 V dnešní době se velmi často hovoří o tom, zda lidská činnost může 

způsobovat klimatické změny na Zemi. Kromě aktuální situace a prognóz do 

budoucna se logicky objevuje otázka, jak to bylo se změnou podnebí v minulosti, 

resp. v dobách před přístrojovým měřením. Výzkumy prováděné odborníky 

převážně z přírodovědných oborů322  jednoznačně prokázaly kolísání podnebí 

v jednotlivých dějinných etapách. Historické prameny buď doplňují nebo 

v některých případech přímo vytvářejí podnebný obraz dané lokality v určité době.  

Ožehavým problémem zůstává otázka tzv.klimatického determinismu, čili zda 

výrazné výkyvy počasí, v delším horizontu podnebí, měly přímý vliv na formování 

dějin. Z řad zastánců i odpůrců této teorie vzešlo mnoho, převážně zahraniční 

literatury,323 v našich zemích se k problému vyjádřili R. Brázdil a O. Kotyza.324 Autoři 

upozornili na nedostatečný zájem z řad českých historiků o toto téma, případně 

přímo kritizovali přehlížení vlivu kolísání klimatu.  

 Osobně se domnívám, že klimatické změny jistý vliv na utváření dějin měly a 

mají, nicméně působily pouze jako jeden z mnoha faktorů, z nichž jsme schopni dnes 

poznat jen část.  

Svoji mikrosondu do teorie vlivu změn podnebí  na Libeř a blízké okolí jsem 

koncipovala jako náhled do možností studia klimatu v tak malé lokalitě.  Opírám se 

tak o nemnoho pramenů z konce 16. a poloviny 17. století, převážně hospodářské 

povahy a komparuji je s děním v širším (českém, středoevropském) prostoru. 

Maximum zpráv o hospodářské situaci lokality poskytují prameny z 2. 

poloviny 16. století, týkající se popisu se popisu tehdy ještě samostatného panství 

Nová Libeň.325  16.století bylo podle klimatologů poměrně teplé, s výjimkou 

mezidobí let 1560-1884  a 1598-1601.326 Nejstarší (dostupná) zpráva o stavu panství 

                                                 
322 klimatologie, paleoklimatologie, astronomie, chemie, dendrochronologie ad. 
323 s klimatickým determinismem nesouhlasí např. Pascal Acot – ACOT,P. Historie a změny klimatu: Od velkého 
třesku ke klimatickým katastrofám. Praha:2005; naopak např. Brian Fagan – FAGAN, B. Malá doba ledová. 
Praha: 2007. 
324 BRÁZDIL,R-KOTYZA,O. Historická klimatologie a historie. Sborník sjezdu českých historiků 
v Pardubicích. Praha-Pardubuce: 2008. 
325 SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, sign.II.28-1.(rok 1561); NA, Fond SM, i.č.55, sign W.1-50, kniha 
č.50(rok 1591); NA, Fond SM, i.č.205, sign B 23/14, kt.118 (rok 1596). 
326 CÍLEK, V- SVOBODA, J-VAŠKŮ, Z. Velká kniha o klimatu zemí koruny české. Praha:2003, s. 288. 
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pochází z roku 1561,327 tedy z počátku chladnějšího období, další je o třicet let mladší. 

Všimněme si nejprve pěstování ovoce a chmelu. Starší dokument popisuje dvě velké 

štěpnice „v nichž štěpuov rozličného dobrého ovoce nemálo jest“ mohou ročně vydělat 40 

kop míšeňských grošů, v jedné z nich je „chmelnice dobře vysazená a spravená.“ Stejný  

dokument dává k dobru i druhy pěstovaného ovoce – hrušky, jablka, švestky, višně a 

třešně. Roku 1591 existují již dvě chmelnice „ na kterýchž pro várky piv s dostatkem 

chmele prodati se mimo potřebu chmele může.“ Zdůvodnění poměrně bohaté a pestré 

produkce ovoce a zvětšení plocha pěstování chmele nabízí právě onen klimatický 

determinismus. Autoři Cílek, Svoboda a Vašků považují závěrečnou třetinu 16 .a 

počátek 17.století za mimořádně agrometeorologicky příhodné období. Za čtyřicet let 

se nevyskytly dva nebo více roků neúrod za sebou, které by mohly přinést hladomor. 

Klimaticky velmi výhodné podmínky umožnily rozšíření vinohradů a chmelnic do 

míst , kde by to dnes nebylo možné, pěstovaly se meruňky, mandle, i melouny. Na 

rožmberském panství dokonce roku 1603 vysadili želvy.328 Také pomístní jména 

obsahující v sobě „chmelnice“ či „vinice“ jsou dokladem někdejšího pěstování těchto 

plodin.329 Z nejbližšího okolí Libře stojí za zmínku název Fumberg či Chumberg pro 

vrch nad Zahořany v katastru obce Petrov,330 označující snad někdejší vinice.  

Neméně zajímavé se ukazují popisy rybníků, kromě typu využití nám autoři 

dokumentu zanechaly správu o jejich stavu.  Z devíti rybníků je v roce 1561 „pouze“ 

jeden  zničený – „rybníček Rázovský, stržený, do kterého když se vopraví, vsaditi se může 

na tření 11 kop kaprů“.331 Po třiceti letech úředníci zaznamenali potřebu opravit 3 

rybníky z celkových 16 (počet zahrnuje i malé nádržky u mlýnů). Konkrétně šlo o 

dva rybníky u Jílového („nové trouby do nich klásti se musí“) a Velký rybník nad Libří 

(„nyní jest pustý, splav se přívalmi podbil, opravy potřebuje“).332 Novolibeňský správce 

Václav Fuks Čimelický z Čimelic také doporučil zvýšit a opravit hráze jmenovaného 

                                                 
327 SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, sign.II.28-1. 
328 CÍLEK, V- SVOBODA, J-VAŠKŮ. Cit.dílo, s.303. 
329 Tamtéž, s. 51. 
330 „Fumberg“ v císařském otisku SK, rok 1841, na webu ČÚZK URL:< 
http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/5718-1/5718-1-001_index.html> [cit..2010-2-19]; „Chumberg“ ve 
III.vojenském mapování, měřítko 1:25 000, mapový list 4053_1, na webových stránkách Laboratoře 
geoinformatiky UJEP, URL: 
<http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_root=3v
m&map_region=25&map_list=4053_1>  [cit..2010-2-19]. 
331 SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, sign.II.28-1. 
332 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
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rybníka nad Libří a také nad „štěpnicí hořejší“ a vložit do nich nové trouby.333 Po 

uplynutí pěti let byl sestaven další soupis rybníků, tentokrát  z jedenácti 

jmenovaných je potřeba spravit celých šest menších vodních děl. Opět se to týká 

nádrže nad Libři („Neb se byl podjel v hati hráze /.../i splavy se podemlely, i dal sem jej 

sloviti, aby jarní voda všeckny ryby nepobrala „), rybníka nad štěpnicí („ může se nasaditi 

až se vopraví podvor“), dále pak Jordánku („jest pustý, strhla ho voda, ryby pobrala“), 

v bažantnici  („musí se trouba do něho vložit“), rybníčku v dolejší štěpnici („item pustý 

jest“) a zahořanského u mlýna („jest pustý, málem by se spravil, voda zlá by od něho 

pobrala, kudy se na něj voda vede“).334 Byl špatný stav rybníků způsoben nedostatečnou 

péčí o nádrže, nebo jde o následek  náhlých průtrží mračen, případně dlouhodobých 

dešťů? Podívejme se, co o období 90. let 16. století míní historická klimatologie. Podle 

B. Fagana byla poslední dekáda 16. století nejstudenější za uplynulých sto let.335 

Deštivá léta způsobila potravinovou krizí a vyšší úmrtností na přelomu let 1590-

1591,336  Johann Kepler zaznamenal v Praze v polovině července r.1592 „množství 

dešťů a krupobití“, Václav Březan v máji o dva roky poté v Českém Krumlově padající 

sníh.337 Západní Evropu sužovaly neobvykle prudké bouře, které způsobily zkázu 

španělské Armadě.338 Všechna výše uvedená fakta mohla mít vliv na nepříznivý stav 

libeňských a libeřských rybníků, avšak je třeba vzít v potaz také antropogenní vlivy. 

Zásahy do okolního přírodního prostředí v podobě kácení lesů a hornické činnosti, 

předpokládatelné  právě pro naši lokalitu, měly za následek erozi půdy a zanášení 

vodních toků. Lijáky a jarní povodně pak dosahovaly extrémních rozměrů. 

 O neutěšeném stavu vodních nádrží panství Dolní Břežany v polovině 

17.století  informuje tamější pamětní kniha, založená roku 1648. Následujícího léta 

vykazuje, co vše dal na panství spravit. Mimo obnovení pivovaru, modřanského 

mlýna a osazení včel dal opravit sádku „od soldátů zkopanou,“ a dva rybníky, 

poškozené vodními přívaly. „item rybník ovčácký, co jest bylo léta 1648 skrze povodně 

hráze pobráno zase vyplniti a co zapotřebí, udělati dali, tem na rybníce velkym Lybeňskym 

byvši škoda, že skrze hráz voda sobě cestu udělala a mnoho vody skrze ní vycházejíc, rybník 

                                                 
333 NA, Fond SM, i.č.205, sign B 23/14, kt.118 
334 Vše tamtéž. 
335 FAGAN, B. cit.dílo, s. 130. 
336 BRÁZDIL,R-KOTYZA,O. cit.dílo. 
337 CÍLEK, V- SVOBODA, J-VAŠKŮ. Cit.dílo, s. 319. 
338 FAGAN, B. cit.dílo, s. 127. 
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naplniti vodou se nemohl. Což aby tomu pomoženo bylo, voda pro násadu, která v něm 

zůstávati má, darmo dolů puštěná nebyla, přičiněním práce jest taková škoda zadělána, jak se 

to na oko spatřuje“.339  S počátkem třicetileté války se datuje také počátek tzv. malé 

doby ledové (1619-1897), typické výrazným chladným počasím během celého roku a 

tuhými zimami, výmluvným příkladem je zamrznutí Jaderského moře kolem 

Benátek na přelomu let 1620/1621, nebo překvapivý útok Švédů přes zamrzlé 

rybníky v bitvě u Jankova roku 1645.340Byla ona povodeň, resp. její příčiny  roku 1648 

pouze lokální záležitostí ? Dle studia citovaných českých autorů byl tento rok 

„teplotně podnormální a vlhký, zima tuhá a dlouhá.“ Zdá se tedy,  že v tomto 

případě lze poukázat na jistou nepřímou souvislost a naopak vyvrátit nejjednodušší 

vysvětlení, že za vše mohou klimatické změny. Řadu událostí a snad i příčin nejsme 

dnes schopni z pramenů zjistit. 

Jednou z mála událostí, která byla určitě způsobena špatnými klimatickými 

podmínkami, by hladomor z přelomu let 1771-1772 a následné šíření tyfu. 

Z meteorologického hlediska bylo naše území v letech 1763-1771 vystaveno 

převládajícímu cyklonálnímu proudění od Atlantiku,341 které se  projevilo 

nepříznivým dopadem na sklizně v letech 1770 a 1771, konkrétně dlouhotrvajícími 

mrazy, na jaře, suchem v létě a dešti na podzim.342 Dvojí neúroda vyvolala  

několikanásobný růst cen obilí, žebrotu a smrt hladem. Nouze nutila obyvatele Čech 

jíst vše poživatelné, jak se o tom zmiňuje i městská kniha sedlcká: „ ...lidé na vsích 

z lesů rozličnou trávu vařili a jedli..oloupali plevy a jádro osolené požívali...psy, kočky, padlý 

zhynulý dobytek jedli...hřbitovy zvláště leckde ve vesnicích nestačily...“343  Katastrofická 

nouze o jídlo se nevyhnula ani Libři, v roce 1771 tu zemřelo 12 a o rok později 9 

lidí,344 přičemž v předcházejících letech se počet zemřelých pohyboval kolem 5. 

Mimo domácích obyvatel bylo mezi mrtvými i 6 potulných osob, například 

v červenci roku 1771 byla v lese nad kostel objeveno lidské tělo neznámého pohlaví 

se známkami smrti vyhladověním.345 

 
                                                 
339 NA,  Fond APA I, i.č.2605. 
340 CÍLEK, V- SVOBODA, J-VAŠKŮ. Cit.dílo, s. 327-334. 
341 CÍLEK, V- SVOBODA, J-VAŠKŮ. Cit.dílo, s. 390. 
342 BRÁZDIL,R-KOTYZA,O. cit.dílo. 
343 CÍLEK, V- SVOBODA, J-VAŠKŮ. Cit.dílo, s. 391. 
344 DJ 4. 
345 „.inventa scerta persona...visitatamortua fame ine sylva supra Ecam filialem libřensem“ DJ 4. 
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9.3 Vývoj extravilánu 
 

9.3.1 Hranice extravilánu a jejich změna do roku 1841 

 

Hranice obecního katastru vznikají až ke konci 80. let 18.století s přípravou 

Josefského katastru. Do té doby mělo význam vymezení hranic obce pouze 

v případě, že sousedila s obcí jiného dominia.346 

 Podívejme se na konkrétní situaci Libře na obrázku, stav r. 1841-2010.347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 Mapa katastrálních hranic Libře. 

 

Na jihu sousední Libeř s Jílovým, od středověku „královským horním 

městem“. Lze tedy předpokládat, že hranice mezi obcemi jsou relativně 

dlouhodobého charakteru.  

Pouze několika stovkami metrů hraničí Libeř s katastrem Pohoří. Tato obec 

byla ve středověku rozdělena na díly, mezi lety 1500-1560 připadla Konopišti, resp. 

alespoň část, neboť další díl patřil pod Libeň (do r.1570), pak pod Chotouň (od 1585) 

                                                 
346 DOHNAL, M. Historická kulturní krajina v novověku: Vývoj vsi a plužiny v Borovanech u Bechyně. Praha: 
2003, s. 41. 
347 Vytvořeno na základě katastrální mapy Českého úřadu zeměměřičství  a katastru, URL:< 
http://nah.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=KU&id=682560> [cit.2010-2-18]. 
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a r. 1591 opět pod Libeň. V roce 1609 je Pohoří netvořického statku, přičemž ale jeden 

osedlý je až do roku 1623 pod konopišťskou vrchností.348 Poté Pohoří připadlo 

Dolním Břežanům. S libeřským katastrem však přímo sousedí okolí 

tzv.Chotouňského dvora. Chotouň s dvorem koupil  roku 1571 Jiřík Slepotický ze 

Sulic a na Libři a od té doby jsou dějiny této obce spojeny s Libří, včetně připojení 

k Dolním Břežanům na počátku 17.století.349 

Následuje několik stovek metrů hranice se Sulicemi. I zde stávala ve 

středověku tvrz, ze které pocházeli Slepotičtí, držitelé Libře na konci 16.století. Kvůli 

dluhům přešla ves nejprve pod Nechanice, r. 1576 ke Kamenici a r. 1696  

k Dobřejovicím.350 

Na východě hraničí Libeř s Psáry. Stávaly zde dvě tvrze, které tak tvořily dva 

majetkové díly vsi. Jedna část byla nejprve v držení Koleje Karlovy,351 ve 2. polovině 

17. století koupil díl se čtyřmi poddanými Tomáš Multerz Rosenthalu,  roku 1694 

připadl Bedřichu z Trautsmandorfu, který část Psár přivtělil ke Břežanům. V roce 

1841 pod arcibiskupstvím bylo 13 domů ze vsi, větší zbytek 37 čísel měl velkostatek 

Dobřejovice.352 Druhý psárskou tvrz držel do roku 1549 Jiřík Kolman z Libře, kdy ji i 

s dvorem prodal Václavu Služskému z Chlumu.353 Mezi lety 1578-1582 patřil tento 

díl Psár Markétě Vrábské z Liběchova, toho času majitelce taktéž Libře a Libně. Po 

rychlém střídaní vlastníků František Přehořovský z Kvaseojic v roce 1706 připojil 

konečně díl Psár k Dobřejovicím.354 

Ves Libeň severně Libře byla na přelomu 15. a 16. století  poddána Břežanům, 

resp. jejich majiteli Janu Benedovi z Nečtin, který tu tvrz „Novou Libeň“ postavil.355 

V roce 1584 Libeň prodala již výše zmíněná Markéta z Liběchova, provdaná 

Voděradská z Hrušova Vilému z Rožmberka, jenž statek postoupil Edwardu 

Kelleymu. Po jeho zatčení v roce 1591 připadlo veškeré jeho jmění včetně Libně a 

Libře královské komoře. O osm let později se majitelem konfiskátu stal Kryštof 

                                                 
348 BARTÁK, J. Přehledný místopis země české I. Okres jílovský. Praha: 1940, s.47.; 90 let obce Pohoří, 
Chotouň-Pohoří: 2009, s .17. 
349 BARTÁK, J. cit.dílo, s.46-47. 
350 Tamtéž, s. 72; SEDLÁČEK, A. cit.dílo, s. 214. 
351 Tamtéž, s. 67. 
352 BARTÁK, J. cit.dílo, s. 67-69. 
353 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl 15. Reprint, vydání 
II., Praha: 1998, s. 214. 
354 BARTÁK, J. cit. dílo. s. 47. 
355 SEDLÁČEK, A. cit.dílo, s. 216. 
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Želenský ze Sebuzína, který odkázal synovi Václavovi Novou Libeň a jeho bratru  

domy v Jílovém a Chotouň. Pánem na Libni se však nakonec stal Gabriel, jenž r. 1626 

celé jmění odkázal své tetě Kateřině Polyxeně Donínové z Hrušova. Protože však šlo 

v případě Chotuně a Libně o lenní statky, byly tyto zastaveny Kryštofu Šimonovi 

z Thunu. O rok později je rukou nového majitele břežnaského panství Pavla Michny 

z Vacínova opět Libeň přivtělena k Břežanům.356 

Okrouhlo a připojená osada Zahořany mají podobné dějiny jako Libeň, roku 

1420 patřila část Kolmanovi z Libře k Libři, avšak větší díl k sousední Libni. V roce 

1475 koupil Libeň s poplužním dvorem a „Okrouhlou“ Jan Beneda z Nečtin. Spolu 

s Libní byly obě vsi připojeny r. 1626 k Břežanům.357 

Nedlouhou hranici bychom naměřili s obcí Petrov. Osadu zastavil roku 1543 

Jan Říčanský z Říčan na Janovicích Janu Benedovi z Nečtin a jím byla v roce 1595 

připojena k Libni.358 Osudy Petrova jsou tak nadále spojeny s Okrouhlem, Zahořany 

a Libní. 

Z výše uvedeného soupisu majitelů sousedních obcí vyplývá, že kromě 

Jílového a zčásti Psár spadaly všechny okolní obce od počátku 17. století pod panství 

Dolní Břežany. Výrazné vymezení hranic v době před vytyčením skutečných 

obecních katastrů je tak očekáváno především ve vztahu města Jílového a okolních 

vrchností. Nejzachovalejším dokladem  je hraniční dub, vysazený pravděpodobně ve 

2. polovině 18. století. Nejstarší strom v okolí leží v lesní sníženině nedaleko hájovny 

Kamenná Vrata a vyznačuje nejzápadnější cíp katastru města vůči dolnobřežanské 

vrchnosti (viz obr. 42). 

 

K sledování změn hranic extravilánu sledované obce existuje relativně málo 

pramenů. Základem je Stabilní katastr z roku 1841 a ze stejného roku vypracovaný 

Popis hranic.359 Dále jsem využila Josefský katastr z roku 1787360 a dílčí poznatky 

                                                 
356 SEDLÁČEK, A. cit.dílo, s.216; BARTÁK, J. cit.dílo, s. 67-69. 
357 BARTÁK, J. cit.dílo, s. 49-50. 
358 BARTÁK, J. cit.dílo, s. 49. 
359 NA, I.odd, Fond SK, i.č. 6653. NA, I.odd, Fond Popisy hranic, i.č.4578. 
360 NA, I.odd, Fond JK, i.č. 2387. 
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z dalších zdrojů. Z kartografických děl jsou to indikační skici Libře a okolních obcí 

z roku 1841,361 případně novodobé mapy ČÚZK a dalších institucí. 

Při prvotním studiu jsem vycházela z doporučení P.Vorla362  a sledovala 

podobu také sousedních katastrálních území, neboť jisté nelogické prvky mohou 

ukazovat na významný vývojový jev. Druhotné vývojové změny jsou obecně 

sledovány na okrajových a vzájemně se vymezujících oblastech katastrálního území, 

a to především, jednalo-li se o sousední obce náležející koncem 18. století pod jedno 

dominium. Naopak za spolehlivý ukazatel jisté trvanlivosti jsou výrazné terénní 

prvky nebo dlouhodobě tradiční hranice.363 Určitým vodítkem je také obecná 

představa o situování intravilánu doprostřed plužiny, což se v případě Libře dá 

aplikovat. 

 

Libeř x Okrouhlo 

Pohled do indikačních skic Libře a Okrouhla na západní straně katastru 

naznačuje výše uvedené druhotné změny mezi obcemi. Hranice od severu sleduje 

polní cestu mezi Libní a Jílovým, avšak pod polem, zvaným podle JK „Na 

kloubouce364“uhýbá vpravo a tvoří tak zářez do jinak pravidelně ohraničeného území. 

Mapa prozrazuje, že jde o tři velká pole a jednu louku, jež přináležely 

k zahořanským usedlostem č.p.1 a 4. Naopak těsně za hranicí na území Okrouhla 

měli svá pole i libeřští, konkrétně čp.26 a č.p.16, v tomto případě však jde o 

novodobou změnu, zapsanou v mapě po r. 1841. 

Ke změně, resp. výměně pozemků došlo v souvislosti s postavením dolního 

libeřského mlýna v roce 1743. Novému mlynáři Karlu Trnkovi bylo přiděleno 5 

strichů panských polí, které však „s chalupníkem zahořanským Zimau, jak jim takové 

každému příležitěji leželi, prohandloval“.365 Pravděpodobně zahořanskému sedlákovi 

patřilo čtvercové pole, proťaté polní cestou z Libře do Zahořan a Trnkovi původně 

připadlo úsek nad ním. Pozemky mlynář vyměnil kvůli  výhodné poloze vůči 

mlýnu. 
                                                 
361 NA, I.odd, Fond IS, i.č. 4656(Libeř), i.č. 4761 (Psáry), i.č.4718 (Okrouhlo), i.č.4650 (Libeň), i.č.4542 
(Jílové), i.č.4737 (Pohoří). 
362 VOREL, P. Základy historické regionalistiky. Metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů místních 
a regionálních dějin v českých zemích. Pardubice: 2005, s. 78. 
363 Tamtéž. 
364 NA, I.odd., Fond JK, i.č. 2387. 
365 NA, I.odd., Fond APA-správa statků, i.č.886, sign. XI/2/80-86, kt.243. Mlýn a hostinec Libeř (1816-1875). 
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Obr.6 Vyměněné pozemky dolního libeřského mlynáře na indikační skice Okrouhla a  

Libře z roku 1841. 

 

Libeř x Libeň 

Hranice mezi oběma obcemi tvoří z velké části Libeňský potok. Jistou 

nelogičnost  můžeme vysledovat v místech pod Ovčínem. Pokračování hranic podél 

vodního toku by přirozeně dotvářelo oblý tvar  libeřského extravilánu. Ovčín coby 

vrchnostenský podnik byl založen mezi lety 1561-1591.366 Správce Nové Libně píše 

„Prostřed toho témuž popluží k vsi Libři ležící, jest ovčín/.../, v kterémžto se na zimu dobře 

jeden tisíc i víc dobytka ovčího zavoziti a vychovati může/.../, ale nyní v tom ovčíně ovčího 

dobytka se nachází toliko 547, za příčinu ovcí po  dvě léta mnoho že vymřelo, jak úředník 

správu dal...“.367 Původně tedy patřil ovčín skutečně k Libři, při číslování domů na 

počátku 70. let 18. století obdržel nejvyšší popisné číslo – 20, předcházející č. 19 dostal 

dolejší mlýn. Pozemkové knihy k Libři jej neregistrují, částečně z toho důvodu, že šlo 

o vrchnostenský podnik, ale i proto, že byl nedlouho po číslování domů přivtělen 

k libeňské obci. Dokazuje to jediná zmínka o jakémsi Štětinovi z č.p. 20, uvedeného 

                                                 
366 V soupisu panství z r.1561 je pouze uvedeno, že při libeňském dvoře „...ovčího 15 kop chovati se může“ 
(SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, karton 101); o třicet let mladší dokument uvádí  
„nově vystavený hospodářský stavení“ (NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58). 
367 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
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v robotních seznamech pravděpodobně z roku 1773.368 Stabilní katastr, jenž jako 

první pramen eviduje všechny domy bez rozdílu příslušnosti, č.p. 20 rovněž 

vynechává.  V té době však už katastrálně opravdu patřil k Libni, jak dokazuje SK 

libeňský.369 „Nová“ příslušnost však obyvatele ovčína nezbavovala možnosti či 

povinnosti účastnit se církevních úkonů ve farnosti, do které spadala Libeř. Od roku 

1789 libeňští docházeli do Zlatník a jejich sousedé do Jirčan. Matriky jirčanské 

farnosti evidují nadále od 70. let 18. století narozené, zemřelé i oddané z libeňského 

ovčína.370 Před číslováním domů matriční zápisy hovořily buď o libeňském či 

libeřském ovčínu371 nebo o ovčínu nad Libří.  

Domnívám se, že výše nastíněný vývoj dostačuje k vysvětlení tvarové 

anomálie na libeřsko-libeňských hranicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 Umístění ovčína na indikačních skicách Libně a Libře.. 

 

Zůstaňme ještě u hranic s Libní – od ovčína vede severně podél silnice 

směřující na Dolní Břežany, poté se odklání vpravo na polní cestu psárskou až 

k rybníku Pytlík, kde se mezi poli dosáhne spojení s hranicí katastru Psár. V tomto 

podlouhlém výběžku libeřského katastru měla velkou rozlohu polí vrchnost, tedy 

pražské arcibiskupství. Jednotlivé drobné dílky polí patřily obyvatelům Psár, naopak 

nad Pytlíkem na libeňském katastru držel roku 1841 dvě pole hostinský z Libře 
                                                 
368 NA, I.odd, Fond RS, sign. IX/2/10. 
369 NA, I.odd., Fond SK duplikát, i.č.6652. 
370 Např. roku 1790 je křtěna Magdalena, dcera Matěje Veselého „polního mistra“ (DJ 8), r.1820 Barbora, dcera 
Matěje Hozmana, taktéž polního mistra (DJ 9), v roce 1827 tu zemřel Jakub Hrábek, „mušketýr 
vrchnostenský“(DJ 15) a v letech 1817 a 1825 se tu odehrály svatby (DJ 12). 
371 určitou roli zde hraje i paleografická stránka věci možnost záměny nejednoznačného písmenka uprostřed 
téměř identického slova. 
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č.p.13. Protože k hospodě v roce 1787 tyto pozemky nepatřily, muselo ke změně dojít 

mezi lety 1788-1840. Domnívám se, že jedním z důvodů úzkého severního pruhu 

mohl  být také přístup k rybníku, neboť se kromě malého Návesního rybníka 

nenacházela v katastru Libře jiná velká vodní plocha.372 

 

Libeř x Psáry 

Východní hranice katastru Libře tvoří Psáry. Od severu k jihu sleduje linie 

cestu od Zlatník, podél lesa až fořtovně v Hmoždířkách. Zde se odkloní vpravo a 

běží podél Zahořanského potoka hluboko do psárského území,  kde v lokalitě „Ve 

stráži“ pokračuje lesem, v několika úsecích podél cesty do Jílového a končí na silnici 

sulicko-jílovské, vystřídána hranicí se Sulicemi. 

Proč je tato východní hranice tak členitá? Při podrobnějším zkoumání zjistíme, 

že úsek kolem Zahořanského potoka je  oblastí bývalého Psárského či Velkého 

rybníka, nyní (v SK i JK) vrchnostenským pastvištěm. Rybník  je popsán naposledy 

v roce 1596 jako poškozený s podemletým splavem.373 I. vojenské mapování 

neznázorňuje žádnou vodní plochu, na indikační skice jsou zřetelné pouze zbytky 

hráze. Některé lesní úseky v jihovýchodním výběžku libeřského katastru poněkud 

netypicky přináležejí k psárským usedlostem. Josefský katastr eviduje devět dílů lesa 

psárského myslivce, v roce 1841 jsou všechny tyto lesní pozemky rozděleny mezi 

psárské usedlosti s č.p. 1,2, 3, 16,  25, 28, 38 a 39.374 Izolovaný les pod vrcholem 

Holého vrchu připadl č.p.16, dnes je nazýván Troníčkův.375 

S přihlédnutím k vývoji příslušnosti Psár k různým vrchnostem, resp. trvalé 

rozdělení na dva díly  a k tvaru extravilánu obou obcí se domnívám, že původně 

příslušel lesní výběžek k Psárům. Vede mě k tomu také Čihákova poznámka k roku 

1619. V té době patřil díl Psár Václavu Homutovi z Harasova „jeho lesy hraničily s lesy 

města Jílového. Roku 1619 učinil paseku do jílovských lesů; Jílovští mu dříví pobrali a on je 

žaloval“.376 Dnes Jílové přímo s Psáry nehraničí, a proto, přijmeme-li teorii o 

                                                 
372 O tom vypovídá tzv. I.vojenské mapování z let 1764-1768, na webu Laboratoře geoinformatiky URL:< 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_root=1vm
&map_region=ce&map_list=c124> [cit.2008-2-10] a rovněž indikační skica SK NA, I.odd, Fond SK, i.č. 6653. 
373 NA, Fond SM, i.č.205, sign B 23/14, kt.118. 
374 SK uvádí , že ve všech případech šlo o sedláky různé velikosti, č.p.28 byla vrchnostenská krčma. NA, I.odd., 
Fond SK duplikát, i.č.6668. 
375 Katastrální mapa ČÚZK URL:<http://mapy.kr-stredocesky.cz/pov_plan/plan/html/index.html> [cit. 2008-2-2] 
376 ČIHÁK, L. Paměti královského  horního města Jílového a jeho zlatých dolů, 
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stabilnímu vymezení mezi pozemky jiných vrchností, patřila právě dnešní libeřská 

část lesa k tomu dílu Psár, jenž připadl Břežanům.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Libře a Psár byla vytvořena na základě Indikačních skic SK z roku 1841.377 

                                                                                                                                                         
1.vydání. Jílové u Prahy: 1898, s. 420. 
377 NA, I.odd, Fond IS, i.č. 4656(Libeř), i.č. 4761 (Psáry). 
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Obr.8  Katastrální mapa Libře a Psár, pokus o rekonstrukci někdejších hranic. 
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Libeř x Sulice 

Hranice se Sulicemi vede pouhých několik desítek metrů podél přístupové 

cesty k Chotouňskému dvoru od sulicko-jílovské silnice.  Na poměrně malém území 

se zde stýkají čtyři území, konkrétní podoba je patrně  výsledkem vývoje jílovských 

pozemků vůči vznikajícímu dolnobřežanskému pasntví v průběhu 17. století. 

 

 Libeř x Jílové 

Na první pohled se zdá, že hranice mezi Libří a Jílovým jsou z větší části 

vytvořeny uměle – dělení prochází lesem a kromě výrazného toku Sirotčí strouhy na 

jihozápadě a několika stovek metrů cesty ze Psár do Jílového v jihovýchodním cípu  

„psárského“ výběžku není nijak opticky výrazná (bráno z pohledu indikační skici). 

Avšak podrobná topografická  mapa z 21. století překvapivě ukazuje další přírodní 

hraniční prvky a cesty, pravděpodobně nezakreslené do skic a přesto dnes 

využívané. Příkladem může být klínovitý úsek mezi silnicí jílovsko-sulickou a 

jílovsko-libeřskou. V první třetině vede hranice podél lesní cesty, kterou opustí 

předtím, než přetne psárskou silnici. Pokračuje pak úvozem  hluboko až k Moždířce, 

zde se opět začne obracet k městu a prochází přes drobný vrcholek a dále několik 

metrů podél Zlatého potoka. Vzhledem k tomu, že celá oblast byla od středověku 

doslova prošpikována štolami, přichází v úvahu existence nám dnes neznámých 

terénních a dalších přírodních útvarů, které mohly tvořit přirozenou překážku. Při 

svém studiu jsem se nejprve domnívala, že měla určitý vliv také poloha jednotlivých 

zlatonosných štol, avšak to se nepotvrdilo. Plán dolů a ústí štol jílovského 

zlatonosného revíru pouze u Melichova dolu (viz. obr. 26) přímo uvádí, že se nachází 

na libeřských pozemcích, ačkoli štol je v katastru více.378  K vytyčení hranic se z roku 

1591 zachoval nekonkrétní popis právě ohledně nálezů zlata. „Co se hor zlatých aneb 

rud dotejče, neb ty grunty libeňské až samému městu Jílovému, k jich dědinám vůkol jdou,ty 

grunty se stejkají a rozdíl v gruntech libeňských dál Radlík jest, kde prve mnoho zlata 

nacházelo...“.379 

                                                 
378 Otázkou zůstává, zda.li je to poznámka moderní, nebo autor převzal popis ze starších zdrojů. MORÁVEK, P. 
Ložisková geologická mapa jílovského zlatonosného revíru, 1969. Přehled názvů dolů, štol a jiných důlních 
prací v jílovském revíru. Jílové u Prahy: 1993. 
379 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
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O tom, že na hraničních územích docházelo k nesrovnalostem, svědčí spor 

jílovského měšťana Jiřího Vejvanovského z Jedliče, který v roce 1645 zřídil na 

Radlíku ovčín, „v kterém on ku škodě obce a občanstva přes 500 kusů ovcí drží, tím že se 

pastvy pro ostatní občany nedostává a s okolními vrchnosti mrzutosti povstávají.“380 Podle 

starého zvyku mu bylo nakázáno chovat maximálně 50 kusů ovcí, ale příkazu nedbal 

a v roce 1660 mu bylo 52 ovcí zabaveno.381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9 Detail hranice katastrů Libeř a Jílové.382 

 

Libeř x Petrov 

 Petrov patřil podobně jako Libeř pod panství Dolní Břežany, proto jejich 

společné hranice vznikly později než u sousedního Jílového.  Obce jednoduše dělí 

několik stovek metrů Sirotční strouha, jež na svém horním toku poskytuje podobnou 

službu mezi Libří a Jílovým. 

 

 

 

                                                 
380 ČIHÁK, L. 1898, s. 128. 
381 Tamtéž, s. 129. 
382 Mapy Středočeského kraje URL: <http://mapy.kr-stredocesky.cz/pov_plan/plan/html/index.html> [2008-2-2] 
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9.3.2 Značení a popis hranic 
 

Doplněk k Stabilnímu katastru a jeho indikačním skicám tvoří tzv. Popisy 

hranic, pro Libeř vydané v roce 1841.383  Doslova krokem za krokem je popsáno 

umístění jednotlivých mezníků na hranicích. Kameny jsou číslovány pro každou 

sousední obec zvlášť, proti směru hodinových ručiček. Pokud dělil území potok, 

byly od sebe hraniční kameny podstatně dále než v případě hustě členěného 

hraničního pásma, daného rozložením jednotlivých pozemků (např. Psáry). Mapy 

zachycuje také využití cest (značených světle) coby přirozených dělících prvků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr.10 Mapa - popis hranic Libře, zvýrazněné prvky cest a potoků384. 

        

V únoru roku 2007 jsem se rozhodla provést terénní průzkum hraničních 

kamenů. Nejvyšší šance dochování patníků jsou obecně v lesích a v oblastech co 

nejméně dotčených antropogenní činností. Proto jsem zvolila úsek od trojmezí Libeř-

Okrouhlo-Petrov proti proudu Sirotční strouhy. Podařilo se nalézt tři mezníky, 

                                                 
383  NA, I.odd., Fond Popisy hranic, i.č.4578. 
384 Tamtéž. 
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přibližně v místech jejich zakreslení v mapě. Podle vzhledu žulových kvádrů se zdá, 

že pocházejí z moderní doby (19.-20. století), popis kamenů je odlišný než v zápisu 

z roku 1841. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11 Mezník na hranici katastrů Libeř-Okrouhlo-Petrov u Sirotčí strouhy. „...do poslednějšího potoku 
k mezníku poznamenaném s L.P.O., který na levé straně potoka, kde se ten samý s jedním lesním potokem schází 
a porostliny zahořanského Frant. Chalaupky Nro.9 k katastrální obci Petrov přihraněný, stojí.“385 Stav únor 
2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12 Kámen na břehu  Sirotčí strouhy,vlevo libeřské, vpravo petrovské o proti proudu jílovské 
území. „Z násobného mezníku s P.L.E. poznamenaného, který mezi lesy libeřské vrchnosti a radlického Prokop 
Stichlý Nro. 1 k katastrální obci Jílový příhraničí a /.../Františka Chaloupky Nro. 9 na letním potoce stojí.“386 

 

 

                                                 
385 NA, I.odd., Fond Popisy hranic, i.č.4578. 
386 Tamtéž. 
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Obr.13 Vykopnutý mezník, pravděpodobně nedaleko od místa svého dřívějšího uložení. 

„Odtud poledně východní stranou doprostřed potoka ku kameni Nro.1, který po pravé straně potoka mezi polma 

libeřské obce a Jílovského Františka Attla Nra. 46 stojí.“387 

 

Popisy nám také přináší podrobnosti jednotlivých úseků mezi mezníky, 

zároveň však popis dnes nemůžeme v proměněné krajině  zcela uplatnit. Svou daň si 

vybralo scelování polí, vznik chatových osad, rozšiřování silnic a nelze vyloučit ani 

krádeže. 

Vymezení vlastního území vůči cizímu se dělo různými způsoby.  Samotné 

slovo „hranice“ původně znamenalo tříhranný dřevěný mezník a „meze“ byla 

vidlice na rozhraní zasazená v zemi.388 Význam obou slovem se časem měnil, dnes je 

chápeme jako pojmy vyjadřující označení rozdělení území rozdílných vlastníků. 

Kromě uměle vysazených mezníků byly využívány skály „nepohodám časův i 

násilnému odstranění rukou zločinnou snáze odolaly než meze jakékoliv...“,389 a stromy, 

hlavně duby, břízy habry, jedle, smrky, borovice, jasany a vrby.  Dále různé terénní 

                                                 
387 Tamtéž. 
388 CHADT (ŠEVĚTÍNSKÝ), J.E. Dějiny lesů a lesnictví : Hospodářství lesního a hospodářského lesního zřízení 
či úprav lesa-soustav. Písek: 1913, s. 618. 
389 tamtéž. s. 620. 
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překážky – rokle, příkopy, mosty, ale také uměle navršené kopky, do kterých byly 

vkládány předměty, dokazující účel uměle navršené hromady.390 

Konkrétní doklad využití jednotlivých typů mezníků v Libři máme z roku 

1737, kdy 2.května byly popsány hranice zádušního lesa „Toho dílu ohraniční /neb 

žadných více tam nebylo/ stalo se...“.391  „Ochozu“, neboli pěšího obejití pozemků se 

účastnili významné  úřední osoby  a také místní sousedé.392- v našem případě 

hejtman břežanský, důchodní písař, hospodář, jirčanský farář, libeřský rychtář  a tři 

sousedé, jejichž se vymezení pozemků přímo dotýkalo ( Matěj Podstara, Tomáš Míka 

a Martin Lněnička (?)).393  Skupina postupovala od jednoho mezníku k druhému, 

jejichž vzájemná vzdálenost byla přesně odkrokována. Často bylo užito stromů (nebo 

jejich pozůstatků) se znamením: „hruška, na ní 3 cejchy panský,... lípa a na ní 3 cejchy 

panský,.... starý pařez dubový jmenovaný panskym cejechm,... smrk, na něm kříž,... doubeč, 

na konci jedné strany kříž a z druhé strany panský cejch,... k třešni, na ní kříž lizovaný.... 

k hrušni, na níž kříž...“ Dřeviny se poznamenávaly rozmanitě – tesáním, rytím nebo 

pálením, nejčastěji symbolem kříže, střely či kalicha. Při (znovu)značení mezí 

zádušního lesa u psárského rybníka  hrály roly také tzv. maršály –  mohutnější 

stromy, výrazně se lišící od okolního porostu „první maršál jest dub ...jest borovice 

blízko staré lípy větra vyvrácené jižto ještě kus vrchu v audolí přistává, ta někdy maršálem 

býti muohla...“.394 Kamenné mezníky měly také různý charakter -  „mezník vsazen 

kamenný, polovičně oblázkovitý, hrany tři... kamen ležatý, na něm vytypaný kříž, kámen  

černý... mezník, totiž dvojí křemen žlutý a bílý....vopukový kámen“ Třetím typem užitých 

hraničních ukazatelů byly kopky kamení „ ...jest pak ta hromada mechem porostlá... opět 

hromada kamení...“.395 

 

 

 

 

                                                 
390 Tamtéž, s. 620-633. 
391 NA, I.odd., Fond APA 1,  Liber benefici Jirčanensis, i.č.2591. 
392 CHADT (ŠEVĚTÍNSKÝ), J.E. cit.dílo, s.636. 
393 NA, I.odd., Fond APA 1,  Liber benefici Jirčanensis, i.č.2591. 
394 Tamtéž. 
395 Tamtéž. 
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9.4 Uspořádání plužiny 
 

Pojem plužina zahrnuje uzavřený soubor pozemků využívaných za účelem 

zemědělské výroby.396 Konkrétně to jsou orná pole, louky, pastviny a druhotně 

zalesněná zemědělská půda. Studiem vývoje historické plužiny je možné nahlédnout 

do podstatně staršího období, než „jen“ pomocí písemných pramenů. Nejvhodnější 

kartografickou pomůckou je opět indikační skica, uchovávající ještě relativně 

archaické prvky krajiny. Využití plánů z první poloviny 19. století však také přináší 

úskalí, jak upozorňuje M. Štěpánek.397  Uspořádání plužiny v katastru bylo podle něj  

velmi ovlivněno přechodem k intenzivním formám hospodaření a odstraňováním 

úhorů na přelomu 18. a 19. století. Ke změnám také často docházelo slučováním 

plužin nebo zánikem sídliště. Charakter plužiny rovněž ovlivňují další faktory- 

přírodní, technické a společensko-ekonomické.398 

Libeř leží v širokém úseku Zahořanského potoka na hnědých půdách spíše 

špatné bonity. Doklady o osídlení Germány pochází z 2. století,399 souvislé osídlení  

tu pravděpodobně bylo od 11.-12. století.400 Za vznikem osady pravděpodobně stálo 

rýžování zlata v Zahořanském potoce a stezka spojující jih Čech a Rakousy s Prahou. 

Ačkoli je její vznik datován dobou 13. století, severo-jižní komunikace tudy 

procházela dříve, v úvahu připadá spojnice keltských oppid Zbraslavi a Hrazan.401  

J. Žemlička  hodnotí dle indikační skici plužinu Libře jako nepravidelnou  

traťovou s bloky na okrajích.402 Směrování tratí ve směru východ-západ je dáno 

sklonem terénu od severu k jihu. Typ traťové plužiny patří mezi nejstarší,  tvoří jej 

soubor dílčích úseků polí různých  tvarů.403 Tato plužina je také typická právě pro 

oblasti závislé na přírodních podmínkách, resp.převýšení terénu. Bloky vznikaly 

spíše ve vlhčích půdách, v suchých jsou pozemky rozděleny na pásy.404 To odpovídá 

                                                 
396 VOREL, P. cit.dílo, s. 66. 
397 ŠTĚPÁNEK, M. Plužina jako pramen dějin osídlení: Příspěvky k dějinám osídlení I.ČČH XV., Praha: 1967, 
s. 725-746. 
398 VOREL, P. cit.dílo, s. 67. 
399 BŘICHÁČEK, P. Jílovsko v pravěku.  Jílové u Prahy. Jílové u Prahy: 1987, s. 23. 
400 ŽEMLIČKA, J.Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15.století. Památky 
archeologické LXV. č.2, 1974, s .441. 
401 KVĚT, R. Duše krajiny: staré stezky v proměnách věků. Praha: 2003, s. 99-103. 
402 ŽEMLIČKA, J. cit.dílo, s. 424. 
403 VOREL, P. cit.dílo, s. 68. 
404 ŠTĚPÁNEK, M. cit.dílo. 
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naší situaci. Bloky leží na okrajích plužiny, tvoří je především luční a vlhčí enklávy, 

využívané jako pastviště. Naproti tomu pásy tvoří vnitřek plužiny a jde převážně o 

pole. Vlhčí a zamokřené pozemky v okolí Zahořanského potoka mají tvar velmi 

různorodý. Utváření tvaru, velikosti a vlastnické příslušnosti ovlivňovalo také 

rozšiřování užitné zemědělské plochy na úkor pozůstalých lesních ploch. Srovnáme-

li hrubý obrys lesních enkláv v plužině na  mapě 1. vojenského mapování s parcelami 

v indikační skice SK, je na stejných místech zřetelně vidět nepravidelný tvar 

převážně vlhkých úseků podél cest. 405 V převážné většině patřily tyto tratě k obecní 

půdě.406 

Společensko-ekonomickým  vlivem na vývoj plužiny  se rozumí  rozšiřování 

zemědělských ploch za účelem zvýšení produkce, kultivace půdy, vznik tvrzí a 

opevněných dvorů, nebo naopak zánik některých osad, vyměření a rozvoj 

vrchnostenských dvorů a dalších podniků (mlýny, ovčíny, pivovary..). Do vývoje 

zasáhl i rychlý růst drobnějších usedlostí ve 2. polovině 18. a na počátku 19. století. 

V Libři do vývoje nejprve zasáhl vznik dvou tvrzí a jejich poplužních dvorů a mlýna. 

Jedno ze sídel vzniklo zřejmě ve 14. století, druhé po polovině věku následujícího, a 

to kvůli rozdělení vsi na dva díly.407  Starší tvrz stávala v místech dnešního č.p. 23 

lokalitě „Na valech“. Díky archeologickému průzkumu si můžeme utvořit představu 

o podobě sídla – tvrz byla opevněna valem a příkopem , k jižní obvodové hradbě 

přiléhala velká stavba, snad věž citovaná v pramenech, na SV od ní stávala 

dochovaná studna.408  Teorii o poloze poplužního dvora této tvrze jsem popsala 

v předchozí práci,409 umístila jsem jej do míst č.p. 4 a 5 pod tvrz s rybníčkem (r.1545 

„...ve vsi Libři dvůr pustý, kterýž slove věžě s rybníkem a tím vším příslušenstvím“410).  

Toto šlechtické sídlo zaniklo na počátku 16. století  a na jeho místě byla až koncem 

18.století postavena podružská chalupa, do té doby byla parcela s pozůstatky po 

                                                 
405 1.vojenské mapování, cit.dílo. 
406 NA, I.odd, Fond IS, i.č. 4656. 
407 ÚLOVEC, J. O bývalých tvrzích v Libři. Středočeský sborník historický. č.21, 1995, s.13. 
408 Tamtéž.s.15. 
409 KUCROVÁ, V.cit.dílo. 
410 ÚLOVEC, J. cit.dílo, s. 10. 
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valech využívána jako pastviště. Nejstarší kartografické podrobné zobrazení z let 

1764-1768411 nenasvědčuje, že v „Na valech“ kdy něco stávalo.  

Lokalizace mladší tvrze je velmi nejistá, snad v místech mezi mlýnským 

náhonem a někdejším Návesním rybníkem, podle J. Úlovce tomu napovídá popis 

území jako „Baumschute“ (= rumiště). Sídlo by tak bylo nejméně z jedné strany 

chráněno vodou.  V roce 1574 prodával Jan Štenberka  „...tvrz Lybeř, dvůr poplužní 

s poplužím, tudíž ves Lybeř, což tu má, s poplužím, ...pivovarem, sladovnou, mlejnem,s 

poddacím kostelním...“.412 Přijmeme-li hypotézu o umístění mladšího sídla, pak by 

mohly být součástí poplužního dvora blízká kovárna, mlýn a krčma. Ačkoli písemné 

zprávy o provozech pocházejí až 15.-16. století,413 kvůli fungování dvora a 

procházející zemské stezce jistě existovaly dříve a přímo tak intravilán a navazující 

extravilán vytvářely, než aby jej výrazně transformovaly. Výrazným zásahem do 

krajiny bylo vybudování mlýnského náhonu. Stabilní katastr i starší josefské 

mapování ukazují systém kanálů vedoucích od hráze někdejšího Psárského rybníka 

lukami pod čp. 11 a 12., podchází hlavní cestu a pokračuje mezi stavením kovárny a 

hospodářských budov krčmy k nádržce nad mlýnem. Pravděpodobný vznik vodní 

cesty již ve středověku neumožňuje provést analýzu jejího vlivu na plužinu. 

Naproti tomu se dá lépe sledovat vznik vrchnostenského ovčína na konci 16. 

století, což jsem načrtla výše u výkladu změny hranic. Místo bylo vybráno s ohledem 

na vhodnou polohu uprostřed luk a polí „...pastvy ovcím i jinému dobytku s dostatkem 

výborné jsou na těch lukách, do sta vozů sena se nabírá a votav do 30 vozů...a ještě luk se 

připlániti a přidělati na mnoze může...“.414 Pozemky náležely zprvu přímo pod Libeř415, 

v JK už je v lokalitě „Pod kaplí“ popsáno pole jako  „pole pod kapličkou k lybeňskému 

dvoru“.416 Podle J.Bartáka mohl být ovčín vystavěn na místě osady a dvora Zámyslov, 

zaniklých v 16. století. Tomu však odporuje pomístní jméno „Zamyslová“ v místech 

dnešní křižovatky silnic jílovsko-sulicko-libeřské u Radlíka417 v katastru Jílového a 

                                                 
411Josefské nebo tzv.1.vojenské mapování, na webu Laboratoře geoinformatiky UJEP Ústí nad Labem. 
URL:<http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=800&lang=cs&z_width=1000&z_newwin=0&map_ro
ot=1vm&map_region=ce&map_list=c124> [2008-4-6]. 
412 ÚLOVEC, cit.dílo, s. 9. 
413 Kovárna r.1536 (ÚLOVEC, J.cit.dílo, s.9); mlýn r.1475 (Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku, VII.díl. Praha a okolí.Praha: 1988); krčma 1475 (viz mlýn). 
414 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
415 Tamtéž. 
416 NA, I.odd, Fond JK, i.č. 2387. 
417 SOkA Praha-západ, Archiv města Jílové u Prahy, i.č.29, katastr města Jílového r. 1785. 
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také  důl jménem Zamyslová, jehož název je údajně  odvozen od zaniklé osady, ležící 

severně od Radlíka.418 

Stavbu dolního libeřského mlýna můžeme přesně datovat do roku 1743. 

Tehdy si na vlastní náklad se svolením vrchnosti postavil Karel Trnka, bratr 

„hořejšího“ mlynáře  „mlejnek s jedním složením“.419 Bylo mu přiděleno 5 strichů 

panských polí, „jenž potom se mlynář s chalupníkem zahořanským Zimau, jak jim takové 

každému příležitěji  leželi, prohandloval a k nim ještě pod 3 věrtele přidělil“.420  

 

 

   Obr.14. Umístění pozemků dolního libeřského mlýna. 

 

Vznik nových podružských chalup od 2. poloviny 18.století neměl výrazný 

vliv na tvář plužiny. Domky s č.p. 16 a 17 vznikly v jihozápadním cípu obce na 

obecní půdě před rokem 1767.  Domnívám se, že původně na jejich místě stával 

grunt Svatoše Vlčka.421 Další chalupy se stavěly  na návsi (č.p. 9, 15, 18, 21, 22), 

                                                 
418 Důl je na geologické mapě označen „Z 16“, leží v místech dnešní chatové zástavby. . MORÁVEK, P. 
Ložisková geologická mapa jílovského zlatonosného revíru, 1969. Přehled názvů dolů, štol a jiných důlních prací 
v jílovském revíru. Jílové u Prahy: 1993. 
419 NA, I.odd., Fond APA-správa statků, i.č.886, sign. XI/2/80-86, kt.243. Mlýn a hostinec Libeř (1816-1875). 
420 Tamtéž. 
421 „Rychtář Tůma se stal majitelem gruntu už v roce 1585, po něm usedlost převzal jeho syn a následně Svatoš 
Vlček, podle něhož byl statek nazýván – tedy buď„svatošovský“ nebo „vlčkovský“ (č.p.2), což činí potíže s 
ohledem na paralelní existenci gruntu Jana Vlčka. Rychtářův dům byl v registrech uveden jako první, a to buď 
ze zvyku začít popis obce od význačného domu a nebo, jak se v tomto případě domnívám, jednoduše od kraje vsi. 
Číslování domů v letech 1771/72 bylo provedeno z levého kraje obce, z čehož vycházím při následující hypotéze. 
V indikační skice roku 1841 jsou jednotlivé pozemky jmenovitě přiřazeny k určitému popisnému číslu (mapa 
č.11). K domu č.2 mimo jiné připadá i rozsáhlé pole těsně navazující na podružskou chalupu č.17, což je 
vzhledem k položení pozemků ostatních statků přímo za usedlost zvláštní. I další pole a louky náležící k č.2 těsně 
s domem či zahradou nesouvisí. Naopak je tam výrazné zastoupení obecní půdy a také cesta protínající zahradu. 
Spojením těchto poznatků se rýsuje možnost, že Tůmův grunt stával někde v místech dnešního č.p.17. Přímo za 
domem by na něj navazovaly pozemky a při provádění popisu obce mohl být skutečně první stavbou na okraji 
Libře. Na jeho nynějším místě mohl stát jiný grunt (či chalupa), který později zanikl, nebo také nic. Vlčkovský-
svatošovský statek pak zpustl a byl obnoven na dnešním místě s tím, že mu zůstal půdní fond i tradiční označení. 
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později na místech doložené tvrze v severním libeřském okrsku (č.p.23 a 27). Domek 

s č.p. 26 vyrostl pod kostelem tam, kde stávala fara. Z větší části byly využity jako 

stavební parcely obecní pastviny. 

Do tváře krajiny vtiskly své stopy lidé také svými dalšími aktivitami, 

podívejme se na nejdůležitější z nich, sledovatelné v okolí Libře.422 

 

9.4.1 Historické komunikace 
 
 Katastrem Libře procházely všechny dři druhy komunikací, vytvářených 

v minulosti – místní umožňující pohyb po katastru, lokální spojující okolní osady a 

jedna dálková. Tou byla nejprve cesta z Jílového do Prahy přes Libeř, Psáry a Jirčany 

(užívaná asi do konce 13. století), poté přímější spojnice vedená přes od Libře severně 

na  Zlatníky, Písnici a Krč.423 Tzv. zemské stezky vznikaly z vlády Přemyslovců, Libři 

procházela jedna z větví linecké stezky, vinoucí se z Lince přes České Budějovice na 

Prahu.424 Ze stezek  se za Karla IV. staly silnice, tedy „silné cesty“, široké se 

zpevněným povrchem. Jejich bezprostřední okolí bylo vykáceno, aby se za stromy a 

v křovinách nemohli skrývat lupiči.425 Do tereziánských dob však některé cesty 

nedoznaly modernizace, a proto musel Ferdinand I. roku 1588 využít cestu 

benešovsko-jesenickou, protože silnice jílovská již nebyla řádně upravována.426 

Jílovský rodák L. Čihák smutně konstatuje: „...stará naše zemská silnice neupravována 

pustla až skoro k zapomenutí. Sloužila jen lidu těch osad, které u ní byly...a pozbyla rázu 

silnice dálkové mezi zeměmi.“427 V polovině 19. století byla vyměřena nová silnice 

s menším sklonem, která degradovala stávající dosavadní cestu na pouhou přímou 

spojnici Radlík-Libeř pro pěší poutníky.  

 Kudy cesta vedla je nejlépe vidět na indikační skice z roku 1841, méně bohužel 

v 1. vojenském mapování, neboť se Libeř nachází na poškozeném spodním okraji 

                                                                                                                                                         
Jeho někdejší parcelu pak zabral podružský domek č. 17, jenž roku 1767151 kupuje Tomáš Konvalinka od 
Václava Svatoše.“ KUCROVÁ, V. cit.dílo, s. 26-27. 
422 Vycházím primárně z metodického postupu P.Vorla, VOREL, P. cit.dílo, s. 78-80. 
423 ŽEMLIČKA, J. cit.dílo, s. 431 a 441. 
424 KVĚT, R. cit.dílo. 
425 CÍLEK, V. Projevy lidské činnosti v krajině: cesty, in: Krajina v České republice, ed.Jan Němec, František 
Pojer. Praha: 2007, s. 115. 
426 ČIHÁK, L. Paměti královského horního města Jílového a jeho zlatých dolů.Přepracoval a doplnil Václav 
Čihák. Jílové u Prahy: 1948, s. 11-12. 
427 Tamtéž, s. 12. 
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mapového listu č.124.428 Podrobně je cesta popsána v libeřské kronice z 20. let 

20století429: „Z obcí v jižních Čechách,položených při pravém břehu Vltavy, jezdily touto 

cestou přes Jílové Libří ku Praze  povozy se zbožím a potravinami, kratšími pěšinami pak si 

nadcházeli „hokynáři“, kteří své zboží na zádech do hlavního města dopravovali. Taková 

pěšina, dodnes zvaná „hokynářskou“, vedla z lesa přes louku vzhůru k ovčínu „Šindelce“ (po 

levé straně školy). Po této staré silnici zbylo jen několik míst, svědčících o tom, že staří 

volívali nejraději směr přímý, nejkratší, nehledíce na stoupání neb spád terénu. Zbytkům této 

silnice, od kostela jižně lesem k Radlíku a od silnice nad školou přímo k „Šindelce“ říká se 

dnes „stará cesta“. V Libři vedla od „Šindelky“ přímo dolů /.../ dále vedla přes potok (mostu 

zde nebylo) vzhůru lesem). Od potoka odbočovala vozová cesta od silnice ku Psárům. Vedla  

kolem nynějšího rybníka přes louku, podle lesa, stáčela se severovýchodně k samotě 

„Mordýřka“ zvané (nynější hájovna) a odtud směrem východním táhla se přes Psáry 

k Jirčanům.“ 

 Na základě indikační skici a popisu z kroniky jsem průběh cesty promítla do 

současného územního plánu. Dodnes lze v terénu identifikovat pozůstatky 

komunikace, zejména v místě, kde nová silnice přetíná těleso staré cesty (dvojitá 

zatáčka nad kostelem). Kromě náspu a úvozů se dochovalo také torzo kamenného 

můstku (viz obr. 32). 

 

 
Obr.15 Úvoz cesty u zatáčky „nové“ silnice nad Libři při pohledu z jihozápadu. Stav únor 2007. 

 

                                                 
428 I.vojenské mapování z let 1764-1768, na webu Laboratoře geoinformatiky, cit.výše. 
429 Libeřské matriky (od 20.let 20.století do současnosti), OÚ Libeř. 
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  Cestu lemovalo několik drobných sakrálních památek. Před vstupem do 

libeřského lesa nad Radlíkem měli poutníci možnost pomodlit se u křížku, jehož 

umístění prozrazuje 1. vojenské mapování a montánní plán radlických dolů z roku 

1762.  Po úspěšném překonání výrazného klesání lidé mohli poděkovat Bohu přímo 

v kostele sv. Jiljí nebo se zastavit u křížku na náspu pod areálem hřbitova s kostelem 

a pokračovat v cestě na sever ke Zlatníkům. Nad Libří dosud stojí kaplička obrácená 

do pole směrem k ovčínu (viz. obr. 33). Procházející a projíždějící zde měli poslední 

(nebo naopak první) možnost poohlédnout se do údolí Libře s dominantou sv. Jiljí. 

Podle místní kroniky „bývala udržována v pořádku vrchností“ a měly být u ní nalezeny 

lidské kosti, podle autora snad zde popravených.430 Stejný pramen nás informuje 

ještě o jedné památce novějšího data. U školy, kolem které stará cesta procházela, byl 

roku 1880 vztyčen kovový kříž s Kristem na mramorovém podstavci. Nechal jej 

zhotovit František Jiroušek ze Zlatník, pocházející z libeřského mlynářského rodu 

jako dík za uzdravení syna.431 V roce 1948 byl křížek zničen, podobně jako socha sv. 

Jana Nepomuckého na mostě přes Zahořanský potok ( viz. obr. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Obr.16 Křížek na Radlíku v montánní mapě jílovských dolů r. 1762.432 

 

 

 
                                                 
430 Libeřské kroniky, tzv.1.kronika, autorem textu Josef Roubíček, správce školy a jednatel místní osvětové 
komise, r. 1921. OÚ Libeř; Po světových válkách byla rekonstruována, ale vojáci z posádky na Ovčíně ji 
zdemolovali. Obnovena byla až kolem r. 2000. Ze vzpomínek p.Václava Kuželky, srpen 2007.. 
431 Ze vzpomínek p.Václava Kuželky, srpen 2007. 
432 NA, 2.odd., Fond SMMP, i.č.151. 
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Obr.17 Tentýž křížek (vlevo jílovská šibenice) v 1.vojenském mapování (1764-1768).433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.18 Kostel sv.Jiljí s křížkem před branou hřbitova. Stav červen 2006. 

 
                                                 
433 na webu Laboratoře geoinformatiky 
URL:<http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_roo
t=1vm&map_region=ce&map_list=c124> [cit.2008-2-10] 
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Obr.19 Rekonstrukce průběhu staré cesty v libeřském katastru. Červeně - stará cesta, 

zeleně – nynější hlavní silnice, 1- směr Dolní Břežany, 2-směr Zlatníky, 3-směr Psáry, 

4-současná křižovatka silnice jílovské, libeřsé, psárské a sulické, 5-osada Radlík 
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Po poklesu významu někdejší zemské stezky se z ní stala lokální cesta 

spojující Libeř s Jílovým na jihu a Dolními Břežany na severu.  Větvené komunikace 

podél Zahořanského potoka  mířily jihozápadním směrem k Okrouhlu a 

Zahořanům,434  proti proudu pak na Psáry a Jirčany.  Do libeňského dvora se mohlo 

dojít buď pěšinou skrze pole k lokalitě „Na hnilici“ a dále přes Libeňský potok 

k Libni nebo severně kolem libeňského ovčína. 

 Nejnižší kategorie komunikací měla význam pro pohyb na katastru mezi 

jednotlivými pozemky. Důležitou roli hrála obecně spojnice obcházející intravilán,435 

avšak v případě malé rozlohy Libře pravděpodobně  neměla velký význam. 

 Na komunikace v extravilánu lze pohlížet také prizmatem jejich stáří vůči 

parcelaci okolních pozemků. Podle obecného historickogeografického  názoru436 jsou 

cesty, které zachovávají majetkovou příslušnost parcely a jejího dělení po obou 

stranách, vznikly později než systém dělení pozemků. Naopak komunikace, která 

rozbíjí strukturu parcely, předchází vnitřnímu členění tratí. M. Dohnal však 

zpochybňuje generalizaci výše nastíněných pravidel na příkladu borovanské 

plužiny. z důvodu nezbytnosti existence komunikací. 437  Přihlédnu-li k obecnému 

předpokladu, pak k cestám „starším“ než rozdělení plužiny patří komunikace 

vycházející z návesního prostoru  za domkem č.p.17  západním směrem. Po několika 

stovkách metrů se stáčí na sever a končí mezi poli (dle IS). Cesta rozděluje plužinu 

nejen odlišným členěním tratí na levé a pravé straně, ale také majetkovou 

příslušností. Zatímco část západnější je rozdělena na 8 tratí (a malý klínek) mezi 7 

majitelů, na opačné straně blíže k Libři hospodařil na jediné velké parcele libeřský 

krčmář (č.p.13). Hospoda zřejmě byla ve vsi od počátku, proto je pravděpodobné, že  

největší část pozemků zpočátku přináležela k ní.  Uvnitř tohoto velkého pole ležela 

luční enkláva, ke které  vedla samostatná odbočka. 

 Komunikace zemské stezky je dle všeho poměrné stará, avšak dělení parcel je 

zhruba neporušené.438 Majitelé úseků jsou odlišní. Specifickým případem jsou polní 

cesty vycházející ze středu obce směrem na severozápad  k Libni. Většina polních 

                                                 
434 Této cestě se mělo říkat „umrlčí“, podle trasy přepravy nebožtíků z Okrouhla a okolí na libeřský hřbitov. Ze 
vzpomínek p.Václava Kuželky, srpen 2007. 
435 DOHNAL, M. cit.dílo, s. 87. 
436 Tamtéž, s. 93. 
437 Tamtéž. 
438 Vezmu.li v úvahu úsek od č.p.23 k libeňskému ovčínu se překlenutím vnitřního prostoru mezi větvemi cesty. 
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tratí zachovává tvar ve všech třech úsecích mezi cestami. Příslušnost pozemku 

k usedlostem je různá. V několika případech měl jeden vlastník celou trať dělenou 

dvěma  až  třemi cestami (např. č.p. 6, 4, 13, 1, k faře), jen výjimečně byl úsek 

rozparcelován mezi dva a více majitelů (např.  obecní, č.p.11 a 12). Síť cest se patrně 

formovala také na základě zkulturňování původně lesní krajiny na pole a louky, jak 

je zřejmé z mapování ve 2. polovině 18. století.439 

 

9.4.2 Potoky  
 

Nejdůležitějším tokem, procházejícím katastrem Libře a obcí samotnou je 

Zahořanský potok.  Bývá označován také jako Libeřský, případně Libřice. Pramení 

Horních Jirčan a po průtoku Dolními Jirčany a Štědříkem se k němu zleva připojuje 

Sulický potok.  Na katastru Libře se do něj vlévá 5 drobných sezónních vodotečí,440 

mezi které patří i Zlatý potok. Ten pramení  nedaleko štěrkovny na Radlíku a 

údolíčkem  teče na sever až k Moždířce, kde splyne se Zahořanským potokem. Jeho 

jméno a místní pověsti441 naznačují, jak přišel ke svému jménu.  Protože vyvěrá 

z podzemí  dolů, odnášel s sebou odnepaměti zlatý písek.  Kov se tak dostal do 

Zahořanského potoka, kde jej místní obyvatelé rýžovali. Jedna z teorií praví, že Libeř 

dostala své jméno právě od rýžování zlata.442 Ještě před sto lety bylo vidět haldy 

vyrýžovaného kamení.443 Dokladem může být mimo jiné pře faráře Zdislava 

s vdovou po přecházejícím majiteli vsi Dorotou v květnu roku 1392. Ženu obvinil 

z toho, že mu rýžováním zlata poškodila farní louku.444 Josefský i Stabilní katastr 

naznačují, že by se ona zmiňovaná louka mohla nacházet téměř těsně u pod 

soutokem  Zahořanského a Zlatého potoka v Moždířkách. Dnes jsou vody potoka 

                                                 
439 1.vojenské mapování, cit.dílo. 
440 Dle geologické mapy na webu České geologické služby URL:< 
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=738435&x=1060366&r=5000&s
=1&legselect=0> [cit.2010-2-27]. 
441 Mimo jiné se říká, že se na zlato přišlo díky zlatě v žaludcích slepic, které se pásly v okolí potoka. (ústní 
sdělení libeřského obyvatele p.Kuželky z č.p.3 v srpnu 2007) 
442 ČIHÁK, L. 1898, s. 15. 
443 Libeřské kroniky, 1921- současnost, OÚ Libeř. 
444 ÚLOVEC, J. cit.dílo.s. 6. 
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zařazeny mezi pstruhové,445 v roce 1591  úředníci libeňského panství  „ ...mřenů, 

střevlí, pstruhů i raků a jiných ryb /.../ očitě spatřili“.446 

Možnou změnu hydrologických poměrů indikuje nález někdejší vodoteče při 

výstavbě přivaděče Želivka v prostoru kamenolomu Na horkách za jesenickým 

hřbitovem. Říčka měla mít šířku nejméně 8 metrů, sbírat vodu Botiče a téct přes 

Psáry na Libeř.447 Geologická mapa potvrzuje v místech přítomnost naplavenin, 

ostatně vodoteč je částečně zachována dodnes, avšak ve velmi nevýrazné formě. 

Libeňský potok tvoří severozápadní hranici libeřského katastru s Libní. 

Pramení západně od Libně a v minulosti napájel tři velké rybníky u této obce, dnes 

existuje jen jeden na návsi. Bohatství potoka zachoval popis libeňského dvora z roku 

1561 „K též tvrzi jest potok, v kterémž pstruhové, střevle, mřeně, raky jsou...“448 O třicet pět 

let později vypadal zápis takto : „...potůček u Libně jde od rybníka slove Kejština /či 

Kajšina. /.../ a vpadá do potoka nad Zahořany, v něm mřenů, střevlí a i raků dostatek.“449 

 

9.4.3 Rybníky 
 

Rybniční soustava dosáhla co do velikosti svého maxima patrně koncem 

16.století.  Žádný ze známých pramenů nehovoří o současné či nedávné výstavbě 

některého vodního díla, spíše naopak se můžeme dočíst o jejich pustnutí. Není tedy 

možné přesně datovat jejich vznik. Alespoň část z nich však mohla být vystavena 

v 16. století, době příznivé pro budování velkých rybničních soustav. Pro podnikání 

velkostatku byla stavba rybníků jedna z nejziskovějších investic, jak dokazuje oblast 

Třeboňska, Pardubicka a Poděbradska.450 Literatura se shoduje na tom, že v 16. 

století bylo v Čechách asi 78 000 rybníků o rozloze 120 000 ha, časem počet nádrží 

klesal, v roce 1840 bylo v Čechách jen 35 414 ha rybníků,což je méně než polovina.451 

Nejvýraznější zásah do rybničního hospodaření znamenala třicetiletá válka. Vojsko 

                                                 
445 Webové stránky Regionálního muzea Jílové u Prahy  URL: < 
http://www.muzeumjilove.cz/muzeum/index.php?clanek=4> [cit.2010-2-27]. 
446 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č. 58 
447Autoři odkazují pouze na ražební plán podniku Výstavba kladenských dolů. KOTRČ, J-SOMR, J. 900 let 
Jesenice u Prahy. Jesenice u Prahy: 1988, s. 21-22. 
448 Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, karton 101 
449 Tamtéž. 
450 HUDEČEK, O. Rybníkářství v Čechách od středověku do počátku  industrializace. Příklady Třeboňska, 
Pardubicka a Blatenska. FHS UK: Praha: 2009. 
451 Tamtéž. 
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vyplundrovalo lehce dostupný zdroj obživy a nezřídka zničilo jeho zařízení, 

nedostávalo se znalců chovu ryb a celkově se začal chov a prodej ryb nevyplácet. 

Roli hrála zřejmě i změna klimatu a s ní zvýšené nebezpečí povodní (viz výše) a 

využití půdy k pěstování plodin na úkor vodních ploch. 

Třístupňový systém chovu kaprů se používal nejpozději v polovině 15. století 

a poprvé se objevil na našem území.452  Do třecích (potěrních, trdelních) rybníčků 

byly vkládány oplodněné jikry, aby za rok dorostly do plodové velikosti a mohly být 

přesunuty do rybníka výtažního, kde rybky zůstaly další rok až dva.  Nakonec 

putovaly do rybníka násadového, jenž  býval každý třetí rok vypuštěn a dno osíváno 

obilím.453 Všechny typy nádrží měly být zřizovány na úrodné půdě s dostatkem 

potravy. Kvůli snažšímu prohřívání vody se také stavěli plochých údolích a pánvích, 

nejlépe tak, aby  řeka či potok neprotékaly přímo rybníkem.454 

V okolí Libře se nacházelo mnohem více vodních ploch než dnes. Popisy 

libeňského panství z přelomu 16. a 17. století rekapitulují jejich účel a stav. Pouze 

v jednom ze tří pramenů je konkrétně uvedeno, že jde o rybníky u Libře, ostatní 

zaznamenávají celkovou sumu rybníků přináležejících Libni. Z toho důvodu jsem do 

tabulky uvedla pouze vodní díla, která se bezpečně váží k nejbližšímu okolí vsi. 

název 1561 1591 1596 

NÁSADNÍ nasazení nasazení nasazení 

Pytlík 30 40 kop 
22 kop dvouročních kaprů a 2 džbery dvouletých 
karasů 

Velký   
80 kop 
pustý 80 kop kaprů a karasů, třeba opravit 

Návesní   25 kop 20 kop třletých kaprů a 4 džbery karasů 
Pod hrází     4 kopy kaprů, půl džberu karasů 
Nad štěpnicí velkou     80 kop, třeba ho opravit 

V dolejší štěpnici     8 kop kaprů, též něco karasů, pustý 

TRDELNÍ-TŘECÍ       

Nad mlýnem libeřským   2 kopy   

Bažantský, v ohradě     musí se do něj trouba vložiti 

 

Tab.19 Stav rybníků v okolí Libře na konci 16.století.455 

 

                                                 
452 Tamtéž. 
453 Tamtéž; VOREL. P. Zlatá doba českého rybníkářství: Vodní hospodářství v ekonomice 16.století. Dějiny a 
současnost 8. Praha: 2007, s. 32. 
454 MÍKA, A. Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu. Praha: 1960, s. 197. 
455 R.1561 - SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, karton 101; r.1591 NA, I.odd., Fond 
Urbáře, i.č.58; r. 1596 NA, Fond SM, i.č.205, sign B 23/14, kt.118. 
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Většina libeřských rybníků měla funkci násadní, dva byly utčeny ke tření . Výtažní 

byl v blízkosti jen jeden, a to sice „Kajšina“ u Libně.456 Další dva se nacházely až u 

Jílového. Ze dvou největších nádrží se dodnes „dochoval“ pouze „Velký“ nebo také 

„Psárský“ rybník nad Libří. Uvozovky jsou na místě, neboť rybník během 18. století 

zanikl a  na stejném místě byl obnoven  v 60. letech 20. století. Ještě v roce 1720 je 

zvýrazněn na tzv. Müllerově mapě457, avšak v 1. vojenském mapování není, 

indikační skica  SK  pouze odhaluje tvar a místo  někdejší hráze. 

 
      Obr.20 Libeř s Velkým rybníkem na Müllerově mapě z roku 1720. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.21 Hráz bývalého Velkého rybníka v Moždířkách na skice SK. 

                                                 
456 SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, karton 101 
457mapový portál výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického  
 URL: < http://mapy.vugtk.cz/mapserver/index.php> [cit.2010-2-24]. 



  

 135 

Kde však  ležel rybníček  „Nad štěpnicí velkou“, případně „V dolejší štěpnici“ ? 

Existence ovocných sadů je doložena pouze u dvora v Libni, pokud se tedy pisatel 

nezmýlil místem, pak také u Libře bývala nejméně jedna štěpnice, snad pozůstatek 

po jednom ze zaniklých poplužních dvorů. 1. vojenské mapování bohužel vykresluje 

přírodní prostředí v Libři nedostatečně, na rozdíl od severnější Libně. Hospodářský 

dvůr v Libni fungoval na rozdíl od Libře i v době mapování, takže libeřské ovocné 

zahrady zřejmě časem zmizely a o jejich poloze můžeme jen spekulovat. 

Obě „dvacetikopové“ nádrže můžeme spolehlivě identifikovat. Zbytky 

Návesního rybníku leží při okraji hlavní silnice u mostu přes Zahořanský potok. 

Dnes zamokřené území porostlé olšemi se do výstavby podružských chalup skutečně 

nacházelo při východním  okraji  návsi.  Libeřské kroniky458 močál nazývají Starým 

rybníkem, kromě vlhkomilného rostlinného pokryvu a tvaru území lze rybník 

bezpečně poznat podle zbytků hráze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.22 Rekonstrukce Návesního rybníka v Libři, pohled od severu. Stav duben 2008. 

 

 

                                                 
458 Libeřské kroniky, kronika z meziválečného období, OÚ Libeř. 
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Jihovýchodní břeh rybníka Pytlík tvoří přírodní hranici mezi Libní a Libří.  

Jako jediné vodní dílo je popsáno ve všech čtyřech dokumentech, a proto je možné 

sledovat  odlišné míry ve stejném roce. Zatímco 30 kop vyjadřovalo, kolik se do něj 

sází, druhý údaj (22 kop kaprů a dva džbery karasů) konkretizoval letošní stav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.23 Zleva: rybník Pytlík v 1. vojenském mapování (1784-1786)  a v územním 

plánu obce Libeň(2005).459 

 

Zbývající tři malé rybníčky je možné lokalizovat úplně či přibližně.  Pod hrází, 

myšleno pod hrází Velkého rybníka (nad Libři pod Psáry),460 stával rybník na 4 kopy 

kaprů. Libeřská kronika se zmiňuje o nádržce v přibližně stejných místech „...býval 

rybník napájený čistou a studenou vodou Zlatého potoka, kde pěstováni byli pstruzi, ale 

časem byl zrušen.“461 Rybník zvaný Bažantský nacházející se v ohradě byl patrně 

nádrží v bažantnici jižně od Libně.  Třecí rybníček pouze na dvě kopy kaprů stával 

nad (horním) libeřským mlýnem. Nádrž zároveň sloužila pro pohánění vodního 

kola. 

Malý rybníček se dosud nalézá v prostoru starší libeřské tvrze pod č.p. 20, 

pravděpodobně jde o  nádrž zmíněnou při prodeji Libře v roce 1545 „...ve vsi Libři 

dvůr pustý, kterýž slove věže s rybníčkem...“462 

 

                                                 
459Webové stránky obce  URL: < 
http://www.liber.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=8256&id_org=8256&id=11405&p1=2305> [2010-2-2] 
460 Např. označení louky Václava Podstary č.p.5 „Pod hrází“ v JK  roku 1787. NA, I.odd, Fond JK, i.č. 2387. 
461 Libeřské kroniky, OÚ Libeř. 
462 ÚLOVEC, J.cit.dílo, s. 9-10. 
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Na Zlatém potoce stávalo také několik drobných vodních nádrží. Rybníček  na 

hranici katastru Libře a Jílového u silnice Radlík-Libeř, zvaný „V rýži“ je podle údajů 

ložiskové mapy jílovského revíru doložen již v 16. století,463  a v montánní mapě 

zakreslen  v roce 1762. Po ostatních zbyly v terénu dobře čitelné hráze.  Zadržování 

vody bylo pravděpodobně spojeno s kutacími pracemi v okolí vodoteče. Na konci 

16.století je na potoce pramenně doložena existence „kola“ a puchýřů na tlučení a 

praní zlata.464 U rybníčka V rýži lze očekávat spojitost s hospodářskými aktivitami 

osady Zámyslov, jež zpustla v 16. století.465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24„Starý rybník“, nebo také  rybníček „V rýži“ u Zlatého potoka nedaleko tří 

menších dolů v roce 1762 v montánní mapě jílovských dolů. 466 

 

 

 

 

 

 

                                                 
463 MORÁVEK, P. Ložisková geologická mapa jílovského zlatonosného revíru, 1969. Přehled názvů dolů, štol a 
jiných důlních prací v jílovském revíru. Jílové u Prahy: 1993. 
464 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
465 SEDLÁČEK, A. Místopisný slovník království českého. Praha: 1998. 
466 NA, 2.odd., Fond SMMP, i.č.151. 
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Obr. 25 Stejná vodní nádrž v plánu o 5 let mladším.467 

9.4.4 Těžba zlata 
 

V okolí Libře se zlato těžilo v lesních úsecích, proto není možné přísně vzato 

zařazovat hornickou činnost mezi vlivy na proměny plužiny. Les však patří do 

extravilánu a zabírá, resp. v roce 1845 zabíral 54 % celkového katastrálního území.468 

 V nejstarších dobách bylo zlatý kov získáván rýžováním naplavenin na 

Zahořanském potoce, jak již bylo zmíněno výše v souvislosti s pojmenováním 

Zlatého potoka nebo sporem Doroty s farářem Zdislavem v roce 1392. Podle Josefa 

Kratochvíla469 se zlatonosný nános vyskytoval i v lokalitě „ V pískách“ a „Nad 

Jordánkem“ severozápadně od Libře až k levé straně Libeňského potoka. Je to dosud 

jediná zmínka v pramenech a literatuře tomto rýžovišti.  

 

 Koncem 13.století vznikla hornická osada, později město Jílové. V blízkém 

okolí vznikaly živelně další osady, ale po vyčerpání dostupných ložisek zlata přežily 

jen ty, ve kterých se obyvatelstvo mohlo uživit zemědělstvím.  Na rozvoji hornictví 

měly rozhodující vliv investice pražského patriciátu a cizozemští znalci hlubinné 

těžby. V průběhu 14.století se mezi nájemci dolů začali objevovat i příslušníci nižší 

šlechty, kteří si nezřídka v okolí koupili jednu nebo více vsí.470 Mezi tyto muže, 

                                                 
467 NA, 2.odd., Fond SMMP, i.č.809. 
468 ČÚZK výkaz ploch URL:< http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/_cio_vp/c3989-1VP_025.jpg> [cit.2010-
2-2] 
469 KRATOCHVÍL, J. Topografická mineralogie Čech IV. (L-N). Praha: 1969, s. 69. 
470 ŠMILAUEROVÁ, E. Dějiny města Jílového od jeho založení do bitvy na Bílé hoře. Jílové u Prahy: Historie a 
současnost. Jílové u Prahy: 1987, s. 34-35. 
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majitele Libře a zároveň vlastníky či nájemce dolu, patřil Adam ze Šternberka 

(r.1530),471 Jiří Slepotický (odváděl i potoční zlato, pravděpodobně z Libře kolem 

r.1579),472nebo Vilém z Rožmberka (roku 1589 byl pánem šesti dolů, z nichž některé 

měly pouze pokusný charakter).473 Podle privilegia Jiřího z Poděbrad z roku 1460 

mají horníci za povinnost  všechno vytěžené a vyrýžované zlato dobyté ve 

vzdálenosti jedné míle od města tam donést a směnit.474 Prakticky si tak mohl 

„kdokoli“ pronajmout důl, ale vytěžené zlato musel povinně odevzdat do výkupu 

hornímu městu Jílovému. Těžařstva spojovala zámožné i chudých podílníky, ale 

obvykle neměla dlouhé trvání.475 Vznikala tu také rýžovnická družstva, jejichž 

členové odváděli získané zlato do společné pokladny a dostávali podíl (např.r. 

1769).476 

 

Nejstarší dostupný záznam o konkrétní situaci okolo Zlatého potoka pochází 

popisu libeňského panství z roku 1591. „...důl Radlík jest, kde se prve mnoho zlata 

nacházelo, nicméně nově dva dolové na těch gruntech začaté jsou a rudy zlaté dobře podle 

zprávy se nacházejí, podle těch dolů na potoce kolo jedno uděláno jest a puchýře jsou, že se ta 

ruda tluče a pere zlato. Kdyby pan Bůh pod zemí své poklady jako někdy prve otevříti ráčil, 

mohl by ten statek mnoho platiti, neb na těch gruntech mnoho rud se zlatých nachází a jak 

jsou mnoho zlaty brali neb rýže měli, v nich zlata pravého se mnoho nacházelo a ještě 

nachází.“477 Radlík, jedno z nejvýnosnějších důlních děl v Jílovém, dal jméno osadě, 

která kolem něj vznikla.  V průběhu staletí  vznikaly nové a nové „radlické“ štoly, 

složitou situaci ilustruje výřez z ložiskové  geologické mapy. 

 

 

 

 

 
                                                 
471 ČIHÁK, L.1898. cit.dílo, s. 48. 
472 Tamtéž, s. 60; MORÁVEK, P-LITOCHLEB, J. Jílovské zlaté doly. Jílové u Prahy: 2002, s. 43. 
473 Tamtéž.s. 63. 
474 „Item v jedné šířii vzdélí okolo Jílového všichni dělníci, kteří zlato dobývají a dobývati budou, buďto horního 
neb potočního, majíti a míti budou do Jílového všecko zlato k veksli našemu nésti“ tamtéž. s.43. 
475 ŠMILAUEROVÁ, E. Dějiny města Jílového od jeho založení do bitvy na Bílé hoře. Jílové u Prahy: Historie a 
současnost. Jílové u Prahy: 1987, s. 51. 
476 MORÁVEK, P-LITOCHLEB, J. cit.dílo, s. 59. 
477 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
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Obr.26Výřez z geologické mapy se zvýrazněnými prvky některých horních děl.478 

 

Největším nepřítelem byla v jílovských dolech odedávna voda. Proto vznikaly 

tzv. dědičné štoly, jejichž úkolem bylo vodu odvádět. V našem případě je takovým 

příkladem Radlická škola, ústící u Moždířek. V roce 1555 byla štola zatopená, proto 

jednala jílovská městská rada s majitelem Libře Adamem ze Šternberka o lesích ke 

vsi přináležících, neboť bylo třeba velké množství dříví na stavbu dědičných štol.479 

O necelých deset let dříve Šternberk popudil prosti sobě radu města tím, že oznámil 

zástupcům horního úřadu, že má udělenou svobodu od krále Vladislava, aby mohl 

sám udělovat propůjčky a proto se hofmistr neopovažoval propůjčit doly na jeho 

pozemcích. Podobné „svobody“ si začaly osobovat i jiní šlechtici z okolí, proto město 

                                                 
478 MORÁVEK, P. Ložisková geologická mapa jílovského zlatonosného revíru, 1969. Přehled názvů dolů, štol a 
jiných důlních prací v jílovském revíru. Jílové u Prahy: 1993. 
479 ČIHÁK, L. 1898.cit.dílo, s. 51. 
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žádala komoru, aby toto počínání Šternberkovi „rozmluvila“.480 V roce 1577 koupil 

několik podílů v jílovských horách hrabě Bedřich z Öttingen-Wallersteinu.  Chtěl 

odvodnit Radlík  pomocí vodního stroje, na jehož pohon ale nebyl dostatek vody. 

Vedl tedy vodu strouhou a rourami až ze vzdálených rybníků u Štiřína (?),481 a to 

přes cizí panské i selské pozemky. Horní právo však zaručovalo majitelům 

dotčených území vodu odebírat. Když byl tento problém vyřešen novým nařízením 

komory, ukázalo se, že příkon vody je příliš slabý a nestačí pohánět stroj na 

vytahování vody.482 Důl byl částečně odvodněn až v roce 1612 zásluhou 

vodotěžného kola,které poháněli dělníci šlapající na pumpy. Na Radlíku a v jeho 

okolí se se střídavým úspěchem pracovalo nejméně do konce 18.století. 

 

 

 

 

 

 

Obr.27 Montánní mapa jílovských zlatých dolů z roku 1767. Č.18 označuje ústí 

Radlické štoly, červená linka s č.19 označuje úsek v libeřském katastru.483 

 

Dalším místem, kde těžilo, bychom nalezli ve stráni nedaleko dolního 

libeřského mlýna. Výrazná prohlubeň donedávna sloužila jako skládka a původní 

situaci znehodnotila. Na indikační skice je v místě symbol kamenolomu, mapa 

jílovského revíru tuto oblast již nereflektuje. Historickou důlní činnost  dokazuje 

v místě příloha k plánu stavby dálnice D3.484 Povrchové zbytky těžby, tzv. pinky, 

(dolíky trychtýřovitého tvaru) se nacházejí na vršku Spáleniště  nad starou cestou 

z Jílového do Libře. Geologové takovéto útvary identifikují jako povrchové vyústění 

sesutých jam a šachet.485 

                                                 
480 KUBÁTOVÁ, L. Dolování zlata v Jílovém (1596-1968). Jílové u Prahy: Historie a současnost. Jílové u 
Prahy: 1987, s. 191-192. 
481 Výškové převýšení obou lokalit vyvolává otázku technického provedení  stavby. 
482 KUBÁTOVÁ, L. s. 196. 
483 „das Radlicker Iollus Mündloch“ NA, 2.odd., Fond SMMP, i.č.809. 
484 Webové stránky sdružení Klid, Pragoprojekt – dálnice  D3 „středočeská“, příloha 5-geofaktory, 1.25 000. 
URL: <http://www.d3klid.cz/Prilohy_5.jpg> [cit.2010-2-2-] 
485 MORÁVEK, P-LITOCHLEB, J. cit.dílo, s. 141. 
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Obr.28 Zbytky po dolování-tzv.pinky na vrchu Spáleniště. Stav říjen 2008. 

 

 

9.5 Majetková příslušnost pozemků 
 

Dříve, než se budu věnovat jednotlivým typům pozemků, ráda bych stručně 

charakterizovala jejich jednotlivé vlastníky. V katastru Libře patřila půda čtyřem 

subjektům – poddaným jako příslušenství k určité usedlosti, obci, vrchnosti a 

kostelu, resp. záduší.  

 

9.5.1 Pozemky příslušející ke kostelu 
 

Nejstabilnější částí obecního katastru tvořil zádušní majetek. Církevní 

charakter pozemků z předhusitské doby  zůstal (alespoň formálně)  nezměněn  i 

během pozdějších parcelací.486 Pojem „záduší“ v našem kontextu zahrnuje soubor 

veškerého jmění příslušného kostela, z jehož výnosu se platilo provozování 

duchovních služeb a  péče o budovu kostela. Důležitou součástí bylo také plnění 

                                                 
486 VOREL, P. cit.dílo, s. 81. 
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závazků  stanovených dárcem příspěvku – sloužení mší, udržování věčného světla 

apod.487 Geneze farního majetku je složitá. Zřejmě již ve 14. století došlo k rozlišení 

mezi majetkem kostela (záduší) a majetkem duchovního správce (obročí). Následky 

husitských aktivit  ovlivnily zpětné spojování a společné hospodaření. Pobělohorská 

církev se opět snažila důsledně odlišit obě součásti církevního majetku, což je vidět 

již v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651.488 

Zájem vyjasnit situaci měla i církevní správa jirčanského kostela, jemuž byl 

kostel v Libři podřízen. V roce 1698  svědčilo několik libeřských mužů ohledně farní 

příslušnosti konkrétního pole „svědci /.../ tehdejšího  času polí farních v Libři pod 5 strichů 

spatřili a že na ní tak jest odsvědčili, zvláště že starožitných pamětníků Václav Voborský 

stvrdil, že to  slýchával od předků, že to farní pole jest“489 Tři roky na to se jednalo o dvě 

louky s výsledkem „aby louka zádušní na skrz byla záduší a louka od pustého statku aby  

celá na skrze zůstala od pustého statku a dokonce nyní k obci libeřský, ač vo ní spor byl.“490 O 

které konkrétní pozemky šlo ? Podle Josefského katastru byly „farní“ pole dvě – 

vedle zádušního v lokalitě V doubí a pod lesem nade vsí. Pokud tedy  nešlo o všechna 

pole náležící ke kostelu, ale jen o „farní,“ mělo by to být jedno z nich. Zádušní loukou 

byla s největší pravděpodobností myšlena louka ležící v lese u staré cesty z Jílového 

do Libře. Do dnešních dnů se po ní zachovalo pouze pomístní jméno „Zádušní 

louka.“ Zápis z farní pamětní knihy pocházející pravděpodobně též z roku 1701 

uvádí, že  její roční výnos činí 5 zlatých a je u ní také malé jednostrichové políčko. 

Zároveň farář si farář posteskl nad nedostatkem pracovních sil a krádežemi.491  

Podobně neutěšený stav zaznamenal také u polních pozemků „kteráž pole pro 

mizernou půdu a že jich  žádný nechce hnojiti, zřídka se osívaly.“492 V pobělohorském 

období přistupovala církev k pronájmu pozemků, obvykle na dobu určitou stále 

stejnému nájemci.493  Protože však poddaní stěží obdělali vlastní pole, neměli zájem o 

                                                 
487 ZILYNSKÁ, B. Záduší. Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Zdeňky 
Hledíkové. Praha: 1998, s. 535. 
488 ŘEZNÍČEK, M. Záduší a jeho správa v Ledečském vikariátu v 17. a první čtvrtině 18.století. Časopis 
Národního muzea – řada historická, č.173. Praha: 2004, s. 54-55. 
489 NA, I.odd, Fond APA I, i.č.2591. 
490 Tamtéž. 
491 „tu louku sem dal ohradit, protože se hrozně krade pasením, /.../ poněvadž se skrz 2 léta žádný nena/ro/stl, 
daje ji ohradit a vyklučit sem/.../, aby užitek kostela nehynul neb místo 5 fl. k záduší 4 toliko se dávaly, protože 
nebyl kdo by s pole byl voral a syl, jakž v aučtech zádušních jest viděti.“ Tamtéž. 
492 Tamtéž. 
493 ŘEZNÍČEK, M.cit.dílo, s. 65-66. 
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další aktivity a církevní pozemky nezřídka zarůstaly, což vyplývá i z výše 

citovaného pramene. 

Josefský katastr důsledně rozlišil farní a zádušní pozemky, avšak jako „farní“ 

jsou uvedena jen dvě pole a žádná louka, ačkoli podle již zmíněného sporu faráře a 

Doroty v roce 1392 byl luční pozemek u Moždířek prokazatelně farní.494 Patrně to 

souvisí se zatímním nerozlišením majetku na farní a zádušní. Indikační skica SK sice 

ukazuje konkrétní umístění pozemků, ale nerozlišuje, vždy jde o „Liberz Kirche.“495 

V roce 1737 byl proveden popis hranic lesa „zádušního“496, o necelých sto let později 

(r.1824) soupis všech pozemků „...zu der Libřer Kirchen gehörigen“.497 

 Jediné území, o kterém lze bezpečně říci, že skutečně farní, tedy původně 

příslušející k majetku duchovního správce, bylo pole nad kostelem.  Příslušnost lesa 

ke kostelu je také patrně staršího data, neboť  přímo navazuje na farní pole a tvoří tak 

s kostelem „enklávu“ církevního majetku. Popis hranic zádušního lesa z roku 1737 a 

detailní charakteristika porostů s uvedením typu a věku stromů vytváří velmi 

plastický obraz území lesa v okolí Libře. 

 

9.5.2 Dominikální pozemky 
 

 Velikost pozemkového fondu v rukách vrchnosti prošla významnou  

fází od konce 15. zhruba do poloviny 18. století, kdy došlo k významnému nárůstu 

hospodářských aktivit šlechty. V rané fázi (do pol.16. století) vznikají hlavně rybníky, 

vybudované často na půdě vyměněné s poddanými.498 Následující období je ve 

znamení rozvoje dvorového hospodaření, vznikem pivovarů a ovčínů.  Vznik 

panského poplužního dvora vždy znamenal zásah do struktury plužiny. V případě 

Libře se přímá problematiky dvora netýkala, neboť byl v Libni, avšak určitou změnu 

přinesla stavba ovčína „...prostřed toho témuž popluží k vsi Libři ležící...“ ke konci 

16.století. Částečně jsem se této problematiky dotkla u popisu hranic.  Je 

pravděpodobné, že k rozšíření plochy dominikální půdy v severním výběžku 

                                                 
494 ÚLOVEC, J. cit.dílo.s. 6. 
495 NA, I.odd, Fond IS, i.č. 4656 
496 NA, I.odd, Fond APA I, i.č.2591. 
497 Dochováno v přepisu faráře Antonína Kacenovského z roku 1863. tamtéž. 
498 Poddaný většinou dostal náhradní kus půdy, nebo peníze. ČECHURA, J. České země v letech 1526-1583: 
První Habsburkové na českém trůně. Praha: 2008, s. 192-193. 
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libeřského katastru došlo právě v souvislosti se vznikem ovčína.  Od jeho zdí až 

k libeňskému dvoru byla celá plocha polí a luk dominikální. Na opačnou stranu – na 

západ do katastru Libře se táhla panská pole k lesu u Moždířek. Výraznou 

dominikální plochou byla oblast někdejšího Psárského rybníka (zanikl ve 2. polovině 

18.století), využívaná jako pastviště. Kromě několika málo menších lučních enkláv 

byla panská půda soustředěna k ovčínu.  

Po třicetileté válce se dominikální majetek zvětšoval také připojením pustých 

usedlostí.  Tereziánský katastr registruje 45, 3 strichů svedeného rustikálu.499 Vyskytl 

se i případ přidělení panského pole poddanému. Když si roku 1743 vystavil  Karel 

Trnka nový mlýn, dolnobřežanská vrchnost k provozu popustila 5 strichů polí, které 

pak mlynář směnil se zahořanským chalupníkem, jak bylo popsáno výše. 

 

9.5.3 Obecní pozemky 
 
 Vlastníkem půdy je v tomto případě obec ve smyslu vesnického  společenství, 

jejíž členové mají právo půdu užívat.500 Mezi tyto pozemky patřil především 

nezastavěný prostor intravilánu, plocha komunikací a některé pastviny. V některých 

oblastech byl běžnou součástí půdního fondu vesnice také les (Bechyňsko, 

Rakovnicko, Bydžovsko...).501 Podobně tomu bylo v Libři. Návesní prostor  kolem 

Zahořanského potoka, většina pastvin podél komunikací a vodoteče patřila obci. 

Zcela samostatně se nacházela louka na jižních hranicích katastru s Jílovým, 

obklopena ze severu vrchnostenským lesem. Také Libeř měla svůj les – 

v Moždířkách, vklíněn mezi dominikální a rustikální půdu. Josefský katastr jej 

popisuje jako „les libeřskej nad libeřskou loukou.“502 Ke zvětšování obecních pozemků 

docházelo především po třicetileté  válce připojením půdního fondu pustých 

usedlostí.503 Z Libře máme jediný doklad takovéto změny, a to z roku 1701, kdy 

břežanský purkrabí František Budič Hochman „...usoudil dle spravedlivýho uznání, aby 

/.../ louka od pustého statku celá na skrze zůstala os pustého statku a dokonce nyní k obci 

                                                 
499 Tereziánská katastr český, sv.2, rustikál (kraje K-Ž). Praha: 1996. 
500 PETRÁNˇ, J. Poddaný lid na prahu třicetileté války. Praha: 1964, s. 49. 
501 DOHNAL, M. cit.dílo, s. 76-77. 
502 NA, I.odd., Fond JK, i.č. 2387. 
503 DOHNAL, M. cit.dílo, s. 76-77; VOREL, P. cit.dílo. s. 75-76. 



  

 146 

libeřský, ač vo ní spor byl.“504 Ze studia gruntovních knih vyplývá, že v poválečném 

období nebylo obsazeno nejméně 4-5 usedlosti, dalších šest registruje Berní rula jako 

pusté. Kvůli nedostatku relevantních pramenů tak není možné určit, o který ze 

skutečně pustých gruntů se jednalo a o kterou konkrétní louku. V úvahu teoreticky 

připadá ona louka u jílovských hranic pro svou odloučenost.  

 Opačný jev - pokles volné obecní půdy – se projevoval od 2. poloviny 

18.století, kdy došlo k výstavbě podružských chalup na obecních pozemcích uvnitř 

obce. Návesní prostor určení k popásání dobytka tímto způsobem zanikl na počátku 

19.století, kdy zde vznikla poslední podružská chalupa (s číslem popisným 28).505 

 

9.5.4 Rustikální pozemky506 
 
 Rustikální půdu, podobně jako usedlost, měli poddaní pouze v užívání jako 

samostatné věcné právo. Držitelé usedlosti měli poměrně značné disposiční a 

dědické právo, které přesahovalo právo požívací. Vlastníkem půdy tedy zůstávala 

vrchnost a její uživatel ji mohl prodat, aniž by však došlo k porušení vlastnického 

práva.507 Rozměr dědického práva poddaných na panství Dolní Břežany na počátku 

18.století osvětluje dědický řád předepsaný hrabětem Khuenburgem v roce 1717.508 

Pouze v pěti případech z 22 připadne dědictví na vrchnost, ve zbývající většině je 

majetek postoupen bližšímu či vzdálenějšímu příbuznému, případně přátelům.509 

 Libeřští poddaní měli ke svým usedlostem pozemky ve formě polí, luk a 

pastvin, na rozdíl od sousedních Psár, kde měli místní obyvatelé možnost hospodařit 

ve vlastním lese,510 a to jak v katastru vlastní obce, tak na území Libře. 

                                                 
504 NA, I.odd, Fond APA I, i.č.2591. 
505 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č. 2757. 
506 Následující popis vychází z rozdělení pozemků na obecní, vrchnostenské, farní a „rustikální“, tedy i ty, které 
patřily ke krčmě a mlýnům – vrchnostenským provozům.  
507 Zjednodušený výklad nezahrnuje vývoj této problematiky. PETRÁŇ, J.cit.dílo, s. 42-43; KROFTA, K. 
Dějiny selského stavu. Praha: 1949, s. 48. 
508 Nový dědický řád byl připojen v úvodu nové gruntovní knihy a urbáře z let 1717-1820 Urbur Nový panství 
Dolních Břežan, rychta libeňská. SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č. 2745. Nařízení vydal v edici 
KALOUSEK, J. Z urbáře arcibiskupského panství Dolno-břežanského. Archiv český XXIV. Praha 1908, s. 99-
106. 
509 ...jestliže by žena dědila po vlastním otci, zemřela bezdětná, její druhý muž by dědil po ní 3.díl a zbytek by 
padl na její sestry a bratry – kdyby ty neměla, pak někdo živý v linii vzhůru (otec, matka, bába..) ty dvě třetiny 
dědil, jestliže by nikdo takový nebyl, pak na přátele zcela padnouti má. Tamtéž. 
510 NA, I.odd, Fond IS, i.č. 4761. 
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 Poměr výměry půdy korespondoval s typem usedlosti. Velikost obdělávaných 

polí selského gruntu bývala kolem jednoho lánu (60 strichů), chalupníci 

obhospodařovali zhruba čtvrt lánu.511 V Libři byla výměra daleko nižší, jak je patrné 

z tabulky, kde jsem zaznamenala velikosti pozemků patřících k jednotlivým 

usedlostem. Problematické bylo ztotožnění tradičních jmen usedlostí s konkrétními 

domy. Sledovala jsem proto jména současných a předchozích majitelů.512  

  
Berní rula 
1653     Urbář 1717 

TK 1757 
revisitace     

č.p. jméno usedlost strichů strichů zahr., louka obh.pole lada louky(fůry) 

1 Topinkovský selská 36 50 5str, 2 věrt. 48 (?)   5(?) 
2 Vlčkovský selská 36 50 5str, 2 věrt. 47   3 

3 
Vávra 
Novotnej 

selská a 
chalupa 36 ch.16 3str. 17   1 

4 Vlaškovský selská 36 50 5str, 2 věrt. 39   2 
5 Šindelářovský chalupnická 15 ch.16 3str. 13   1 
6 Vávrovský selská 36 50 5str, 2 věrt. 31 2 5 
7 Jan Vlček selská 40 50 5str, 2 věrt. 49 1 3,5 

11 Jiřík Němec selská 33 50 5str, 2 věrt. 45   4 

12 Traxovský chalupnická 15 ch.16 3 str. 15   1 

 

Tab.20 z dat z berní ruly (r.1653),513 Urbáře panství Dolních Břežan514 a TK revisitace 

(r.1757)515 Kromě luk u revisitace je jednotkou strich. (ch.=chalupník, p.=poloupotažník) 

 

Během století nedošlo pouze k jedné změně, resp. sestupu gruntu Vávry 

Novotného na chalupnickou usedlost, jak je vidět na výměře pozemků. Josefský 

katastr č.p.3 vůbec neuvádí (resp. pouze zahrady kolem stavení), Stabilní opět ano. U 

ostatních lze v urbáři z počátku 18.století pozorovat nápadné zvětšení rozlohy, 

vysvětlitelné částečně schematickým rozvržením poddanských pozemků 

dolnobřežanskou vrchností, částečně snad vznikem nové orné plochy při okrajích 

plužiny, i když je to netypický jev pro  poválečnou dobu. Připojení půdy z pustých 

statků v tomto případě nepřipadá v úvahu, neboť se počet usedlostí v poválečné 

době nezměnil, ačkoli 6 z celkových 9 bylo v berní rule uvedeno jako pustých.  

                                                 
511 VOREL, P. cit.dílo, s. 93. 
512 Vycházela jsem při tom ze své bakalářské práce. KUCROVÁ, V.cit.dílo. 
513 Berní rula 19, kraj Kouřimský. Praha: 1952, s. 317. 
514 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2745. 
515 NA, Fond Tereziánský katastr Dolní Břežany, i.č.77. 
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Opětovného osazování gruntů a relativní neměnnosti počtu usedlostí na panství si 

všiml i J.Petráň.516   

 Mezi tři největší statky rozlohou přináležející půdy patřily na konci 18. století 

statky č.p. 1 (48 strichů dle TK z roku 1748)517, 2 (47 strichů) a 7 (49 strichů). Zdaleka 

nejvíce prostoru však připadlo krčmě č.p.13, přesně 28 jiter polí, 4 jitra luk  a 1 jitro 

pastvišť (dle prodeje uskutečněného r.1841).518 Velká rozloha polností signalizovala 

zemědělský základ krčmy, podle Vladimíra Procházky byl její půdní fond často 

doplňován pozemky od pustých usedlostí, nebo od krčmy jiné.519 V Libři došlo 

v roce 1601 k zajímavé situaci mezi oběma stávajícími krčmami. Kryštof ze Sebuzína, 

coby vrchnost a majitel „krčmy hořejší, u kostela ležící“ sfrajmarčil (koupil směnou520) 

tuto hospodu s gruntem Anny Porzákové a jejího syna Adama a to bez „dědin a luk“. 

Zároveň Kryštof Sebuzínský připojil k horní krčmě vlastní louku ležící pode mlýnem 

(a zároveň v bezprostřední blízkosti hospody). 521 Louka byla později částečně 

obdělávána jako pole, jak dosvědčuje fasse Tereziánského katastru z roku 1716 ( pole 

a louka „pod hospodou“).522 Josefský katastr místo charakterizuje jako „pastviště pod 

hospodou“523 a na indikační skice z roku 1841 je vyznačeno pole s pruhem pastviny 

uprostřed.524 Netypicky kompaktní plocha pole v lokalitě Za duby a dlouhé tratě Nad 

Jordánekem a Za valy naznačují dlouhodobou kontinuitu usedlosti č.p.13, spojenou 

s případným připojením pozemků pustých gruntů, jak bylo naznačeno výše. 

 Druhým důležitým provozem v obci byly několikrát zmíněné mlýny. Staršímu 

z nich (č.p.14) přiřkl Stabilní katastr jen louku s polem přiléhající ke stavení a polnost 

nad severozápadním okrajem intravilánu („pole činžovní vedle Jana Borového za 

humny“), ačkoli nedatovaná fasse Tereziánského katastru evidovala mnohem více 

                                                 
516 Počet usedlostí byl zachován díky nově osedlým drobným chalupníkům.PETRÁŇ, J. Poddaný lid v Čechách 
na prahu třicetileté války. Praha: 164, s. 94-95. 
517 NA, 1.ODD., Fond TK, i.č.21, fol.128. 
518 NA, I.odd., Fond APA-Správa statků, i.č.886, sign.XI/2/80-86. 
519 PROCHÁZKA, V. Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17.století. Praha: 1963, s. 160. 
520 frajmark = směna zboží, či koupě směnou. BĚLIČ, J. – KAMIŠ, A. – KUČERA, K. Malý staročeský 
slovník. Praha: 1978, s. 62; o směně také  PROCHÁZKA, V.cit.dílo, s. 350-352. 
521 „...a jej k témuž gruntu náležící všem polí a luk i ještě k tomu také jednu louku /.../ ležící pode mlýnem  sauce 
vlastní jeho Mil. pana ji k tý krčmě s těmi jejímu i budoucímu držení podle výš jmenovaných polí a luk jest 
pro.tomu frajmarku přidati jest ráčil...“ SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2729, kt.391. 
522 NA, I.odd., Fond TK, i.č.1583, napravená fasse. 
523 NA, I.odd, Fond JK, i.č. 2387. 
524 NA, I.odd, Fond IS, i.č. 4656. 
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polních pozemků. Jejich lokalizace je ztížena nejednoznačným popisem parcel,525 

zcela jistě však výměra půdního fondu klesla.  Svědčí o tom také dokument o prodeji 

gruntu Janu Trnkovi roku 1702526 a o 16 let mladší  zápis postupu mlýna Martinu 

Lipanskému.527 Podle staršího převodu dostává nový majitel mlýn „...s kusem rolí pod 

7 strychů a paloukem pode mlýnem“, roku 1718 to bylo pole „...totiž nad Libří slovie, 

v jednom kuse pod šest strichů 2 iter a zahrady pod 2 wy/ =věrtele?/, 2 itra.“ 

O mladšímu mlýnu víme přesně, že mu při jeho vzniku r.1743 bylo přiřčeno 5 

strichů panských polí, které první zdejší mlynář Karel Trnka směnil za bližší a „k nim 

ještě pod 3 věrtele přidělil.“528 Josefský katastr, pramen o více než čtyřicet let  mladší, jej 

neeviduje, ostatně podobně jako všechny citované dokumenty kromě Stabilního 

katastru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
525 Např. u pozemků nazvaných podle umístění vůči sousedům lze podle jména hospodáře ztotožnit z usedlostí a 
následně zanést do indikační skici (např. „na Kapinosovym“-č.p.6, nad Svatošem – č.p.11), pouze přibližná jsou 
pojmenování „ u ovčína“, „na hnilici“; zcela nejasné „nad vojákovym“ nebo „nad pustým polem“. NA, I.odd., 
Fond TK, i.č.1584. 
526 NA, I.odd., Fond APA-Správa statků. i.č.886, sign. XI/2/80-86, kt.243. 
527 Tamtéž. 
528 Tamtéž. 
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9.6 Využití  přírodního prostoru 
 
 Agrární hospodaření raného novověku využívalo všech vhodných a 

dostupných ploch přírodního prostoru v okolí.  V extravilánu Libře se nacházely 

všechny tři důležité typy ploch – orná půda, zahrady, luční pozemky a lesy. 

 

9.6.1 Orná půda 
 
 Problém sledování rozšiřování či naopak (dočasného) zanikání ploch polí je 

závislý na pramenné základně. V případě Libře je možné opírat se pouze o 1. 

vojenské mapování a Stabilní katastr, částečně o pomístní jména. Obecně se 

předpokládá kolonizace lesních půd a jejich přeměna na pastviny a pole nepřetržitě 

od 13.-14. století.529V období hospodářské stagnace došlo k zárůstu vyklučených 

ploch a bylo je nutné opět zpracovat. Významný zásah do hospodaření znamenalo 

období stagnace po třicetileté válce. Mohlo se stát, že celková plocha obdělávaných 

pozemků nedosáhla původní velikosti předválečného období, jak uvádí příklad 

Borovan v jižních Čechách.530 Rozsah zemědělské půdy se ve starším období (v16. a 

na počátku 17. století) měnil, neboť hranice přechodů orných polí do lad nebyla 

pevná, mohla se lišit i z roku na rok.531 

 Pro předbělohorské období je charakteristický vznik tzv. okopanin, či kopanin. 

Jde o pozemky na krajích obdělávaných úseků, vzniklé vymýcením lesa.532 Termín 

„Kopanina“ nalezneme v Josefském katastru sousední obce Psáry, téměř u hranic 

s Libří, v trati „V zahradách“. Označují se tak pole čtyř psárských sedláků č.p.2, 3, 16 a 

28.533 Umístění parcel odpovídá někdejšímu rozsahu lesních ploch ve středověku, jak 

dokládá mapka osídlení oblasti od 10. do konce 12. století a také tzv.josefské 

mapování. 

1.vojenské mapování z druhé poloviny 18.století naznačuje, že ještě v této 

době bylo bezprostřední okolí vsi částečně zalesněné, resp. porostlé dřevinami, což 

                                                 
529 DOHNAL, M. cit.dílo, s. 51. 
530 Tamtéž. 
531 PETRÁŇ, J. Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17.století. Praha: 1963, s. 79. 
532 VOREL, P.cit.dílo, s.74; DOHNAL, M. cit.dílo, s. 51. 
533 NA, I.odd., Fond JK, i.č.2285. 
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se za další půl století výrazně změnilo  a drobná lesní enkláva zůstala pouze 

v lokalitě Mordýřka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Výřez mapy osídlení oblasti v 10.-12.století. 534 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Libeř a okolí na 1.vojenském mapování z let 1764-1768 s přibližnou lokalizací 

polí „kopanina“ v psárském katastru.535 

                                                 
534 ŽEMLIČKA, J. cit.dílo.s. 432. 
535 1.vojenské mapování. cit.dílo. 
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 Plocha pole málokdy navazovala přímo na usedlost. Bylo to dáno povahou 

uspořádání domů v intravilánu a převahou lučních pozemků v těsné blízkosti obce. 

Své pole měl u domu pouze sedlák z č.p.1, ostatní dělila od orné půdy louka (č.p.7, 

11, 13) nebo obecní pastvina (č.p.4 a 5). Další usedlosti měly své pozemky relativně 

vzdálené, oddělené ještě půdou jiného domu (č.p. 2, 3, 7, 14). Chalupa č.p.12 měla svá 

pole mimo nejbližší okolí osídleného prostoru obce. 

 O typu pěstovaných plodin vypovídají především prameny vrchnostenské 

provenience, konkrétně odhady panství Nová Libeň z 2. poloviny 16. století. Ačkoli 

je půda kolem Libně o něco lepší než na stráních nad Libři („dědiny dobře vorné 

pšeničné“),536 lze předpokládat, že se typ pěstovaných plodin nijak výrazně nelišil. 

V tabulce je uvedena proměna v osevu na Nové Libni během méně než třiceti let.537 

 

 

 

 

 

 

Tab.21 Proměna osevu v Nové Libni v letech 1561-1591. 

 

Nejvyšší nárůst zaznamenal ječmen, jeho více než devítinásobné osívání 

poukazuje na zvýšený zájem základní  suroviny pro pivovar v Jílovém. Jeho 

výhodou byly skromnější požadavky na půdu na rozdíl od pšenice, nejlépe se mu 

vedlo v mírně vyhnojených půdách. Výrobu levného konzumního ječmenného piva 

začaly vrchnosti provozovat ve velkém až v 1. polovině 17. století, do té doby měl ve 

srovnání s dalšími obilninami malý význam.538 Jak je vidět, na  Nové Libni se tento 

trend objevil již koncem 16.století. Trojnásobný nárůstek hrachoviny vysvětluje vznik 

ovčína s téměř tisícem kusů dobytka. Ovcím sloužila právě hrachovina jako vydatná 

                                                 
536 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
537 Datace mladšího dokumentu nejasná, vzhledem k absenci popisu ovčína se domnívám, že vznikl před 
zhotovením urbáře v roce 1591.Z obou let SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, 
karton 101. 
538 PETRÁŇ, J. Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17.století. Praha: 1963, s. 58-60;  
nízký objem vysévaného ječmene v předbělohorské době dokládá na polabském komorním velkostatku E.Maur. 
MAUR, E. Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách. Praha: 1990, s. 21. 

  plodina 1561 1596 
na zimu pšenice 2 2 

  žito 2 
2 kopy 25 
strichů 

na jaro ječmen 2 19 
  hrach 2 6 
  oves 2 2 kopy 8 strichů 

  různé semeno   2 
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píce, ve výživě  obyvatel nahrazovala tato luštěnina brambory.539 Ozimné žito bylo 

nejdůležitější chlebovinou, jeho dlouhá stébla se využívala k výrobě došků. Pšenici 

nebylo možno sít na všech polích, neboť je náročná na půdu. Dvě kopy strichů na 

Nové Libni byly jistě alespoň částečně užity k výrobě sladu na bílé pivo, méně pak 

jako chlebové suroviny.540 Nejméně náročnou plodinou byl oves, důležité krmné 

obilí pro koně. Mimo obroku pro potahy se oves využíval v domácnostech na kaši či 

polévku.541 

 Mezi „různé semeno“ patřilo konopí, vedle lnu důležitá přadná rostlina. O 

dvou vozech vymočeného konopí se zmiňuje libeňský urbář z roku 1591.542 

 Při prodeji či předání usedlostí nutně docházelo k vypořádání se 

s hospodářem odcházejícím na vyměnek.  Gruntovní knihy tak podávají svědectví o 

typu a případně výměře pěstovaných plodin. Nejstarší takový zápis pochází z roku 

1609, kdy se vyrovnává nový hospodář Jiřík Němec (na budoucím č.p.11) se svou 

matkou výminkářkou. Syn jí má každoročně zajistit z úrody 1 kopu žita a 1 kopu 

ovsa z celkové výměry 14 kop ovsa a 3 kop žita.543  Jan Vlček v roce 1624 koupil 

grunt (č.p.7), při kterém se seje 12 korců ozimného žita.544 Podobná skladba plodin 

byla také u selského statku č.p.3 – v roce 1609 prodala grunt vdova Eva s „osetím na 

zimu po 6 kopách“, z nichž si pro sebe vymínila „sobě žita na poli po 1 kopě to sobě skliditi 

má a k svému užitku obrátiti.“545 

 Stejný typ ramene z mladší doby  udává, že se ve druhé polovině 18.století 

skladba plodin příliš nezměnila.  Vojtěch Adámek se v roce 1770 přiženil k Dorotě 

Troníčkové na státek č.p.2, ke kterému kromě inventáře v podobě zemědělských 

nástrojů patřilo 12 strichů žita, 2 strichy ječmene a 10 strichů ovsa. Pšenice byl vyseta 

necelá jedna polovina strichu.546 Na témž gruntu se roku 1794 pěstovaly také 

brambory („erteple“), jejichž třetí díl z úrody si ponechal odstupující hospodář Jan 

Procházka. Kromě toho si ještě vymínil 6 strich žita, 1 strich ječmene a ½ strichu 

hrachu, tedy mimo ovsa polovinu úrody podle roku 1770. 

                                                 
539 Tamtéž, s. 62. 
540 PETRÁŇ, J. 1963, s.57-58. 
541 Tamtéž. s. 61. 
542 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
543 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2729, kt.391. 
544 Tamtéž. 
545 Tamtéž. 
546 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2745. 
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 K samotnému obdělávání půdy bylo třeba pracovních nástrojů a nářadí, 

vedených jako movitý inventář usedlostí. Kvůli jejich vysoké pořizovací ceně 

obvykle nebyly opomenuty při prodeji nemovitosti.547 Nejdůležitější byl pluh, resp. 

oradlo, ve středních Čechách se mu obecně říkalo rádlo,548 což dokládá i inventář 

gruntu Jana Vlčka (č.p.7) z roku 1615, kde je doslova uvedeno „...pluh s železem, 

rádlo...“549 Dále to byla „železa“, tedy  brány (obvykle s železnými hřeby)550 na vláčení 

a vůz, resp. konstrukční základ povozu: nápravy, kola, rozvora, oj.551 Podle 

„opravného“ urbáře dolnobřežanského panství z roku 1717 měl mít poloviční sedlák 

v inventáři vůz pluh, brány a řezačku s kosou, chalupník jen „kosu hrabičnou“(= 

obilní kosu).552 Konkrétní situace v Libři po vydání tohoto dokumentu byla 

různorodá. V roce 1737 připadal ke gruntu Jana Borového (č.p.1)  vůz v ceně 6 

zlatých, pluh a brány, o půl století později (r.1791) to byl jeden vůz a již dva pluhy a 

brány a také „ostatní k polnímu hospodářství /.../ nářadí“.553 Určité zlepšení lze 

pozorovat na gruntu č.p.2 mezi lety 1736, kdy inventář čítal pouze vůz, pluh a brány  

„všechno sešlý,“ a rokem 1770, kdy byl na statku 1 vůz (za 15 zlatých), 2 plechy, 

jedny brány a železný „kamnovec“(?).554 

Pole byl obdělávána s různou intenzitou. Nejlepší z nich – tzv.pšeničná se 

mohla osívat každoročně (tedy s úhorem po více než třech letech) tehdy, byla-li 

dostatečná zásoba hnoje. „Žitná“ pole se osívala v pravidelně po třech letech, úlehle 

(„oulehle“) jen každým druhým rokem a „lada“ po několika letech úhoru.555 Josefský 

katastr ilustruje, v jakém časovém horizontu se půda obdělávala v roce 1787. U „ 

„aulehlí“ často popisek uvádí, že jej není možná užívat, a proto je z něj pastviště (Jana 

Borového, č.p.1, Na valích, Jana Plachého č.p.4 tamtéž) nebo nekonkrétně „pro škody 

se v 6 letech osívá“ (Václava Borového č.p.11, Nad Jordánkem). Bližší popis najdeme 

například u „aulehle na vokrojku“ Lukáše Dudáčka. Na pozemku se silo v devíti letech 

žito na jaro i na zimu a 2 roky odpočívalo. Témuž majiteli patřilo parcela 

                                                 
547 PETRÁŇ, J. 1963, s.10. 
548 Konkrétním typem se inspiroval J.Palát při navrhování obecního znaku v 90.letech 20.století. 
549 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2729, kt.391. 
550 PETRÁŇ, J. cit.dílo, s. 26-27. 
551 Tamtéž, s. 39. 
552 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č. 2745. Nařízení vydal v edici KALOUSEK, J. Z urbáře 
arcibiskupského panství Dolno-břežanského. Archiv český XXIV. Praha 1908, s. 99-106. 
553 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2745. 
554 Tamtéž. 
555 PETRÁŇ, J. cit.dílo, s. 104. 
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v Moždířkách, jíž bylo nutno osívat v šesti letech a pět let  „auhořilo.“ Průměrně 

odpočívala půda na těchto málo úrodných místech 2-5 let, podle J.Petráně by to tedy 

měla být spíše lada. 

Podrobnější popis polních pozemků s typem půdy přináší několikrát využitá 

pamětní kniha fary v Jirčanech. Roku 1701 si tamější duchovní stěžuje na špatnou 

půdu (doslova mizernou) a nedostatek pracovních sil, které by farní pole hnojily. 

Farář chtěl záduší pomoci, a proto jej znovu dal „zdělat,“ aby se z nich mohl odvádět 

opět každý třetí mandel. 

Roku 1824 vznikl soupis všech pozemků náležících libeřskému kostelu i 

s popisem půdy.556 Projekce do indikační skici z roku 1841 vypadá takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Výřez z  indikační skici se zvýrazněnými plochami církevních pozemků. Čísla 

odpovídají níže uvedenému popisu. 

 

 

 

                                                 
556 Dochováno v přepisu z roku 1863. NA, I.odd., Fond APA I, i.č.2591. 
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1. Za lísou - neobhospodařované pole, svažité, kamenité, lze využívat 

jen z poloviny 

2. Na valích – na návrší, kamenité s příměsí jílu 

3. Na hnilici – lado, špatné pole na návrší, celé kamenité, jen zpola 

využitelné 

4. U doubí – pole svažité, červený jíl s příměsí písku 

5. Za doubí na hnilici – pole na návrší, jíl a kameny 

6. Vedle Podstary nad Jordánkem (nesouhlasí lokalizace, správně U 

hrbovatek) – pole svažité s měkkou písčitou půdou 

7. Nad Jordánekm, vpravo pěšinky – pole na návrší, kamenito-jílovitá 

půda 

 Celkový popis vyznívá vůči úživnosti půdy negativně. Kamenitá půda, místy 

písčitá a jílovitá nevytvářela optimální podmínky pro pěstování obilnin. Tereziánský 

katastr zařadil půdu v Libři do 7. bonitní kategorie (sklidil se zde průměrně pouhý 

trojnásobek výsevku).557Také dolnobřežanský urbář z první třetiny 18. století 

jednoznačně říká, že orné plochy ležely ve „špatný půdě“, konkrétně u polosedláků 

tvořila celou polovinu výměry (25 strichů)  půda „nejšpatnější.“558 

 

9.6.2 Zahrady 
 

Přestože zahrady zabírají nejméně prostoru v rámci jednotlivých typů 

pozemků, je třeba se u nich pozastavit. Pro obyvatele usedlostí byla zahrada 

nedílnou součástí „velkého“ hospodaření na polích. U podružských chalup byla 

ostatně zahrádka jediným pozemkem, právně náležícím k tomuto typu domu. 

 O druzích pěstovaných plodin v zahradách na konci 16.století nás opět 

informují popisy libeňského dvora. Ve dvou štěpnicích se pěstovalo množství 

hrušek, jablek, švestek, višní, třešní a také chmel.559  Zahrada byla vhodná pro 

„všelijaká vaření“560, tedy zeleninu. Pěstování ovoce ve štěpnicích lze doložit i v Libři 

                                                 
557 Tereziánský katastr český, sv.2, rustikál (kraje K-Ž), Praha: 1966, s. 50. 
558 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č. 2745. 
559 SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, karton 101. 
560 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
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v předbělohorském období (viz.popis rybníků), poválečná doba pravděpodobně 

znamenala pro ovocnictví v obci útlum, ne-li snad přímo zánik spojený s pustnutím 

obou tvrzí a jejich poplužních dvorů.561  Pozemkové knihy jen výjimečně obsahují 

informace o vypěstovaném ovoci, jediná mnou nalezená poznámka pochází z roku 

1794, kdy se odstupující hospodář z č.p.2 zavazuje „1 ½ druhého sta suchých hrušek a 

pár sta suchých švestek nastupujícímu darovati.“562 Vypovídá zápis o běžně vypěstované 

sumě uvedených plodin, nebo naopak znamená, že jde o zaznamenání hodnou 

událost? 

 Nejčastěji bychom jistě na zahradách a zahrádkách u domů nalezli známé 

druhy zeleniny – hrách, zelí, kapustu, cibuli, česnek a mrkev,563 podobně jako na 

dvoře u tvrze v Nové Libni roku 1591.564  

 

9.6.3 Pastviny a louky 
 
 Pastvišti pro dobytek bývala obecně místa nevhodná  k pěstování obilí nebo 

jiných zemědělských plodin. Nejčastěji se jednalo o kamenité stráně, porostliny a 

terénní vlny, ke kterým vedly polní travnaté cesty – průhony a široká draha, na nichž 

se cestou na pastvu dobytek popásal.565 V předbělohorské době byla využívána také 

travnatá plocha návsi, posléze zastavovaná domky podruhů, někde již od 16.století, 

v Libři byl návesní prostor  zaplňován až  ve 2. polovině 18. století. Zmenšení plochy 

pro pastvu ovlivnilo další zúrodňování dříve nevyužívaných míst na okrajích 

katastrů.  Dobytek byl vyhnán na pastviny na jaře a snahou hospodářů bylo pastvu 

udržet co nejdéle do sněhu. Brzy zjara a po sklizni otavy na podzim se mohl dobytek 

pást i na vydatnějších lukách. V bavorském Unterfinningu byla pastviny „uzavřeny“ 

od 4.5. do 4.7. a dobytek byl vyhnán za obživou do lesa.566 

 Největší část libeřských obecních pozemků zabíraly podle Josefského katastru 

právě pastviště, především podél podél Zahořanského potoka proti proudu 

                                                 
561 Na některých panstvích se vrchnosti velmi snažily po třicetileté válce ovocnictví obnovit. MAUR, E. 
Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách. Praha: 1990, s. 45. 
562 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č. 2745. 
563 PETRÁŇ, J.cit.dílo, s. 64-65. 
564 „ V témž dvoře vaření všelijakého, totiž zelí, řepy, mrkve a cibule mimo potřebu s dostatkem jest.“ NA, I.odd., 
Fond Urbáře, i.č.58 
565 PETRÁŇ, J.cit.dílo, s. 120. 
566 BECK, R. Unterfinning : Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne. München: 1993. 
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v lokalitě U splavu a u dolního mlýna. Obecní pastviště se  také rozkládalo za 

severozápadním okrajem intravilánu. Dobytek z celé obce se popásal na obecních 

pozemcích, proto se u samotných poddanských usedlostí příliš nevyskytují plochy 

přímo označené jako pastviště. Jak bylo řečeno výše, dobytek se mohl živit i na 

oulehlích a na právě „úhořících“ polích.  

 S pastvinami souvisí rovněž počet chovaného dobytka, který kromě 

primárního užitku (potah, maso, mléko) poskytoval potřebné hnojivo. Podle rozpisu 

vrchnosti z roku 1717 měl mít každý selský statek na panství potah, hovězího a 

svinského dobytka po 1 kusu, dále kohouta a dvě slepice. Inventáře gruntů opět 

ukazují drobné odlišnosti. Například na gruntu Jana Vlčka (č.p.7) mělo být podle  při 

prodeji nemovitosti roku 1615567 přítomny 2 klisny, 4 krávy, 1 jalovice a 5 kusů 

svinského dobytka. V roce 1624 to byla již jen jedna klisna a jedna svině. Po válce 

napočítali komisaři berní ruly  5 krav a 3 jalovice a již žádného koně.568  

 Poválečné inventáře evidují především koňské potahy a hovězí dobytek, 

nikde jsem neobjevila dobytek svinský či pernatou drůbež.  

 Luční pozemky se nacházely především na potočních nivách, podobně jako u 

pastvišť na pozemcích nevhodných pro polní hospodaření. Na rozdíl od skladby a 

tvaru polí lze ve většině případů  promítnout prostorové rozdělení luk a pastvin až 

do středověkého období.569 Luční pozemky bylo vzhledem k jejich umístění v říční 

nivě nutné odvodoňovat a zároveň systémem struh zavlažovat. Na rozdíl od polí se 

na loukách déle drží sníh a na jaře se na nich hromadí voda. První sečení nastalo 

koncem května nebo v červnu, druhé-kosení otavy- počátkem podzimu.570  Popis 

libeňského statku z roku 1561 sice podává svědectví o počtech vozů sklizeného sena 

a otavy, avšak jen pro konkrétní louky u Libně.571  O málo sdílnější je mladší pramen 

popisující nově  vystavený libeňský ovčín – „prostřed toho téměř popluží ke vsi Libři 

ležící, jest ovčín /.../ luk a na nich sen a votav sdostatku jest a ještě luk se připlániti a přidělati 

na mnoze může...“572 Na trávu se chodilo též do štěpnic, podle úředníků „...dosti jest, 

                                                 
567 SOA Praha, Fond Velkostatek Dolní Břežany, i.č.2729, kt.391. 
568 Berní rula 19, kraj Kouřimský. Praha: 1952, s. 317. 
569 DOHNAL, M. cit.dílo, s. 50. 
570 Pole a louky: Ekologie středoevropské kulturní krajiny. Praha: 1999, s.191-192. 
571 Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, karton 101. 
572 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58 (r.1591). 
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nikam jinam dívky aby na trávu nechodily a ještě v nich trav nevyžnou.“573 Obvykle bylo 

více vozů sena než druhé trávy – otavy na podzim. 

 Jirčanský farář v roce 1701 do pamětní knihy poznamenal, že zádušnou louku 

nad Libří musel dát ohradit, „protože se hrozně krade pasením.“ Během uplynulých 

dvou let na ní tráva nedorostla, a proto ji duchovní nechal vyklučit (zřejmě to tedy 

nebyla louka v pravém slova smyslu) a ohradit.574 Oplocení louky eviduje ještě 

dokument z 1. poloviny 19. století.575 

 

9.6.4 Lesy 
 
 O rozsahu lesních porostů ve středověku bylo částečně řečeno již v kapitole o 

rozšiřování polních pozemků – kopanin, kde je i názorná mapka předpokládaných 

lesních ploch od 10. do 12. století. S intenzivnějším obděláváním půdy a zvýšenou 

potřebou těžby dřeva docházela během doby k rychlému úbytku lesa, zejména 

v oblastech určených k zásobování hutí a hornických provozů.  Už v polovině 18. 

století byly vysloveny obavy ohledně nouze o dříví, proto Marie Terezie roku 1754 

vydala lesní řád, zakazující mimo jiné „dělání“ kopanin.576 Těžba zlata v okolí Libře 

zcela jistě ovlivnila také podíl lesa v celkové půdní výměře obce. Domnívám se, že ve 

vrcholném a pozdním středověku pokračovalo mýcení lesních porostů jižním 

směrem k Radlíku. Vypovídají o tom  jména polních tratí a s jistým kritickým 

náhledem i Müllerova mapa z roku 1720. Přestože je její vypovídací hodnota 

omezená určitými prostorovými nepřesnostmi, naznačuje nezalesněný pás táhnoucí 

se od Libře jižně mezi psárský a libeřský vrch. Tato oblast mohla být částečně 

vyklučena a dočasně užívána jako pole nebo louky. Největší a dosud v katastrálních 

mapách vedený pozemek byla Zádušní louka v lese na úbočí navážky silnice do 

Jílového.  Pravděpodobně v roce 1701 ji dal jirčanský farář ohradit. V témž zápisu se 

dozvídáme o malém poli „na strich“, ležícím u něj. Poblíž Zádušní louky, konkrétně 

nad ní měl mít podle nedatované fasse TK577 pole Vít Troníček (č.p.3) a podle fasse 

                                                 
573 Tamtéž. 
574 NA, I.odd., Fond APA 1,  Liber benefici Jirčanensis, i.č.2591. 
575 Tamtéž. 
576 ŠEVĚTÍNSKÝ, J. Dějiny lesů v Čechách. Písek: 1895, s.98; týž Dějiny lesů a lesnictví. Písek: 1913, s.909. 
577 NA, I.odd., Fond TK i.č.1584. 
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z roku 1716578 Jan Borový (č.p.1). Louka „pod Zádušní loukou“ patřila stejného léta 

Mikuláši Jůzovi (č.p.6). Pravděpodobně šlo o stejnou louku, kterou roku 1649 

pronajal s povolením vrchnosti Jiřík Němec Vítovi Košovskému z Jílového na jeden 

rok za cenu 2 kop.579 V roce 1716 hospodařil Jan Kukal na relativně vzdálené parcele 

– louka „v lipí“ se nalézala na (dnes) stejnojmenném vršku na hranicích s Jílovým, 

podle Josefského katastru z roku 1787 je „louka na jílovských hranicích“ obecním 

majetkem.580 

 V lokalitě spáleniště jsou dodnes zřetelné zbytky po důlní činnosti, podobně 

jako podél Zlatého potoka od Moždířek  na jih k Radlíku, kde je ještě na indikační 

skice zachována luční enkláva. 

 Podle všeho se zdá, že některé, dnes opět zalesněné, plochy byly ve 

středověku a počátkem raného novověku alespoň částečně vyklučeny a hospodářsky 

využívány.  Les byl běžně využíván pro pastvu vepřového dobytka, lesní senoseč a 

osekávání mladých větví, tzv.letnění.581 

 V polovině 16.století (konkrétně roku 1555) mělo být dřevo z libeřských lesů 

využito pro stavbu odvodňovacích dědičných štol dolu Radlík, konkrétně dřeva 

jedlového.582 Dubového dříví se oproti tomu nedostávalo roku 1741, kdy jej bylo 

třeba obstarat na výrobu 20 loket dlouhého kříže. Městská rada se musela obrátit na 

dolnobřežanské panství, neboť v obecních lesích takového dřeva nebylo.583 Tím se 

dostáváme k vlastní otázce druhové skladby lesů.  Přehledná mapa lesů v Čechách 

J.E.Chadta z počátku 20.století584  přisoudila („ dle místních jmen, upomínajících na 

jednotlivé dřeviny, dle urbářů, dle poměrů výškových...“) severnímu okraji Jílovska oblast, 

kde rostou/rostly  smrky, jedle, borovice, duba zimní, kleny, jilmy, lípy, habry, 

jasany, břízy, olše; v novější době pak modříny, trnovníky, vejmutovky a 

brýmy(=borovice černá).  Popis panství Nové Libně z roku 1561 naznačuje obecnou 

                                                 
578 NA, I.odd., Fond TK i.č.1583. 
579 NA, I.odd, Fond APA-I, i.č.2605. 
580 NA, I.odd, Fond JK, i.č. 2387. 
581 WOITSCH, J. Les živitel-člověk strašpytel : Strach z lesa ve středověku a raném novověku. Dějiny a 
současnost 11, r.XXVIII. Praha: 2006, s. 30-33. 
582 „...Item. Lesů bude mnoho potřebí /.../s jeho Milostí pánem Adamem ze Šternberka ujednati o Libeř a lesy 
k tomu náležitě nejužitečnější, by k tomu nákladu bylo, kdyby k tomu přijíti mohlo, by je ujednal syn pána Jana 
z Valdštejna, a k tomu jsou několik vsí i jedlového dosti na prkna.“ ČIHÁK, L. 1898, s. 51-54. 
583 HANZAL, J. Těžké časy. Jílové u Prahy: Historie a současnost. Jílové u Prahy: 1987, s. 80. 
584 CHADT (ŠEVĚTÍNSKÝ), J.E. Dějiny lesů a lesnictví : Hospodářství lesního a hospodářského lesního zřízení 
či úprav lesa-soustav. Písek: 1913. 



  

 161 

skladbu lesů v okolí, totiž „...lesův borových i dubových jest drahně, kterýchž se každý rok 

prodává 25 kop grošů, někdy více a někdy méně.“585 O třicet let mladší pramen poví více „ 

K panství libeňskému tyto jsou, v kterýchž všelijakého dříví syrového i chvojového, vejrostlého 

drahně jest v každém místě rozdílně, náleží zaječí, co by dvacet tenaty oblíknouti mohl, 

rozepsáno /.../ u vsi Libře 6 lečí.“586 Leč původně označovala oko z provazu na lapení 

zvěře, přeneseně pak prostor obtažený tenaty. Na břežanském panství byla velikost 

leče nestejná, podle velikosti tamějších tenat,587 v Libni připadalo na 1 leč 20 tenat. 

Převedeme-li užitou lesní míru na hektary (1 leč = 18,13 ha),588 pak dostaneme 

hodnotu necelých 110 ha, což je ve srovnání s rokem 1845 pouhá čtvrtina589 a 

koresponduje to s teorií velkých vyklučených oblastí ve srovnání s dneškem. Je však 

třeba dodat, že to sumy 6 lečí se nepočítaly selské porostliny.590 

 Ikonografický pohled na druhové složení lesního porostu nabízí montánní 

mapa z roku 1762.591 na obr.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
585 SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, karton 101. 
586 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
587 SEDLÁČEK, A. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Praha: 1923, s.118. 
588 Tamtéž, s.121. 
589  Podle výkazu ploch z roku 1845 bylo v libeřském katastru 420 ha vysokokmenného jehličnatého lesa a 16 
arů nízkokmenného. ČÚZK výkaz ploch URL:< http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/_cio_vp/c3989-
1VP_025.jpg> [cit.2010-2-2] 
590 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
591 NA, 2.odd., Fond SMMP, i.č.151. 
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Obr.31 Trojitý výřez z mapy zobrazuje oblast od radlického dvora k dolu Radlík (na spodním obrázku vpravo 

dole). Menší doly a šachty jsou stylizované do „volských ok“. Na první pohled zaujme pečlivá práce malíře, který  

se zjevně snažil věrně vypodobnit přírodu.  Zdá se, že oblasti převažoval nízký listnatý porost s roztroušenými 

jehličnany – pravděpodobně jedlemi a smrky. Dominantní listnaté stromy představují pravděpodobně duby 

(prostřední obrázek uprostřed) a lípy (prostřední obrázek vlevo). 

 

 Nejkonkrétnější informace o lesním porostu nám poskytuje relativně mladý 

pramen, z roku 1824. Německy psaný  „Soupis a popis“pozemků libeřského kostela 

podrobně rozepisuje věk, druh stromů a lhůtu obmýtí v jednotlivých dících lesa.592 

 

 

 

Tab.22 Popis zádušních lesů z roku 1824. 

 

 

                                                 
592 NA, I.odd., Fond APA 1,  Liber benefici Jirčanensis, i.č.2591 

  věk porostu druh 
velikost 
(jiter) podrobnosti 

  U libeřské louky       
1 80-90 let borovice, smrky 3,8 ocejchované stromy 
2 15-21 let borovice, smrky 5 větší rybník, habry, břízy, kamenitá půda 
3 12-ti letá paseka borovice, smrky 1,8 1817 vytříděná 
4 7-letá paseka borovice, smrky 0,8 1820 vytříděná 

5 80-90 let 
borovice, jedle, 
smrky 3,8 z nich vybráno v dřívějších letech 

6 9-14-ti letá paseka borovice, smrky 7 1817 a 1818 vytříděná 

7 "ještě pusté místo" borovice, smrky 0 1824 vysazena nová kultura stromů 

  Nad Libři       
1 15-25 let borovice 18 střední velikosti 
2 30-37 let borovice 11 podprůměrný stav stromů,kamenitá půda 

3 
10-14-ti letá 
"dřevní"paseka borovice, smrky 15 1717 a 1718 borovicemi a smrky osazená 
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V druhové skladbě na počátku 19.století převažovaly smrky a borovice jako 

následek jejich zavádění od druhé poloviny 18.století. Cílem nového systému lesního 

hospodářství bylo dosáhnout zvýšeného podílu užitkového dříví. Monokulturní 

plochy pak byly následně těženy holosečí a opět obnovovány výsadbou jehličnatých 

stromů. Došlo tak k výrazné proměně původních smíšených lesů na jehličnaté. 

Nevýhody převážně smrkových monokultur jsou patrné dodnes – větší zranitelnost 

přírodními kalamitami (vítr, sníh) spojená s následným ohrožením hmyzem.593 

 Než došlo k monokulturní přeměně, poskytovala druhová rozmanitost dřevo 

mnoha hospodářským odvětvím a řemeslům. Duby a buky živily vepřový dobytek, 

lípy se pěstovaly kvůli včelám, břízu využily koláři, z jedlí se vyráběly šindele. 

Různé typy dřev pálili uhlíři na dřevěné uhlí – například jedlové a borovicové 

dřevěné uhlí se hodilo k vaření piva, naproti tomu včelaři k vykuřování používali 

vrbové uhlí.594 Také v okolí Libře pracovali v lesích uhlíři, jak o tom svědčí jméno 

zaniklé  vsi Uhliště (či Ouliště).  Vesnice s dvorem, tvrzí a ovčínem se měla nalézat 

v lese mezi Libři a Chotouní,595 v roce 1542 již byla pustá a definitivně během 

třicetileté války.596 

  Kromě dřeva poskytoval les také útočiště zvěři. Původní středověké volné 

právo lovu bylo omezováno ve prospěch vrchnosti a panovníka.597  Zákazy odchytu 

drobné zvěře se objevují při prodeji panských mlýnu a krčem.  V roce 1718 slíbil 

nový libeřský mlynář, že nebude pod pokutou 10 kop střílet zajíce ani jinou zvěř, 

                                                 
593 NĚMEC, J-KŘIVÁNEK, J. Projevy lidské činnosti v krajině: Vývoj lesů. Krajina v České republice. Praha: 
2007, s. 97-99. 
594 DRAGOUN, B.-MATOUŠEK,V. Archeologický odkryv uhliště v Olbramově a experimentální pálení 
dřevěného uhlí v Uhřínově. Archeologie ve středních Čechách 8. Praha: 2004, s. 732. 
595 Lokalizace je podle literatury nejasná – „široký pruh lesů rozprostírá se (od Libře) až k Chotouni, na 
Spáleniště, kde někde stávala ves Uhliště“ (BARTÁK, J.cit.dílo, s.54-56); „mezi Libří a Chotouní, nyní v lese“ 
(ČIHÁK, L.1948, s.85); „ Uhliště, někdy ves u Libře severozápadně Jílového“ (PROFOUS, A.-SVOBODA, J. 
Místní jména v Čechách IV. Praha: 1957, s.421); „Úhliště – někdy ves v okolí Dolních Břežan“ (SEDLÁČEK, A. 
Místopisný slovník království českého. Praha: 1998); „ves Ouhliště...stávala kdesi blízko Turyně“ 
(BARVÍŘOVÁ, O. Z dějin Chotouně u Jílového. Praha: 1939, s.11). Pomístní  název Spáleniště  se váže k vrchu 
nad Libří nad starou cestou k Jílovému, zde jsou doloženy  zbytky  důlní činnosti; Josefský katastr obce Psár 
uvádí několik tratí jako „ louka spálená“, „lado nad spálenym“ apod. v lokalitě „přední bába“ jižně od Psár. 
Umístění  teoreticky odpovídá vágnímu označení polohy Uhliště „mezi Libří a Chotouní“. NA, I.odd., Fond JK, 
i.č.2285. 
596 Prvním doloženým majitelem vsi Uhliště byl Nevlas z Říčan v roce 1350, poslední zmínka o statku pochází 
z roku 1627, kdy byl připojen k Břežanům.  
597 CHADT, J.E. Dějiny lesů v Čechách. Písek: 1895, s. 160, 
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podobně mu tak bylo zapovězeno chytat ryby v panských rybnících.598 Jílovští 

měšťané zjevně  v okolních lesích „honívali a zvěř lapali,“ neboť jim roku 1555 císař 

Ferdinand I. výslovně poručil odevzdat všechno myslivecké náčiní. Král měl 

v úmyslu zalovit si blízko Prahy a konšelům jílovským vzkázal, že kdo by jeho 

nařízení překročil, aby jej poslali na Pražský hrad.599 

 V lesích Nové Libně a okolí zaznamenali v roce 1561 úředníci „drahně zajícův, 

jeřábkův i jiného ptactva, na nichž (tzn.lesích) i veliká zvěř stává.“600 Přesně o tři desetiletí 

později popis téhož panství udává, že „při každý vsi že vrchnost hony a myslivosti 

užívá“ a konstatuje nevalný stav lesů způsobených zajíci vysokou a pernatou zvěří, 

jeřábky, tetřívky, koroptvemi, ale i svinským dobytkem a „kačaty“. 601 

Vrchnost se nespoléhala jen na lov, ale zřizovala vlastní obory pro vysokou i 

jinou zvěř. Oblíbené byly také bažantnice, doložené v Čechách již ve 13. století.602 

Také u Libně byla ve 2. polovině 16. století založena „obora bažantní,“ o které nám 

komisaři z roku 1591 zanechali kusou informaci, že je „pěkná“ a je v ní „nemálo 

bažantů“.603 Polohu oboru lze snadno identifikovat – indikační skica  přímo udává 

v jihozápadní časti libeňského katastru les „Bažantnice“ a  také přilehlé polní tratě 

nesou název „v jezerách nad starou bažantnicí“ a „k staré bažantnici pod cestou 

k Okrouhlu.“604 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
598 „...v potoku neb v rybnících panskejch žádných ryb nelapal,/.../po lesích neb po polích zajíce a jinou zvěř 
(všeho pod pokutou desíti kop do důchodu panského břežanského) nestřílel.“ NA, I.odd. Fond APA-správa 
statků, i.č.886, sign. XI/2/80-86, karton.243. 
599 ČIHÁK, L.1898, s. 77. 
600 SOA Třeboň, Fond Cizí statky-registratura, i.č.22, sign. II/28-1, karton 101. 
601 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
602 CHADT, J.E. Dějiny lesů v Čechách. Písek: 1895, s. 162. 
603 NA, I.odd., Fond Urbáře, i.č.58. 
604 NA, I.odd, Fond IS. i.č.4650. 
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10  Závěr 
 

Výzkum ukázal, že lze celkem dobře rekonstruovat průběh všech 

demografických kategorií – sňatků, narozených i zemřelých  ze psaných soudobých 

pramenů, na rozdíl od studia přírodního prostředí, kde jsem musela využít i  

současných kartografických děl.   

Výsledkem demografické studie  měl být pohled do vývoje libeřského 

obyvatelstva od konce 16.do počátku 19. století. Částečně se potvrdily obecné 

tendence populačního vývoje, ale některé dílčí problémy naopak vyvolávají otázky  

po důvodech odlišných výsledků. Mezi obecně významné demografické události, 

jednoznačně doložitelné i v Libři, patří období poslední velké morové epidemie, 

konkrétně rok 1713, kdy ve vsi zemřelo 13 lidí. „Velký hladomor“ v letech 1770-1772 

ukázal typický průběh demografických jevů během krize. Prudký nárůst  mortality 

doprovázelo výrazné snížení natality. Po odeznění krize počet narozených rychle 

vzrostl a naopak mortalita klesla pod průměr. K dalším výsledkům, které odpovídají  

obecným poznatkům, řadím např. skutečnost, že k vesnické honoraci patřili mlynáři, 

jejichž obecnou váženost dokazuje obliba  výběru kmotra-mlynáře. Samotní mlynáři 

pak vybírali pro své děti kmotry ještě z „vyšších míst,“ v našem případě z řad 

jílovských měšťanů. Jako nositelé novinek se uplatnili zejména při výběru 

neobvyklých jmen svých dětí.  

 Odlišnosti, zejména při sledování delších časových řad, se projevily na příklad 

ve statistice oblíbenosti  měsíců sňatků na počátku 19. století. V Libři je druhým 

nejoblíbenějším svatebním měsícem květen na rozdíl od českého průměru, kde jím 

byl listopad. Výrazná obliba máje dokonce procentuálně předčila Prahu. Libeř tak 

podle tohoto ukazatele byla blíže městu než venkovu. Podobný výsledek se také 

objevil u sledování koncepcí od 2. poloviny 18. století do první třetiny 19. století. 

Maximum připadlo na červenec - období největšího pracovního vypětí v agrárním 

sektoru. Další prvky, které jsem sledovala, měly spíše ráz vhledu do společenských 

vztahů mezi obyvateli vsi a přespolními, sledovatelný z výběru kmotrů nebo 

životních partnerů. Rozsahem menší okruhy jsem věnovala dílčím tématům, jako 

např. volba jména dítěte, příčiny úmrtí nebo průměrný sňatkový věk. Vhodným 

doplňkem ke studiu matrik jsou gruntovní knihy, které doplňují informace o 
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jednotlivcích a zároveň umožňují náhled do systému předávání nemovitostí. Díky 

tomuto prameni jsem mohla konkrétně sledovat  strategii výběru partnera, případně 

datum svatby podle jeho příslušnosti k určité sociální skupině.  

 Další prameny – zpovědní seznamy a pamětní knihy – ukázaly, že se dají 

příhodně využít k doplnění neznámých skutečností o jedincích. Z marginální 

poznámky, že v roce1741 darovala Kateřina Miková květiny na oltář jsem se pomocí 

výše uvedených soudobých dokumentů snažila rekonstruovat její život. 

 Celkově lze konstatovat, že populační vývoj jedné vesnice se dá relativně 

dobře sledovat v případě nízké migrace obyvatel, což platí i v případě Libře. Je však 

škoda, že soupis poddaných z roku 1651 nebyl pro panství Dolní Břežany podrobně 

vypracován, stejně tak mohly napomoci ve studiu další prameny, jimiž fond panství 

nedisponuje – soupisy obyvatel, sirotčí registra apod. 

 Studium přírodního prostoru vychází částečně ze současného stavu, resp. 

dnešního zobrazení vsi na speciálních mapách (vodohospodářská, geologická), avšak 

mým cílem bylo využít všechny dostupné soudobé prameny. Bohužel jsem se 

nemohla opřít o podrobnou historickou mapu obce nebo jejího okolí před vznikem 

Stabilního katastru v roce 1841. Poškozený okraj listu 1. vojenského mapování 

pomohl jen orientačně a mladší kartografické prameny  se pro přímé využití 

nehodily. Považuji za velkou výhodu existenci jílovských zlatých dolů v těsném 

sousedství Libře, neboť jejich popis a také mapové zobrazení bylo výrazným zdrojem 

informací o přírodním okolí.  

 Do vývoje plužiny a potažmo hranic obce zasáhla výstavba panského ovčína 

nad Libří koncem 16.století. Další změny způsobené pustnutím tvrzí a zánikem 

poplužních dvorů nejsou ani v jednom typu pramenů sledovatelné. Výrazně se 

změnilo obhospodařování půdy, spojené s menší rozlohou lesů danou těžbou zlata. 

Naopak ještě v 1.vojenském mapování na konci 16.století je vidět severozápadní 

okraj obce porostlý lesem či porostlinami. Hranice katastru obce jsou záležitostí až 

konce 18.století, avšak přesné vymezení pozemků církevních oproti cizím můžeme 

datovat již do roku 1737. U jednotlivých majitelů pozemků jsem se snažila 

vysledovat, zda-li došlo k pohybu  půdního fondu, stejně tak jako mě zajímalo 

využití ploch k jednotlivým hospodářským činnostem. Během sledovaného období 

došlo k výraznému snížení objemu vodních ploch zapříčiněné pustnutím a rušením 
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rybníků během a po třicetileté válce. Další sledovatelným rysem je proměna lesního 

porostu  od dubovo-bukových a jedlových lesů na smrkové a borovicové kultury. 

Tento jev je obecně sledovatelný ve všech českých krajích od poloviny 18.století. 

 Výsledkem pokusu o „dějiny přírodního prostoru“ je kromě konkrétních 

závěrů také zjištění, že ze současných podrobných kartografických děl lze poměrně 

dobře (alespoň částečně) rekonstruovat některé prvky týkající se přirozených hranic 

katastrů nebo geologické charakteristiky konkrétní lokality.  

 Díky studiu mnoha typů pramenů (včetně výše zmíněných moderních map) 

jsem mohla vytvořit soupis pomístních jmen doplněný o jejich možný výklad. 

Podobně tak vznikla genealogická sonda rodiny Borových. 
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12 Seznam použitých pramenů 
 
12.1 NEVYDANÉ PRAMENY 
 

Národní archiv (NA) 

1.oddělení 

 

Fond Archiv pražského arcibiskupství I. (APA I.) 

• Pamětní kniha fary v Dolních Jirčanech (1736-1830), i.č.2591. 

• Pamětní kniha panství Dolní Břežany (1649-1715), i.č.2605. 

 

Fond Archiv pražského arcibiskupství – správa statků (APA-správa statků) 

• Popisy panství (r.1469-1838), i.č.772, sign.I/1/0-11, kt.52. 

• Mlýn a hostinec Libeř (r.1816-1875), i.č.886, sign. XI/2/80-86, kt.243. 

 

Fond Indikační skici (IS) 

• Jílové i.č.4552 

• Libeň i.č.4650 

• Libeř i.č.4656 

• Okrouhlo i.č.4718 

• Pohoří i.č.4737 

• Psáry i.č.4761 

 

Fond Stabilní katastr-duplikát (SK) 

• Libeň (r.181) i.č.6652. 

• Libeř (r.1841) i.č.6653. 

• Psáry (r.1841), i.č.6668. 

 

Fond Popisy hranic (PH) 

• Libeř, i.č.4578. 
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Fond Josefský katastr 

• Libeř  i.č.2387. 

• Psáry, i.č.2285. 

 

Fond Tereziánský katastr (TK) 

• Napravená fasse z r.1716 i.č.1583. 

• Nedatované, i.č.1584. 

• Revizitační nález z r.1757, i.č.4026. 

 

Fond Robotní seznamy (RS) 

• Sign.IX/2/10. 

 

Fond Urbáře (UR) 

• Nová Libeň, i.č.58. 

 

Fond Stará manipulace (SM) 

• Inventář a urbář Libně (r.1591), i.č.55, W1-50,kniha 50. 

• Záležitosti panství Dolní Břežany (r.1561), i.č.205, sign. B 23/I/1-21, kt.118. 

 

2.oddělení 

 

Fond Sbírka montánních map a plánů (SMMP, fond č.324/0/1) 

• Jílové-Radlík, r.1762, i.č.151 

• Jílové-Radlík, r.1767, i.č.809. 

 

Státní oblastní archiv Praha (SOA Praha) 

Matriky 

Fara Zlatníky 

• 1 (N 1655-1680, O 1656-168) 

• 2 (N 1680-1697) 
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Fara Jílové u Prahy 

• 1 (N 1672-1708, O a Z 1672-1707). 

 

Fara Dolní Jirčany 

• 1 (N 1689-1700, O 1690-1700, Z 1690-1700, nem., 1691-1700). 

• 2 (N a O 1700-1735, Z 1700-1736, nem. 1701-1734). 

• 3 (N, O, Z 1735-1756). 

• 4 (N, O, Z 1756-1788, nem. 1756-1783). 

• 8 (N 1789-1807). 

• 9 (N 1807-1836). 

• 12 ( O 1789-1839). 

• 14 (O 1840-1869). 

• 15 (Z 1789-1836). 

 

Fond Velkostatek Dolní Břežany (VS DB). 

• Gruntovní kniha (r.1702-1717) i.č. 2737. 

• Gruntovní kniha Libeř (r.1808-1850) i.č. 2757. 

• Kniha smluv (r.1819-1840) i.č. 2778. 

• Kniha smluv C (r.1795-1815) i.č. 2777. 

• Registra purkrechtní (r.1585-1644) i.č. 2729. 

• Registra purkrechtní obnovená (r.1638-1659) i.č. 2735. 

• Urbur nový (r.1717-1820) i.č. 2745. 

 

Státní oblastní archiv Třeboň (SOA Třeboň) 

Fond Cizí statky 

• Břežany a Libeň, registratura, sign.II.28-1. 

 

Státní okresní archiv Praha-západ (SOkA Praha-západ) 

Fond Archiv města Jílové u Prahy,  

• katastr města Jílového r.1785, i.č.29 
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Obecní úřad Libeř, Libeř č.p.35 

• Libeřské kroniky 1-3 z let 1921-dosud 

 

12.2 VYDANÉ PRAMENY 
 

• Berní rula. Sv. 19, Kraj kouřimský. Díl 2. Zpracovala, rejstříkem osob, míst a 

mapami opatřila  Marie Haasová, 1.vydání. Praha: 1952 

• KALOUSEK, J. Z urbáře arcibiskupského panství Dolno-břežanského. Řády selské a 

instrukce hospodářské 1698-1780. Archiv český XXIV. Praha 1908 

• Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Kouřimsko. Zpracovala a úvod napsala 

Helena Klímová. Praha: 1997. ISBN 80-85475-41-3. 

• Zpovědní seznamy arcidiecése Pražské: [Consignationes paschaliter poenitentium] 

z let 1671-1725. Díl I., Boleslavsko, Kouřimsko, Chrudimsko, Čáslavsko. Sv. 2, 

Chrudimsko, Čáslavsko. Podle originálů arcibiskupského archivu zprac. 

PhDr. Josef Vítězslav Šimák. Praha: 1918. 

• Tereziánský katastr český. Sv. 2, Rustikál (kraje K-Ž). Praha: 1966. 

• Tereziánský katastr český. Svazek 3, Dominikál. K vydání. připravili Pavla 

Burdová. [et al.] Praha: 1970. 

 

12.3 ELEKTRONICKÉ ZDROJE 
 

• Jména na Mšensku, web města Mšena [cit.2010-2-2] 

URL: <http://.www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=1044&lang=cs> 

• Jména světců, web “ABC svatých”[cit.2010-2-2]  

URL: <http://www.abcsvatych.com > 

• Příčíny úmrtí, web „Genea“ [cit.2010-2-11] 

URL:<http://www.genea.cz/informace/slovnicky/nejcastejsi-priciny-umrti/> 

• Klimatické poměry České republiky [cit.2010-2-18] 

URL: < http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/klima.html > 

• Webové stránky Regionálního muzea Jílové u Prahy  [cit.2010-2-27] 

URL: < http://www.muzeumjilove.cz/muzeum/index.php?clanek=4>  
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16.1 Příloha 1 
 

Rodina Borových jako příklad sňatkové a dědické strategie  

 

Při práci s matrikami, pozemkovými knihami a jinými prameny jsem často 

narážela na příjmení „Borový“, což mě přimělo pokusit se vytvořit rozrod 

pravděpodobně „nejstaršího“člena rodu Jana. Na konci 18.století bydleli členové 

rozvětvené rodiny na třech místech Libře – na statcích č.p.1 a 11 a v podružské 

chalupě č.p.23. Letmý pohled do místní kroniky z 2.poloviny 20.století  nastiňuje 

pravděpodobný další zajímavý vývoj této rodiny, neboť mezi lety 1935-1986 žilo 

nejméně pět rodin s příjmením „Borový“605.   

 

 Nejstaršího známého příslušníka rodu Borových bychom našli roku 1702, kdy 

je majitelem statku Topinkovského-Traxovského (budoucí č.p.1) Jan Borový. Ve 

stejném zápise figuruje jméno Jiřího Míky, sedláka gruntu Jiříka Němce – 

Novotnovského (budoucí č.p.11). Děti těchto hospodářů uzavřely v březnu roku 1704 

sňatek a tím se de facto začala psát bohatá historie rodiny Borových v Libři. Jan 

Borový se ožení s Dorotou Míkovou a žijí na Borového rodné usedlosti, jejíž 

právoplatným majitelem se Jan stane v roce 1717. Z manželství vzejde 7 dětí, z nichž 

se nejméně 3 dožily vstupu do manželství (Anna, Jiří a Jan). Po smrti rodičů se 

dědicem gruntu stává starší ze synů Jan poté, co se ve 23 letech ožení s vdovou 

Dorotou Chaloupkovou. Nový hospodář  má však za povinnost oběma sourozencům 

zajistit k živobytí každému po jedné krávě z odkazu jejich matky. Na statku měl 

mimo to i 2 koňské potahy, roční tele, vůz, pluh a brány, vše v ceně 313 zlatých – byl 

to nejbohatší statek ve vsi. Ani Janův mladší bratr Jiří nepřišel zkrátka – od matčina 

bratra Jiřího Míky obdržel roku 1750 jeho grunt, neboť strýc neměl dědice. Míka si na 

synovci vymínil pro sebe a ženu komoru, a aby „též vějměnku každoročně v dobrý půdě 

pod 3 strichy pole zanechal a v čase pohodlném takové zdělal, jakož také jednu krávu chovati 

popřál“. Zhruba v polovině 50.let 18.století jsou držiteli obou hospodářství 

                                                 
605 Č.p.11 Borových Ladislav a Marie, č.p.37 Borových Václav a Anna, č.p.41 Borových František a Albína, 
č.p.43 Borových František a Františka a č.p.65 Borový Josef. Libeřské kroniky. 
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sourozenci, další vývoj sledujeme ve dvou liniích – Janovi potomci drželi č.p.1, Jiřího 

č.p.11. 

 Sledujme nejprve Janovu větev – z jeho 6 dětí byl nejstarším synem Matěj, 

který však ve věku 33 let zemřel a dědicem se tedy stává jeho o 12 let mladší bratr 

Jan. Ten se usedlosti ujímá rok po otcově smrti (r.1772), ačkoli v gruntovní knize je 

zapsán až r.1791. Jan je v době dědění již ženat s Dorotou Šimečkovou a zplodí s ní 5 

dětí – 3 dívky a 2 chlapce. Opakuje se podobná situace – potenciální dědic Josef roku 

1803 umírá na souchotiny, a proto na jeho místo přichází mladší syn Jan a pokračuje 

v rodinné kontinuitě po otcově smrti v roce 1823. Jeho vyvolenou se stala dcera 

místního šenkýře z č.p.13, Veronika Kherlesová. Manželé měli požehnaný počet 9 

dětí, z toho 6 synů. Dcera Magdalena a syn Matěj si za manžele zvolili také 

sourozence, a to z rodiny libeňského „hořejšího“ mlynáře Matěje Loužeckého 

(č.p.14). Rodina se opět štěpí – po mateřské linii Magdaleny ve mlýně, větev Matěje 

dále hospodaří na statku s č.p.1. 

 Vraťme se opět do 18.století k Jiřímu a jeho ženě Anně v č.p.11. Z osmi dětí se 

dospělosti dožili pouze dcera Anna a synové Matěj (* 1753),  Jan (*1759) a Václav 

(*1761). Jejich otec zemřel již roku 1770, matka o léto později. Kdo se tedy stane 

dědicem ? Všeobecný řád o posloupnosti gruntů od nejstaršího syna datujeme až 

rokem 1786, i když výše uvedené situace ukázaly právě na preferenci syna staršího i 

v předchozí době. V tomto případě však měl skutečně dědit syn nejmladší – tedy 

Václav. Protože mu však v roce otcově smrti bylo pouhých 9 let, stal se dočasným 

držitelem gruntu jeho nejstarší bratr Matěj. Tento statek byl také poměrně bohatý – 

jeho cena byla 223 zlatých a jeho inventář zahrnoval 4 svině, 1 krávu, 3dvouleté 

jalovice, 1 prasnici, 2 ovce, 2 pluhy, 2 brány, hrabice a dvě travní kosy. Matěj se hned 

roku 1772 žení s Alžbětou Lněničkovou z č.p.10 a grunt bratrovi postupuje roku 

1784, tedy ve zletilém věku 23 let. Gruntovní kniha dává nahlédnout do situace všech 

čtyř sourozenců. Odstupujícímu hospodáři je vytýkáno, že na statku již dlouho 

nehospodařil a vystavěl si podružskou chalup č.p.23. Také bratrovi nepřenechal 

všechen předepsaný inventář gruntu, avšak zaplatil obilní dluh. Prostřední z bratrů 

Jan je vyučený tesař a ze svého jej živí nejmladší Václav s tím, že takto odbude jeho 

dědický podíl. Sestře Anně pak Václav „každoročně k jejímu uživení něco poskytnouti 

povinen bude“. 
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 Matěj měl s manželkou celkem 8 dětí, o nichž toho není mnoho známo. Po 

Alžbětině skonu r.1794 se znovu oženil – s Kateřinou Trostilovou  ze Zvole-Březové. 

Z jejich 6 potomků (4 dcer a 2 synů) se ujímá po otci podružské chalupy Jan (*1808), a 

to v roce 1824 a žení se s libeňskou rodačkou Marií Moučkovou z č.p.12. 

 Dědic č.p.11 Václav měl podobně jako jeho bratr dvě manželky – první z nich 

Magdalena Vodičková pocházela z Petrova a než zemřela, porodila dvě děti – 

Kateřinu a Jana. Jan se roku 1816 oženil s jakousi Rozinou a bydleli společně na 

otcovském statku, kde narodili i jejich dva synové František a Jan. Když se starší 

František ženil v roce 1843 s Annou Troníčkovou ze Sázavy, odehrávalo se svatební 

veselí v č.p.3 – v domě rodiny manželky Františkova nevlastního bratra Václava 

Anny Hostové. 

 Druhá Václavova žena se jmenovala Mariana a z tohoto manželství vzešly tři 

dcery a dva synové. Starší z nich – Václav- se v roce 1813 oženil s Annou Hostovou, 

tehdy 15-16 letou prvorozenou dcerou Václava Hosta, hajného a chalupníka.  

Manželům Borovým nadělil čáp 6 potomků – 3 dívky a 3 chlapce. Dva hoši zemřeli 

v dětském věku a tak se oženění dožil pouze Josef (*1821), jenž v roce 1844 pojal za 

choť Marii Hrubou, dceru libeňského šenkýře z č.p.13. Jejich svatba se odehrála 

v domě,  který postavil bratr Václavova děda – v č.p.23. 

 

 

 

Užité prameny: 

 

• NA I.odd.: IS, i.č. 4656 (r.1841), JK, i.č. 2387 (r.1787),RS, sign. IX/2/10 (cca 

r.1773), SK, i.č. 6653 (r.1841), TK, i.č.1583 (r.1716) 

• SOA Praha, velkostatek Dolní Břežany: I.č. 2423 (r.1777), i.č. 2737 (r.1702-

1717), i.č. 2745 (r.1717-1820), i.č. 2757 (r.1808-1850), i.č. 2777 (r.1795-1815), i.č. 

2778 (r.1819-1840) 

• Matriky SOA Praha, Dolní Jirčany: 1 (1690-1700), 2 (1700-1735), 3 (1735-1756), 

4 (1756-1788) , 8 (1789-1807), 9 (1807-1836) 12 (1789-1839), 13 (1840-1869), 15 

(1789 – 1838) 

• Obecní úřad Libeř: Kronika obce Libeř 
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16.2 Příloha 2  
 

Obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.32 Pozůstatek kamenného můstku nad Libří, stav v únoru 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 33 Kaplička nad Libří při pohledu od Ovčína. Stav prosinec 2006. 
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Obr.34 Plán stavby dálnice D3 (r.2001) 

[cit.2010-3-13] URL:<http://www.d3klid.cz/Prilohy_2.jpg> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Obr.35 Libeř na pohlednici v roce 1997. 
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Obr.36 Krajina u Libře z publikace Politický a školní okres Vinohradský z roku 1898, 

s.56 (autorem K.Liebscher). 

 

Obr. 37 Krajina u Libře v srpnu 2008. 
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Obr. 38 Sv.Jan Nepomucký od roku 2006 opět zdobí most v Libři. Při stavbě mostu v roce 

1855 ji vytvořil pražský sochař Antonín Suma, v únoru roku 1948 byla tehdejším předsedou 

MNV zničena, nynější socha má být kopií původní plastiky. Stav říjen 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.39Libeř na pohlednici z roku 1933. 
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Obr.40 Projekt ETAREA architekta G.Čelechovského měl nahradit stávající zástavbu obcí 

v dolním toku Zahořanského potoka novým urbanistickým souborem, návrh z 60.let 20.století 

nebyl nikdy realizován. Etarea: Étude du milieu humain dans la ville. Praha: 1967, nestr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41.Vizualizace projektu ETAREA v oblasti Libře. 

Etarea: Étude du milieu humain dans la ville. Praha: 1967, nestr. 
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Obr.42  Hraniční dub v Kamenných Vratech, stav 26.8.2009 

 


