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Anotace 

Tématem této bakalářské práce jsou dějiny vsi Bukovec u Horšovského Týna, 

představené od nejstarší historie do konce 17. století. Starobylá obec Bukovec patří k 

nejstarším vesnicím v oblasti. Její dominantu tvoří v jádru pozdně románský kostel 

Nanebevzetí Panny Marie z konce 12. století. Jak navíc dokazuje predikát „z Bukovce“, 

stálo ve vesnici již koncem 12. století rovněž feudální sídlo. Centrum panství však bylo 

v polovině 14. století přeneseno do sousedních Čečovic, a Bukovec se stal centrem 

farnosti. Představena je také historie vsi v době husitských válek a v době pohusitské. 

Roku 1546 se pak stal Bukovec součástí lobkowiczkého dominia v Horšovském Týně. 

Prvním zachycením sociálních a majetkových poměrů ve vsi je urbář z roku 1587, jehož 

příslušné části tato práce rozebírá. Další zdroje informací o sociální historii obce máme 

až z doby po třicetileté válce. Jedná se především o Berní rulu z poloviny 17. století a 

nejstarší dochovanou matriku, pocházející až z roku 1672. Práce se tak snaží představit 

nejdůležitější etapy vývoje Bukovce a jeho sociální poměry na konci 16. a v průběhu 

17. století, jak jen je dovolují zmapovat kusé historické prameny. 
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Bukovec, historiografie, panství Čečovice, panství Horšovský Týn, farnost Bukovec, 

sociální dějiny 

 

Abstract 

The topic of the bachelor thesis is the history of the village of Bukovec near 

Horšovský Týn, beginning with the ancient history to the late 17th century. The ancient 

village of Bukovec is one of the oldest villages in the area. Its dominant is in core the 

late Romanesque church of the Assumption from the late 12th century. Moreover the 

village became a feudal manor in the 12th century, which is evidenced by the predicate 

„of Bukovec“. However, the center of the manor was transferred to the neighboring 

village of Čečovice in the middle of the 14th century and Bukovec became the center of 

the parish. Presented is also the history of the village during the Hussite wars and during 



 

the Post-Hussite time. In 1546 Bukovec became a part of the Lobkowicz dominion in 

Horšovský Týn. The first capture of the social and economical situation in the village is 

the urbary from 1587, which will also be analyzed in the thesis. Other sources of 

information about the social history of the village come from as late as the period after 

the Thirty Years` War. It is Berní rula from the half of 17th century and the oldest 

extand registers, dating back to the year 1672. The thesis tries to present the most 

important stages of development of Bukovec and its social conditions from the late 16th 

and throughout the 17th century, as best possible, but limited because of the 

fragmentary historical sources. 
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Úvod 

Téma historie drobných vesnic lze označit za poměrně komplikované. Ačkoliv takřka 

všechny obce mají alespoň povrchně a zběžně svou historii zpracovanou, jen nemnoho 

z nich se může prezentovat uceleným pohledem na své vlastní dějiny. V dřívějších 

dobách totiž historiografie studovala dějiny především z pohledu politicko-

diplomatického. Tento model, kterému velmi vyhovovala chronologicky uspořádaná 

narace dějin a který se z logiky věci zaměřoval takřka výhradně na sledování 

makrohistorické linie, zkoumání dějin malých vesnic příliš nepotřeboval. Drobné 

vesnice na první pohled měly na běh událostí, které ovlivňovaly chod států, jen nepatrný 

vliv. Až na počátku 20. století začalo docházet ke změně pohledu na historii.  

Za zlom v tomto oboru lze považovat vznik školy Annales, která se od výše popsané 

metodiky historiografické práce zásadně odchýlila. Centrem zájmu přestávaly být 

jednoznačně zdokumentované klíčové okamžiky dějin států, do popředí se naopak začal 

dostávat zájem o každodennost a všednost. Ale také o dosud neprozkoumané a 

neprozkoumávané aspekty lidských životů jako jsou sny, pocity, vliv klimatických 

změn na život člověka apod.  

Z toho je patrné, že se pozornost historiků, kteří se k tomuto novému směru 

přiklonili, alespoň částečně začala přesouvat z globálního pohledu a z převážně 

městského prostředí na venkov. Dá se totiž říci, že dřívější pohled na historiografii je 

možné nazvat „dějinami událostí“, kdežto směr, který se rozvinul ve škole Annales, se 

orientuje na „dějiny lidstva“, a převážná část populace až do nedávné doby žila na 

venkově. Tím, jak se začal zkoumat život venkovských lidí, začala se také ucelovat 

představa podoby jejich sídelních útvarů, jimiž byly nejčastěji právě vesnice.  

Je samozřejmě stále otázkou, zda se lze dívat na makrohistorické události jako na 

celek složený a vyplývající právě z okolností mikrohistorických, nebo zda se jedná o 

dva zcela oddělené proudy, které se sice často zásadně ovlivňují, ale jeden na druhém 

bytostně nezávisí.  

Historie drobných sídel, nejčastěji vesnic, lze bezesporu zařadit do skupiny 

mikrohistorické. Problémem však bylo a stále zůstává, že kompletní zpracování dějin 

jakékoliv vsi, pokud není něčím zásadním výjimečná, je práce veskrze nevděčná a její 

výsledky jsou zajímavé především pro nepočetné místní obyvatelstvo. Svou podstatou 

sice může napomoci k vytváření globálního obrazu o podobě venkova, ale za zcela 
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zásadní pro toto poznání takové zpracování historie považovat nelze. Jedná se spíše jen 

o dílek ohromné mozaiky. 

Důvody pro studium dějin konkrétní vesnice proto bývaly a bývají spíše 

sentimentální. Již na počátku minulého století nebylo neobvyklé, a to především ve 

vesnicích, kde fungovala škola, že se některý ze vzdělanějších obyvatel, často z okruhu 

učitelů, pokusil s větším či menším úspěchem o sepsání dějin vsi. Samostatnou kapitolu 

pak představovaly kroniky, a to jak farní, vedené často od 19. století1 (ale setkat se 

můžeme i se staršími), tak školní a obecní, které však pocházejí většinou až ze století 

dvacátého. Společným rysem těchto kronik je, že se pokoušejí kromě zaznamenávání 

událostí aktuálních alespoň stručně nastínit i dřívější historii obce. V poslední době se 

na vesnické dějiny orientuje i další typ bádání, a sice různé diplomové či bakalářské 

práce, mezi něž se řadí i toto dílko. 

Zpracovat dějiny nějaké vsi však není tak jednoduchý úkol, jak se může zdát. Velmi 

důležitou úlohu při komplexním zpracování historie nějaké obce hraje rovnováha. Je 

nasnadě, že pro události nedávné lze nalézt daleko více pramenů než pro události dávné, 

a tak se často stane, že dojde k až příliš podrobnému popisu jedné části dějin, který 

nekoresponduje s jen velmi stručným a útržkovitým nástinem jiné dějinné etapy. 

Naštěstí se – jak sami rovněž často přiznávají – ze sentimentálních důvodů do 

zpracovávání vesnických historií pouštějí i ti nejvýznamnější odborníci, jejichž díla lze 

pak považovat za vzor, jímž je žádoucí se při sepisování řídit. Za všechny uvedu takřka 

kanonické dílo univerzitního profesora Josefa Petráně Příběh Ouběnic. Na mysli mám 

teď vydání z roku 2000 a znovu vydané v roce 2001. Další zpracování, ve kterém 

příkladu Ouběnic použije k obecnému vylíčení dějin českého venkova, je již práce zcela 

jiného formátu.  

Podobně jako profesor Petráň naráží téměř každý, kdo se pustí do sepisování historie 

konkrétních vesnic, na problém značného nedostatku využitelné literatury, takže 

informace lze získávat především z archivních pramenů. Jednoznačnou výhodou, která 

existuje i v případě Bukovce, je přítomnost feudálního sídla či farnosti. Bohužel 

ucelenější přehled o vsi končí s počátkem husitských bouří.  

Toto období zahalilo část 15. století závojem mlhy, což je z důvodu, že právě tehdy 

probíhala řada významných událostí, velká škoda. České země, které se pak postupně 

                                                
1 Na základě nařízení ze dne 31. srpna 1835 vznikla povinnost vést pamětní knihu na každé faře. 

Informuje o tom ve svém úvodu i pamětní kniha bukovecké farnosti. SOkA Domažlice se sídlem v 
Horšovském Týně, fond č. Farní úřad Bukovec, Kronika farnosti, inv. č. 1, K1, fol. 1r. 



z této mlhy vynořily, byly bezesporu jiné než před začátkem tohoto období. Často se 

výrazně měnily majetkové poměry, řada obcí a farností zanikla, zpřetrhal se kontakt 

s cizinou a podobně.  

Kde chybí konkrétní zdroje informací, lze se často opřít alespoň o analogii. I 

v případě Bukovce je možné dosáhnout jakési aproximace k tamním dějinným 

událostem v dobách, ve kterých o něm nemáme žádné zprávy. Avšak je jisté, že 

interpretací pramenů z okolí většinou nelze získat tak jednoznačná svědectví jako 

z pramenů místních.  

Problémem Bukovce po skončení husitských bouří je, že se stále více dostával na 

okraj zájmu majitelů, a tak ani z období následujícím po skončení husitských válek 

nepochází příliš mnoho pramenů. Pro vytvoření uceleného pohledu na bukovecké dějiny 

jsem se proto v případech, pro které jsem o Bukovci nedohledal žádné konkrétní 

záznamy, rozhodl přistoupit ke sledování jeho nejbližšího okolí, které představuje 

panství Čečovice a později panství Horšovský Týn, neboť je zřejmé, že například 

vojenská přítomnost v necelých dva kilometry vzdálených Čečovicích, se musela nutně 

dotknout i mnou popisované vsi.  

Situace se pomalu mění až po začlenění Bukovce do horšovskotýnského dominia 

v 16. století. Z pohledu vrchnosti byl od této doby Bukovec relativně dobře sledován, a 

my můžeme z úředních záznamů těžit množství zajímavých informací o životě a 

rozsahu obce. Počet relevantních zdrojů prudce narůstá po třicetileté válce. Od druhé 

poloviny 17. století lze tak sledovat již poměrně značné množství pramenů, mezi něž 

patří Berní rula, její revizitace, urbář panství a farní matrika. 

Já jsem do Bukovce poprvé přijel 10. srpna 2010, a okamžitě mi učarovalo, jakým 

způsobem v sobě mísí majestátnost, způsobenou jeho kulturními památkami 

s malebností drobné vsi, která v současné době nemá ani sto stálých obyvatel.2 Když 

jsem se pak začal zajímat o její historii, zjistil jsem, že kromě několika zpráv týkajících 

se převážně kostela, existují o Bukovci v literatuře spíše jen drobné zmínky.  

Později jsem sice objevil, že rodák z bukoveckého okolí Josef Bernklau vydal knihu 

s názvem Das Kirchspiel Mogolzen,3 avšak nepodařilo se mi ji získat. Rozhodl jsem se 

proto seskupit všechny záznamy, které jsem v průběhu let v literatuře objevil, doplnit je 

                                                
2 Údaj pochází z Databáze demografických údajů za obce ČR zveřejněné na stránkách ČSÚ.  

< https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide>, [15. 8. 2014].  
3 V překladu: „Farnost Bukovec“. 
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o informace, které jsem nalezl v archivech, a to celé zasadit do nejbližšího regionálního 

kontextu, abych tak vytvořil ucelený pohled na bukovecké dějiny. 

Cílem této práce je vytvoření první části historie vsi, a to od její prehistorie a úplných 

počátků až do konce 17. století. Tato omezující hranice nebyla zvolena náhodně. Od 

18. století totiž takřka exponenciálně narůstá počet relevantních pramenů, a protože se 

chci pokusit o co nejúplnější zpracování bukovecké historie, znamenalo by to, že by 

jejich zpracování předkládanou práci značně prodloužilo, takže by svým rozsahem 

neodpovídala povaze bakalářské práce.  

Nijak však neskrývám své přání tento úkol dokončit a zbylou část dějin zpracovat ve 

formě následující kvalifikační práce. Předkládaná první část bukoveckých dějin tedy 

usiluje o to, aby umožnila čtenáři vytvořit si komplexní představu o popisované 

problematice.  

Struktura práce je přímočará. Pro větší přehlednost přistupuji k jejímu rozdělení do 

dvou na sobě víceméně nezávislých částí. V první části se snažím o sledování 

„událostní linie“. To znamená, že pozoruji činy a změny bukoveckých pánů a historické 

události, které se vsi dotýkaly. Druhá část je pak věnována bukoveckým obyvatelům. 

Snažím se představit jejich rodiny, hospodaření, úspěchy, ale také osobní prohry a 

krachy.  

Naopak se příliš nezabývám jejich každodenním životem, jednoduše proto, že 

v tomto případě bych musel přistoupit ke zcela obecné analogii, protože konkrétní 

záznamy pro Bukovec v tomto období chybějí.  



1. Literatura a prameny 

Heuristická část práce byla poměrně obtížná a nezastírám, že mi shromažďování 

pramenů zabralo několik let, v nichž jsem se této činnosti věnoval s větší či menší 

intenzitou. Zatímco hlavním problémem literatury bylo objevit ji, analyzovat a správně 

zařadit do celku, archivní prameny bylo nutné kromě toho také rozluštit a pochopit.  

Za pomoc při luštění některých méně čitelných zápisů a při překladu textů, které byly 

občas psány lokálně deformovanou němčinou, bych chtěl poděkovat svému strýci 

doktoru Egbertu Thümmelovi a především vedoucímu této práce, profesoru Jaroslavu 

Čechurovi.   

1.1. Literatura 

Jak jsem již uváděl, značnou překážkou při sestavování historie drobných vesnic je 

absence literatury, která by se problematice přímo věnovala. Nespornou výhodou 

Bukovce v tomto ohledu je přítomnost historicky cenného kostela, jehož popisu se 

věnovalo několik českých historiků a archeologů, z nichž uvedu alespoň Anežku 

Merhautovou,4 Tomáše Dittricha,5 Jana Kaigla6 a Martina Čechuru.7    

Od 18. století, a především ve století devatenáctém, se zvýšil zájem o národní historii 

a Bukovec je díky své starobylosti zmiňován v řadě děl předních historiků, např. 

Františka Palackého8, Martina Koláře9 a Augusta Sedláčka.10 Neušel pochopitelně ani 

pozornosti zásadních místopisů, sepsaných nejprve Jaroslavem Schallerem11, později 

též Johannem Gottfriedem Sommerem.12  

Určitý přínos má i farní kronika vedená od r. 1836 a kronika obecní z let 1945–1980. 

Avšak především ke druhému jmenovanému zdroji je nutné přistupovat s velkou 

opatrností, neboť zjevně obsahuje řadu více či méně úmyslných nepřesností.  

                                                
4 Anežka MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971, s. 101. 
5 Tomáš DITTRICH, Románské stavby z okruhu kladrubského kláštera, in: Umění XXVIII, 1980, 

s. 133-134. 
6 Jan KAIGL, Románské drobnosti z Bukovce a Úboče, in: ZPP 67/6, 2007,  

s. 460-469. 
7 Martin ČECHURA, Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci, in: ZPP 67/6, 

2007, s. 470-472. 
8 František PALACKÝ, Radhost. Sbírka spisův drobných z oboru řeči a literatury české krásowědy, 

historie a politiky 1, Praha 1871, s. 116. 
9 Martin KOLÁŘ, Rozrod Dobrohostův a osudy jejich. Příspěvek ku kolonisací Plzeňska, in: PA 8, 

1868–1869, s. 481. 
10 August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, Praha 1893, s. 118. 
11 Josef František Jaroslav SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen 12, Prag/Wien 1789, 

s. 118.  
12 Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen. Statistisch-topographisch dargestellt 7. Prag 

1839, s. 181.  
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Je tedy patrné, že literatury zabývající se alespoň okrajově Bukovcem, je poměrně 

značné množství. Kromě výše uvedeného se sluší říci, že pro Bukovec jsou rovněž 

zásadní zmínky o jeho prvních majitelích, které můžeme nalézt v díle Jirečkově,13 

Kolářově, Sedláčkově, z novodobých autorů pak uvedu například Jiřího Jánského.14 

Osudy dalších majitelů pak sledují kromě Koláře a Sedláčka mimo jiné i Halada,15 

Mašek16 a další, avšak v jejich dílech už slovo „Bukovec“ nefiguruje.  

Samostatnou skupinu pak tvoří záznamy věnující se regionální historii, které jsem 

mohl dobře využít pro poznání dění v oblasti, které mělo nepochybně přímé důsledky i 

pro Bukovec. Do této skupiny patří první díl Dějin západních Čech, sepsaný autorským 

kolektivem pod vedením Jana Kumpery. Klíčové jsou rovněž záznamy z historie 

horšovskotýnského dominia, které publikoval v periodiku Minulostí západočeského 

kraje Jan Fridrich.17  

1.2. Prameny 

1.2.1. Vydané prameny 

Vydané prameny dělím podle svého charakteru na církevní, které se týkají 

bukoveckého kostela v období před husitskými válkami, a na ostatní vydané prameny.  

Do první uvedené skupiny patří Libri confirmationum,18 vydávané nejprve 

Františkem Antonínem Tinglem a poté Josefem Emlerem. Dále sem řadím Registra 

decimarium papalium19 od Václava Vladivoje Tomka, Akta korektorů duchovenstva 

diecéze pražské 1407–1410 vydaná Antonínem Podlahou a Acta juduciaria consistorii 

pragensis20 od Ferdinanda Tadry.  

Do druhé skupiny náleží druhý díl dvacátého čtvrtého svazku edice Berní ruly, 

kterou zpracovaly Iva Čadková a Magda Zahradníková. Kromě toho sem spadá i Archiv 

český,21 který zpracoval František Palacký a po něm Josef Kalousek, Regesta 

                                                
13 Hermenegild JIREČEK, Vzpomínka na rod Vršovský, Vysoké Mýto 1908, s. 19. 
14 Jiří JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana, Domažlice 2013, 

s. 31.    
15 Jan HALADA, Lexikon české šlechty, Praha 1992, s. 173-174. 
16 Petr MAŠEK, Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, 

Praha 2003. 
17 Viz např. Jan FRIDRICH, Velkostatek Horšovský Týn a Čečovice v letech 1539–1621, in: MZK IX, 

Plzeň 1972, s. 129-158; Jan FRIDRICH, K prodeji panství Horšovský Týn roku 1622: Kapitola z dějin 

pobělohorských konfiskací, in: MZK XVII, Plzeň 1981, s. 87-98; Jan FRIDRICH, Horšovský Týn za války 
třicetileté, in: MZK XVIII, Plzeň 1982, s. 185-198. 

18 Dále jen „LC“. 
19 Dále jen „RDP“. 
20 Dále jen „AJ“. 
21 Dále jen „AČ“. 



diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I. a II.22 od Karla Jaromíra 

Erbena a Josefa Emlera a Reliquiae tabularum terrae I.23 od stejného autora.  

Velkou nevýhodou čečovické části horšovskotýnského dominia, ke které náležel i 

Bukovec, je skutečnost, že zde pravděpodobně nikdy nevznikl, nebo se nám alespoň 

nedochoval soupis poddaných podle víry,24 který na řadě jiných lokalit vznikl a byl 

v nedávné době vydán.   

1.2.2. Nevydané prameny 

Druhá část práce, která se snaží představit vesnické hospodáře, jejich statky a 

okrajově též jejich rodiny, čerpá své informace především z nevydaných pramenů. 

Zcela zásadní význam mají pro tuto část práce dva prameny, které jsou uloženy v 

pobočce SOA Plzeň, v pracovišti Klášter u Nepomuka. Jedná se o dílčí ceduli panství, 

která vznikla r. 1587 a obsahuje urbář jak pro panství Horšovský Týn, tak pro panství 

Čečovice, do kterého náležel i Bukovec.  

Další z klíčových nevydaných pramenů, který je zde uložen, představuje revizitace 

Berní ruly, vzniklá pravděpodobně r. 1683.25 Pod stejným inventárním číslem, 

signaturou a dokonce i ve stejném kartonu26 jsou zde uvedeny ještě další dva seznamy 

bukoveckých hospodářů, z nichž první z r. 1705 obsahuje dva sloupce se jmény 

sedláků. První ze sloupců zachycuje aktuální stav k r. 1705, ovšem druhý reflektuje stav 

z r. 1677, a vychází tak zřejmě ze zdroje, který se nám nedochoval. Druhý seznam, 

který tento karton obsahuje, pochází až z r. 1716, a značně tak přesahuje vymezenou 

časovou hranici. Ve své práci jej však uvádím z toho důvodu, aby byly lépe patrné 

změny hospodářů, které probíhaly na bukoveckých statcích.  

Pro další účely své práce jsem musel zavítat i na 1. oddělení Národního archivu 

v Praze. Zde jsem pracoval s originálem Berní ruly27 a s jeho náhodně objeveným 

opisem,28 který je součástí fondu Tereziánský katastr. S nimi jsem pracoval především 

proto, abych viděl, jakým způsobem jsou zde zapsána jména hospodářů, což mi vydaná 

                                                
22 Dále jen „RBM I“ a „RBM II“. 
23 Dále jen „RTT I“. 
24 O problematice chybějícího soupisu a jeho náhradě pro část horšovskotýnského dominia pojednává 

in extenso Ivana Němečková. Viz Ivana NĚMEČKOVÁ, Sociální stratifikace panství Horšovský Týn v 17. – 
19. století (diplomová práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), Praha 2013, s. 9. 

25 O tom, že byl pramen sepsán r. 1683, informuje drobná, patrně později doplněná marginálie. Viz 

Revizitaci Berní ruly uloženou v SOA Plzeň pracoviště Klášter, VS Horšovský Týn, Daňové záležitosti a) 

Berní rula a rektifikace, inv. č. 673, sig. 11, kart. 6. 
26 SOA Plzeň pracoviště Klášter, VS Horšovský Týn, Daňové záležitosti a) Berní rula a rektifikace, 

inv. č. 673, sig. 11, kart. 6. 
27 NA Praha, fond č. 53 Berní rula, 17. stol., Berní rula 18 (Plzeňsko), inv. č. 18. 
28 NA Praha, fond č. 54 Tereziánský katastr, fasse: Horšovský Týn, panství, inv. č. 1233, kart. 404. 
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edice vzhledem ke svým transkripčním zásadám neumožnila,29 a mohl je porovnat se 

zápisy v matrice pro lepší identifikaci jednotlivých hospodářů a jejich rodin. V Praze je 

však uložen ještě jeden zajímavý dokument. Je jím stavební posudek, který vyhotovil o 

stavu bukoveckého farního dvora v říjnu roku 1770 stavební mistr Martin Glaser ze 

Stodu. Důležitost tohoto posudku spočívá v tom, že popisuje farní dvůr v podobě, jakou 

měl nepochybně i v době, kterou se zabývá tato práce.30  

Konečně jsem navštívil i SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, kde mi 

byla předložena mimo jiné farní kronika. K nevydaným zdrojům počítám i bukovecké 

farní matriky, které jsou však dostupné prostřednictvím internetu, jelikož jsou 

zveřejněny na Bavorsko-české síti digitálních historických pramenů,31 což mi značně 

usnadnilo následnou práci s nimi.  

                                                
29 Transkripční zásady edice Berní ruly jsou popsány zde: Iva ČADKOVÁ – Magda ZAHRADNÍKOVÁ, 

Berní rula, Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský, Praha 2002, s. 447.  
30 Popisované objekty jsou totiž označeny za velmi staré a sešlé věkem. NA Praha, APA D 39, 1771, 

II, kart. 1474. 
31 Viz webovou stránku <http://portafontium.cz>, místo Bukovec [28. 3. 2015]. 
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2. Popis dějin vsi 

2.1. Nejstarší historie 

2.1.1. Bukovecká prehistorie 

Neřešitelnou otázkou řady původem středověkých vesnic jsou okolnosti a mnohdy i 

doba jejich vzniku. Obvykle se v tomto případě uvádí první zmínka v písemných 

pramenech, ovšem je nasnadě, že tento údaj je jen velmi orientační. Konečně mnohdy to 

dosvědčují i archeologické nálezy, z nichž plyne, že osídlení je výrazně starší, než 

z období první zmínky. Ze samotné logiky věci vyplývá, jak uvádí Giovanni Cherubini 

ve svém příspěvku do vynikajícího díla Středověký člověk a jeho svět, že osada bývala 

mnohdy starší než feudální sídlo, k němuž se obvykle první zmínka vztahuje.32  

Nejinak tomu mohlo být i v případě Bukovce. Z archeologických průzkumů je 

patrné, že oblast okolo Bukovce patřila již od pradávna mezi poměrně hojně osídlené.  

V období paleolitu začaly přes Český les pronikat na Domažlicko skupinky lovců 

z Bavorska. Pohybovaly se podél vodních toků, a máme je doloženy například 

u Horšovského Týna vzdáleného od Bukovce necelých deset kilometrů.33 Ke vzniku 

prvních trvalých sídlišť zde dochází již v neolitu, přičemž některá z nich jsou doložena 

relativně blízko Bukovci, například v Chotěšově a ve Stodu. Zároveň je v této době 

prokázán i obchodní kontakt s Bavorskem, probíhající přes Český les.34  

Právě z Bavorska sem dorazila v období středního eneolitu takzvaná chamská 

kultura,35 v níž docházelo k zakládání menších, částečně opevněných sídlišť umístěných 

na vyvýšených místech (uvádí se rozdíl v nadmořské výšce alespoň deset metrů).36 

Zajímavé je, že tato drobná sídliště, která sloužila pravděpodobně vždy jen jedné 

komunitě, tvořila poměrně hustou síť. Jednotlivé prozkoumané lokality jsou od sebe 

vzdáleny v průměru necelé tři kilometry.37 Jelikož v této kultuře hrál pravděpodobně 

hlavní roli chov dobytka, nebyla kvalita půdy rozhodujícím faktorem pro osídlení 

oblasti.38   

                                                
32 Giovanni CHERUBINI, Rolník a zemědělství, in: Jacques LE GOFF (ed.), Středověký člověk a jeho 

svět, Praha 1999, s. 114. 
33 Jan KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, Plzeň 2004, 

s. 26. 
34 Ibidem, s. 27. 
35 Ibidem, s. 29. 
36 Jan JOHN, Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách 1, Plzeň 2010, s. 16. 
37 Ibidem, s. 20. 
38 Ibidem, s. 30. 
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Dále se nám doklady o osídlení na čas ztrácejí a souvisleji se objevují až v závěru 

starší doby bronzové, ve které přišly nové kolonizační skupiny z oblasti Podunají a 

zakládaly opevněná hradiště, z nichž jedno je doloženo nedaleko dnešního Mutěnína39, 

obce, která byla shodou okolností později založena údajně Mutinou z Bukovce. 

Jisté vakuum v historii osídlení západních Čech od doby mezi chamskou kulturou a 

příchodem nových kolonizačních skupin na počátku doby bronzové bylo patrně 

způsobeno tím, že oblast Plzeňska nebyla průchodovým územím, jakým byly například 

Jižní Čechy, a prezentovala se vlastním, odděleným vývojem, který zásadně narušil až 

příchod mohylových kultur.40 Jisté je, že ve střední době bronzové se na Domažlicku a 

v podstatě v celých Západních Čechách značně rozšířila česko-falcká mohylová 

kultura.41  

Je nesporné, že musela po určitou dobu zasahovat i do bukoveckého okolí. V tomto 

ohledu je však relativně překvapivý výsledek archeologického průzkumu, který r. 1977 

zkoumal jednu z mohyl v nekropoli nacházející se mezi Štichovem a Čečovicemi, jež 

leží necelé dva kilometry východně od Bukovce. Mohyla byla po průzkumu a analýze 

nalezených artefaktů časově zařazena do střední doby bronzové, ovšem nečekaným 

zjištěním bylo, že nalezené artefakty odpovídaly nikoliv kultuře česko-falcké, nýbrž 

středodunajské.42  

Již dříve bylo konstatováno, že česko-falcká kultura byla takřka od počátku do jisté 

míry ovlivňována kulturou středodunajskou, protože je předpokládán určitý vliv 

kolonistů z oblasti středních Čech, kde byla středodunajská kultura hojněji rozšířená.43 

Ostatně, v době mladomohylové získávala i v oblasti jihozápadních Čech 

středodunajská kultura daleko větší vliv, ne-li přímo převahu, jak dokazuje další 

významné pohřebiště umístěné v nedalekých Všekarech.44 Vysvětlení nálezu artefaktů 

v čečovické mohyle tedy nejspíše souvisí s touto skutečností. 

Vizuálně podobné mohylové pohřebiště jako je u Čečovic a Štichova se nachází také 

v lese jen pár set metrů východně od Bukovce. Toto pohřebiště doposud nebylo 

uspokojivě archeologicky prozkoumáno, a tak jej není možné s jistotou zařadit, ovšem 

domnívám se, že lze očekávat značnou podobnost s prozkoumanými pohřebišti u 

                                                
39 Ibidem. 
40 Eva ČUJANOVÁ – JÍLKOVÁ, Východní skupina českofalcké mohylové kultury, in: PA 55, 1964, s. 2. 
41 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 31. 
42 Eva ČUJANOVÁ – JÍLKOVÁ – Dara SOUKUPOVÁ, Mohyla se středobronzovým a časně laténským 

hrobem ze Štichova, okr. Domažlice, in: AR XXIX, 1977, s. 248. 
43 Ibidem, s. 108. 
44 Ibidem, s. 109. 
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Čečovic a u Všekar. Toto pohřebiště, kde jsem při letmém průzkumu napočítal více než 

desítku mohyl, jejichž zachovalost neumím posoudit, leží v lese na severně 

orientovaném svahu, což je pro nekropole neumístěné v rovině poměrně běžný úkaz.45 

Je obtížně určitelné, jaký vztah měly tyto nekropole k případnému sídlu. Původní 

předpoklad, že lidé této kultury byli spíše pastevci, a tudíž kočovníci, se nezdál být 

přesný již v šedesátých letech minulého století.46 Dá se předpokládat, že v okolí 

pohřebišť mohla existovat nějaká forma trvalejšího osídlení. Bukovec například nabízí 

poměrně zajímavou a prozatím neprozkoumanou variantu. Současná vesnice totiž leží 

od mohylníku jen několik set metrů západním směrem, ale je od něj oddělena relativně 

hlubokým příkopem, vyhloubeným nejspíše přírodní cestou. Archeologický průzkum, 

který probíhal na kostele Panny Marie v Bukovci, sice žádné doklady o osídlení oblasti 

v pravěku nepřinesl, ovšem na tuto možnost se nijak nezaměřoval a spokojil se 

s konstatováním, že kostel pravděpodobně nestojí na místě starší svatyně.47 

Doposud se v západních Čechách podařilo objevit jen asi třicet sídlišť z této doby 

(oproti více než dvojnásobnému počtu pohřebišť). Uvažuje se o možnosti, že trvalejší 

osídlení bylo pravděpodobně dvorcového typu, s převážně nadzemními kůlovými 

stavbami a nacházelo se spíše v nižších polohách. Prozatím nelze uspokojivě doložit, 

zda byla sídla opevněná, či nikoliv.48 

Vzdálen od toho vynášet jakékoliv závěry, předpokládám, že mohylové pohřebiště u 

Bukovce bude náležet ke stejnému typu jako pohřebiště v okolí, to znamená, že se jedná 

o pohřebiště středodunajské kultury anebo kultury česko-falcké, avšak v podobě velice 

silně ovlivněné středodunajskou kulturou. Z průzkumů podobně kulturně zařaditelného 

pohřebiště ve Vrhavči lze vysledovat, že v mohylách byli pohřbíváni jak muži, u nichž 

se jednalo snad výhradně o žárový pohřeb, tak ženy, kde se přistupovalo ke kosterním 

pohřbům. V jedné mohyle pak mohlo být pohřbeno i několik jedinců.  

Doposud není objasněn systém umístění mohyl v rámci pohřebiště, ani není doložená 

úměra velikosti a sociálního postavení jedince. Spíše se zdá, že o jeho postavení 

vypovídalo umístění mohyly, nikoliv její rozměry. Zajímavé je, že takřka neexistují dvě 

identické mohyly, a tak lze soudit, že se odlišovaly například podle rodin, které je 

                                                
45 E. ČUJANOVÁ – JÍLKOVÁ, Východní skupina českofalcké mohylové kultury, s. 27. 
46 Ibidem, s. 28. 
47 M. ČECHURA, Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci, s. 472. 
48 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 31. 
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používaly.49 Analogicky k pohřebištím v Čečovicích a Všekarech soudím, že i 

pohřebiště v Bukovci ztratilo koncem střední doby bronzové svou kontinuitu. Jestli je to 

důsledkem toho, že zaniklo osídlení oblasti, nevím. 

Předpokládám také, že milavečská kultura, která byla v oblasti jinak značně 

rozšířena, což dokládá asi stovka známých sídlišť,50 přímé území dnešního Bukovce 

nezasáhla. Tuto domněnku by však mohl potvrdit jedině archeologický průzkum. Víme, 

že v pozdní fázi doby bronzové začala být milavečská kultura stále více ovlivňována 

z kulturní oblasti jihoněmeckých popelnicových polí, a tento její postupný vývoj vyústil 

v takzvanou nynickou kulturní skupinu.51 Přestalo být užíváno mohyl, a naopak se 

přistoupilo k plochým žárovým pohřbům.52  

Mohylové pohřby se opět vrátily v halštatském období,53 ve kterém překvapovaly 

svou velkolepostí. V necelých třicet kilometrů vzdáleném Červeném Kostelci byl odkryt 

hrob velmože, udivující bohatostí výbavy.54 Tato rozvíjející se keltská kultura (Keltové 

se ve střední Evropě předpokládají již ve střední době bronzové)55 musela čelit koncem 

šestého a ponejvíce v průběhu 5. století nájezdům Skythů. Ačkoliv se s těmito nájezdy 

setkáváme na území současné České republiky spíše na Moravě, doloženy je máme i 

z Kaliště v západních Čechách,56 které je od Bukovce vzdáleno necelých třicet 

kilometrů.   

 V pozdní době halštatské začaly v okolí Bukovce vznikat opevněné dvorce tehdejší 

nobility. Nejbližší jsou doloženy v Horšovském Týně,57 Blížejově,58 Holýšově,59 

Krchlebech60 a v Miřkově.61 Z toho je patrná poměrně vysoká koncentrace hradišť 

v této oblasti. Dokonce ani v případě Bukovce nelze existenci takového hradiště zcela 

vyloučit, ovšem není ani nijak doložena. Jediným vodítkem může být, že se historická 

část obce nachází na jakémsi stupni ve svahu. Na podobných místech bylo postaveno 

                                                
49 Eva ČUJANOVÁ – JÍLKOVÁ, Mohylové pohřebiště ve Vrhavči a horizont nálezů středodunajské 

mohylové keramiky v západních Čechách, s. 84. 
50 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 33. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, s. 34. 
54 Jan BOUZEK, Keltové českých zemí v evropském kontextu, Praha 2009, s. 22. 
55 Ibidem, s. 19. 
56 Ibidem, s. 17. 
57 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 35. 
58 Milan METLIČKA, Pravěká a raně středověká hradiště v západních Čechách (diplomová práce na 

Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), Praha 2008, s. 64. 
59 Ibidem, s. 89. 
60 Ibidem, s. 111. 
61 Ibidem, s. 132. 
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12,1 % prozkoumaných hradišť v Jihozápadních Čechách.62 Průměrná plocha hradišť 

pak představuje zhruba 3,2 ha,63 což by opět přibližně odpovídalo situaci Bukovce. 

Naopak jedním z argumentů hovořících proti může být, že většina podobných osídlení 

vznikala na jižních svazích, zatímco Bukovec je na svahu orientovaném směrem 

severním. 

V laténském období máme doloženo i osídlení oblasti bezprostředně u Bukovce. Při 

výše zmíněném průzkumu mohyly u Čečovic bylo zjištěno, že nad hrobem ze střední 

doby bronzové se nachází hrob z časné doby laténské.64 Druhotné pohřbívání do 

starších mohyl rozhodně nebylo neobvyklé.   

Ve střední době laténské, okolo roku 400 před Kristem, dochází i v keltské 

společnosti k jakési demokratické revoluci, která proběhla dříve v Římě a v Aténách. 

V archeologii se tento fakt projevuje tím, že mizí okázalé hroby velmožů.65  V mladší 

době laténské přišli do oblasti západních Čech noví obyvatelé ze středních Čech a 

z Bavorska. Dochází k zakládání nových osad, především na zemědělsky úrodných 

půdách.66 Není zcela jisté, jakým způsobem u nás keltská civilizace zanikla. 

Pravděpodobně mohlo dojít k prolnutí keltské populace s nově příchozími Germány. 

Germánská sídla máme doložena například ve Stodu a v Chotěšově. Z nalezených 

artefaktů víme, že tehdejší obyvatelé udržovali obchodní spojení s Římem.67 Právě tato 

syntéza a navázání na keltský odkaz může být důvodem, proč v době okolo přelomu 

letopočtu byla tak úspěšná Marobudova říše.68  

Patrně až někdy v sedmém nebo 8. století se do okolí Bukovce dostali Slované. Proč 

přišli tak pozdě, je dodnes otázkou.69 Pro 9. a 10. století pak bylo typické zakládání 

nových osad a hradišť.70 Od druhé poloviny 9. století taktéž můžeme hovořit o 

christianizaci území. V 10. století pak následoval příchod četných kolonistů z pražské 

oblasti, který byl spojen s nadvládou Přemyslovců71 a vznikem jejich hradské správy. 

Jedním ze správních středisek byl například i nedaleký Hradec u Stoda.72 V tomto 

                                                
62 Ibidem, s. 22. 
63 Ibidem, s. 24. 
64 E. ČUJANOVÁ – JÍLKOVÁ – D. SOUKUPOVÁ, Mohyla se středobronzovým a časně laténským hrobem 

ze Štichova, okr. Domažlice, s. 249. 
65 J. BOUZEK, Keltové českých zemí v evropském kontextu, s. 58. 
66 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 37. 
67 Ibidem, s. 39. 
68 J. BOUZEK, Keltové českých zemí v evropském kontextu, s. 168. 
69 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 41. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem, s. 42. 
72 Ibidem, s. 43. 
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ohledu jsou zajímavé místní názvy jednotlivých obcí, které většinou v oblasti 

Sedmihoří, do níž Bukovec přibližně spadá, poukazují na relativně pozdější dobu 

osídlení. Nejstarší typ místního jména zde vykazují pouze Malý a Velký Malahov, 

naopak je zde značný výskyt názvů zakončených na –ICE, což svědčí o jejich založení 

především ve 14. a 15. století.73 

O něco později, v 11. století, lze sledovat vytvářející se církevní strukturu na 

Plzeňsku. Vzniká tak například i horšovskotýnské arcijáhenství.74 Rozhodující vliv pro 

další vývoj pak mají kláštery. R. 1115 dochází ke stavbě kláštera v Kladrubech. Je 

evidentní, že stavební hutě z cizích zemí realizovaly kromě práce na samotném klášteře 

také stavby dalších sakrálních objektů v širokém okolí. Je velmi pravděpodobné, že se 

stavební huť kladrubského kláštera podílela i na stavbě kostela v Bukovci. 

2.1.2. První zmínka a nejstarší dějiny 

Dějiny Bukovce lze jednoznačně sledovat již od r. 1177, kdy se jméno vsi poprvé 

objevuje v predikátu jejích majitelů bratrů Mutiny a Dobrohosta.75 S oběma bratry se 

můžeme setkávat v písemných záznamech již dříve, neboť svědčili na listinách knížete 

Soběslava II. už v r. 1175,76 ovšem zde jim není připsán žádný predikát. O Mutinovi se 

však dovídáme, že byl pražským prefektem. Je možné, že žil ještě v roce 1185, avšak 

listina, na které se objevuje jeho jméno, je historické falsum.77  

Není zcela jisté, k jakému rodu Mutina s Dobrohostem patřili. Nesporně se jednalo o 

příslušníky nejvyšší zemské šlechty, čemuž odpovídá význam funkce, kterou Mutina 

zastával. Martin Kolář a August Sedláček oba bratry uvádějí jako jedny z prvních 

příslušníků rodu Dobrohostů. Mutinu považují za zakladatele městyse Mutěnína a 

Dobrohosta za zakladatele Hostouně.78 Jiří Jánský ve svém vynikajícím díle o rodě 

Dobrohostů však o Mutinovi s Dobrohostem jako o přímých předcích tohoto rodu do 

jisté míry pochybuje.79 Významný český historik 19. a počátku 20. století Hermenegild 

Jireček rytíř ze Samokova, oba bratry zařadil mezi Vršovce,80 což nevyloučil v poslední 

době ani další historik zabývající se genealogií Vršovců, Petr Kopal.81  

                                                
73 Jaromír SPAL, Vývoj osídlení západních Čech podle místních jmen, in: MZK XVIII, Plzeň 1982, 

s. 222. 
74 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 46. 
75 CDB I, s. 246, č. 279. 
76 Ibidem, s. 254, č. 288. 
77 Jan ANDERLE, Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích, in: PP II, 1994, s. 46. 
78 M. KOLÁŘ, Rozrod Dobrohostův a osudy jejich. Příspěvek ku kolonisací Plzeňska, s. 481. 
79 J. JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana, s. 31.    
80 H. JIREČEK, Vzpomínka na rod Vršovský, s. 19. 
81 Petr KOPAL, Neznámý známý rod. Pokus o genealogii Vršovců, in: SAP 51/1, 2001, s. 38. 
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Martin Kolář hledá v poslední čtvrtině 12. století i původ sousedních Čečovic, které 

sehrály v historii Bukovce zásadní roli, neboť ve 14. století se právě tam přesunulo 

centrum původně bukoveckého panství.82 Ratibora a Jaroše z „Scezgouic“, zmíněné na 

listině knížete Soběslava II. kladrubskému klášteru z února r. 1176,83 považuje nikoliv 

za pány „z Čečkovic“, které jsou mimochodem na stejném dokumentu psány jako 

„Checchowic“, ale právě za pány „z Čečovic“. Argumentuje tím, že pánové z Čečkovic, 

které spojuje s pány ze Skviřína (též z Boru),84 používali zcela jiná křestní jména. 

Jelikož jsou však na stejné listině uvedena jména jak Dobrohosta a Mutiny z Bukovce, 

tak Ratibora a Jaroše z Čečkovic, znamenalo by to, že obě panství byla v té době 

oddělena. Avšak již Sedláček ve svém díle z r. 189385 tuto tezi nepřejímá, domnívaje se 

nejspíše, že se záznam týká skutečně Čečkovic. 

Vraťme se však zpět k Bukovci. Nevím, zda lze letopočet 1177 orientačně považovat 

za dobu založení obce. Z práce Václava Mencla Panské tribuny v naší románské 

architektuře vyplývá, že by to odpovídalo dobovému kontextu, protože v této době se 

do středu Čech dostávala německá šlechta a české zemanské rody kolonizovaly doposud 

málo zalidněné oblasti západních a jižních Čech, kde pak často vznikala rozsáhlá 

dominia. Mencl rod pánů z Bukovce v této souvislosti dokonce explicitně jmenuje,86 

ovšem ve spojitosti s tím nalézám jisté nejasnosti. Především je pravděpodobné, že se 

odliv z Prahy týkal povětšinou příslušníků nižší šlechty, disponující jen drobným 

majetkem. Z funkce Mutiny je však patrné, že v druhé polovině sedmdesátých let 12. 

století patřil do nejužšího kruhu panovníka a svůj vliv si nepochybně zachoval i 

nadále.87  

Další otázkou je, proč by oba bratři zakládali vesnici spolu, obzvláště když záhy oba 

založili své vlastní vesnice. Napadá mě řešení spojené s jejich neznámým otcem. 

Z rodokmenu Vršovců, který pro toto období sestavil Jireček, vyplývá, že generace otce 

Mutiny a Dobrohosta byla poměrně aktivní v západních Čechách. Otec obou bratří je 

sice neznámý, ale Jireček předpokládá, že byl synem Nemoje I., takže Mutina 

s Dobrohostem nejspíše byli Nemojovi vnuci.88 Za zakladatele vsi, pokud již 

neexistovala dříve, tedy považuji spíše neznámého otce obou bratří. Hypoteticky by rok 

                                                
82 Martin KOLÁŘ, Kostel v Čéčovicich bliže Horšova Týna, in: PA 9, 1871, s. 17. 
83 RBM I, s. 156, č. 354. 
84 M. KOLÁŘ, Kostel v Čéčovicich bliže Horšova Týna, s. 17. 
85 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 118. 
86 Václav MENCL, Panské tribuny v naší románské architektuře, in: Umění 13, 1965, s. 38. 
87 Martin ČECHURA, Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. 

Domažlice). Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu, in: AH 37/2012/2, 2012, s.  530. 
88 H. JIREČEK, Vzpomínka na rod Vršovský, s. 18. 
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1177 mohl být dobou jeho smrti, ve kterém bratři Bukovec zdědili, ovšem žádné 

doklady pro to neexistují.  

O významu Bukovce v té době svědčí stavba románského kostela. Původní kostel byl 

sice podstatně menší, než je jeho současná podoba, přesto se však jednalo ve své době o 

velice významný a rovněž nákladný podnik. Tribunové kostely, které v této době začaly 

v oblasti Čech pomalu vznikat, sloužily jak pro shromažďování obyvatel, tak, a to 

především, jako svatyně sloužící zakladateli, jemuž byla vyhrazena právě kostelní 

tribuna.89 V Bukovci byl nalezen u pravé strany věže románský vchod na tuto tribunu, 

který byl pravděpodobně při gotické přestavbě zazděn. 

Dlužno dodat, že soustavné osídlení území dnešního Bukovce je však ještě starší. 

Archeologické průzkumy odhalily, že v místech, kde byl koncem 12. století vystavěn 

bukovecký kostel, se již dříve intenzivně pohřbívalo.90 To svědčí o koncentrovaném 

osídlení z počátku 12. nebo dokonce i z 11. století. Spíše než o vsi bych však v této 

souvislosti hovořil o rozptýlené zástavbě, případně o existenci velmožského dvorce.    

Předpokládám, že nejpozději v poslední třetině 12. století stálo v Bukovci i feudální 

sídlo, což dokládá dochovaný predikát „z Bukovce“. Jeho původní podoba ani poloha 

není jistá. Martin Čechura při zpracovávání výsledků archeologických průzkumů 

bukoveckého kostela z let 2003 a především 2009 navrhl tezi, že feudální sídlo na kostel 

přímo navazovalo jako jeho přístavba, vzniklá krátce po stavbě kostela.91 Přístavba byla 

s kostelem funkčně propojena, a to skrze románský portál, který vedl na panskou 

tribunu a byl objeven vysoko na jihozápadní stěně kostela. Tuto svou tezi dokládá 

Martin Čechura nálezem základů zmíněné románské přístavby, které potvrzují stavbu o 

velikosti 700 na minimálně 1080 centimetrů. Základy přiléhají k jižní a jihozápadní 

části lodi kostela a věže a ukazují, že stavba měla tvar písmene L.  

V místech hypotetického sídla bylo nalezeno neobvyklé množství kuchyňské 

keramiky z 12.–14. století,92 což do značné míry odporuje možnosti sakrálního využití 

těchto prostor. Tvar stavby a její umístění rovněž téměř s jistotou vylučují eventualitu, 

že se jedná o základy později dostavěné románské lodi. Přesné rozměry přístavby ani 

                                                
89 V. MENCL, Panské tribuny v naší románské architektuře, s. 31. 
90 M. ČECHURA, Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. 

Domažlice). Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu, s. 531. 
91 Ibidem, s. 533. 
92 Ibidem, s. 535. 
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její zakončení se však nepodařilo zjistit, protože její základy byly narušeny pozdějším 

četným pohřbíváním v okolí kostela.93  

Analogii k hypotéze raně středověkého feudálního sídla stavebně i komunikačně 

přímo propojeného s kostelem bychom nalezli snad jen u kostela ve Švihově.94 Je tedy 

jisté, že pokud je tato teorie správná, jednalo by se o stavbu na našem území značně 

neobvyklou. Nelze ale vyloučit, že podobných staveb vzniklo více, ovšem doposud se je 

buď nepodařilo zachytit, nebo zanikly beze stopy. 

Další klíčový objev, týkající se původního sídla pánů z Bukovce, byl učiněn r. 2013 

při stavebně-historickém průzkumu sklepení objektu čp. 1, jehož finální podoba pochází 

z r. 1771.95 Bylo konstatováno, že stěny sklepení neodpovídají stěnám v prvním 

nadzemním podlaží stavby a mají nepochybně starší původ. Následně byly jednoznačně 

identifikovány gotické zdi, gotický lomený portál s poměrně vysokou úrovní 

kamenického zpracování a výklenek s rovným překladem a prudce šikmými špaletami. 

Ve špaletách jsou sice hojně zastoupeny cihly, ale podobný jev byl pozorován i u 

výklenků ve věži kostela, u nichž lze oprávněně předpokládat středověký původ.  

Překlad výklenku nacházejícího se ve sklepení popisovaného objektu, je navíc 

z jediného, značně rozměrného, kusu kamene, a budí tak v celistvosti dojem zazděné 

střílny. Ta by však měla opodstatnění pouze v případě, že by byl terén v okolí budovy 

v době vzniku významné rozdílný od současné situace, což však není vzhledem 

k evidentním pozdějším zásahům v okolí budovy, spojených s budováním cesty, 

zahrady a dvora, vyloučeno. Zamítnout nelze ani alternativu, že výklenek sloužil ke 

zcela jinému účelu, například k větrání, i když jeho zazdění tomu příliš nenasvědčuje.  

U portálu se dříve soudilo, že zde byl použit až druhotně, ale po odborném ohledání 

Ladislavem Svobodou byla tato možnost takřka vyloučena. Portálek totiž sice z jedné 

strany přiléhá na nepůvodní barokní stěnu, z druhé je však zasazen do zdi gotické, což 

prakticky dokazuje, že skutečně stojí in situ.96  

Vzhledem k charakteru stavby lze zcela vyloučit jinou funkci, než rezidenci feudála. 

Tento nový objev tak má nezbytně značný vliv na interpretaci přístavby, kterou 

identifikoval Martin Čechura. Při tom je zapotřebí mít na paměti časovou řadu vzniku 

celého komplexu. Archeologický průzkum jednoznačně prokazuje, že první vznikl 

                                                
93 Ibidem, s. 533. 
94 Ibidem, s. 536. 
95 Ladislav SVOBODA, Bukovec čp. 1: Nálezová zpráva, Rokytnice v Orlických horách 2014, s. 2. 
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kostel a přístavba k němu byla později dostavěna.97 Je však otázkou, zda v Bukovci stál 

dříve kostel nebo feudální sídlo, objevené r. 2013. Obávám se, že zodpovědět tuto 

otázku s jistotou nelze. Nabízejí se tak dvě nejpravděpodobnější teorie vzniku 

feudálního komplexu a potažmo celé vsi. 

Je samozřejmě jen obtížně myslitelné, že by majitel panství vystavěl nejdříve kostel a 

až následně u něj vybudoval své sídlo. Za přípustné proto považuji vysvětlení, že kostel 

vznikl nikoliv z aktivity místního feudála, ale jako důsledek působení stavební skupiny 

kláštera v Kladrubech, jak to předpokládá Tomáš Dittrich.98 To by mohlo znamenat, že 

Bukovec byl původně součástí kladrubského dominia, od kterého se později, nejspíše 

v poslední třetině 12. století, oddělil. 

Naopak jednoznačně nesouhlasím s Dittrichovým dalším tvrzením, že vznik kostela 

spadá až do první třetiny 13. století, ale přikláním se k názoru Anežky Merhautové, 

která jej klade do třetí čtvrtiny století dvanáctého.99 Tuto hypotézu ostatně potvrdil i 

archeologický průzkum, během něhož byla objevena dlaždice s liliovým motivem, 

datovatelná bezpečně do 12. století, nejspíše do jeho druhé poloviny.100 

 Pokud byl tedy kostel v Bukovci vystavěn v důsledku vlivu kláštera v Kladrubech, 

což je meritum první z teorií, může to svědčit o tom, že Bukovec byl již v této době 

prosperující vesnicí, protože jinak by zde nebyl důvod pro vznik na svou dobu tak 

významné budovy. Konec konců, koncentrované osídlení je zde doloženo již z doby 

před vznikem kostela, jak jsem zmínil výše. V případě, že kostel byl založen na 

klášterním panství, by v něm zcela jistě původně nebyla panská tribuna a 

pravděpodobně by to znamenalo také to, že kostel nebyl od počátku opevněný.  

Nejspíše krátce po stavbě kostela však do Bukovce přišli šlechtičtí majitelé,101 kteří 

si zde vybudovali svou rezidenci na nevýrazné terase východně od kostela v místech, 

kde bylo roku 2013 identifikováno feudální sídlo. Přítomnost světských pánů se nutně 

dotkla také kostela, do kterého byla druhotně vestavěna tribuna, a následně došlo k jeho 

opevnění. Dlužno dodat, že v dané oblasti není opevněný kostel nijak výjimečným 

jevem. Fortifikace byla prokázána například i u románského kostela v Horšově.102  

                                                
97 M. ČECHURA, Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. 

Domažlice). Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu, s. 533. 
98 T. DITTRICH, Románské stavby z okruhu kladrubského kláštera, s. 133-134. 
99 A. MERHAUTOVÁ, Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971, s. 101. 
100 M. ČECHURA, Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci, s. 472. 
101 Nevidím důvod, proč by to nemohli být Vršovci, za které Mutinu s Dobrohostem z Bukovce 

považuje Jireček, jak již bylo popsáno výše. 
102 Martin ČECHURA, Opevněné kostely v Čechách, in: HLÁSKA, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 

11/2, 2000, s. 18. 
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Poslední stavební etapou bukoveckého kostelního komplexu, která ještě spadá do 

konce dvanáctého nebo do počátku 13. století, by byl vznik přístavby, kterou v těsné 

blízkosti kostela objevil Martin Čechura. V souladu s Ladislavem Svobodou se 

domnívám, že právě existence kostelního opevnění, sestávajícího minimálně z příkopu, 

doloženého ještě na mapě prvního vojenského mapování,103 značně zmenšovala prostor, 

na němž později mohl feudál toto refugium vystavět,104 což pravděpodobně znemožnilo 

jeho případnou aspiraci na rozvinutí se do plnohodnotného obydlí bukoveckého pána, a 

tak vždy zůstalo jen útočištěm v případě ohrožení. Z toho také vyplývá, že opevnění 

kostela muselo vzniknout jednoznačně dříve, než zmíněná přístavba, která byla 

následně do tohoto opevnění vtěsnána.   

Druhá, dle mého soudu neméně pravděpodobná teorie počítá s feudálním původem 

vsi. Snad se zde původně nacházel velmožský dvorec, jehož majitel se posléze rozhodl 

pro stavbu v tomto případě od počátku tribunového kostela, k níž si přizval stavebníky 

z nedalekých Kladrub. Následně, někdy po dokončení stavby kostela, došlo k jeho 

opevnění a nakonec k výstavbě útočiště, jehož rozsah byl vymezen již vzniklým 

opevněním. 

Obě tyto hypotézy počítají s tím, že objev Martina Čechury není rezidence feudála, 

ale až následně vzniklé refugium sloužící v případě ohrožení. Samotné feudální sídlo, 

vystavěné nepochybně dříve než zmiňovaná přístavba, stálo na terase východně od 

kostela a bylo zpočátku s nejvyšší pravděpodobností v úplnosti dřevěné. O něco později 

přestala původní rezidence svým pánům vyhovovat a došlo k její částečné přestavbě, 

během níž vzniknul panský dům, jehož zděné relikty byly identifikovány během 

průzkumu v r. 2013.105  

Kdy přesně k přestavbě došlo, nevím. Obecný charakter zdiva a dalších prvků 

s časovým zařazením příliš nepomůže, takže jediným vodítkem zůstává dochovaný 

portálek, který byl osazen nesporně právě během této přestavby, avšak kvůli své značné 

jednoduchosti umožňuje určit její časové vymezení jen velmi orientačně. S jistotou 

můžeme tvrdit, že portálek vznikl okolo r. 1300 s rozpětím několika desetiletí na obě 

strany.106 Pokud bychom tak přestavbu chtěli připojit k nějakému konkrétnímu jménu, 

                                                
103 Situace vsi v šedesátých letech 18. století: První vojenské mapování, 1764–1768, 1st Military 

Survey, Section No. 172, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, Ústřední archiv zeměměřictví 

a katastru v Praze a Národní archiv v Praze. 
104 L. SVOBODA, Bukovec čp. 1, s. 12. 
105 Ibidem, s. 2. 
106 Sděleno prof. PhDr. Jiřím Kuthanem, DrSc. dne 7. 4. 2015. 
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nabízí se jedině Jaroslav z Bukovce zmiňovaný k r. 1289,107 ovšem toto přiřazení je 

opravdu jen hypotetické.  

Kromě dvou právě uvedených teorií je samozřejmě také možné, že nalezená 

přístavba, identifikovaná Martinem Čechurou, byla skutečně původním feudálním 

sídlem, jak se tento autor opatrně domnívá. To by však podle mého názoru bylo možné 

pouze za předpokladu, že by Bukovec prapůvodně náležel ke klášternímu dominiu a do 

rukou světských feudálů se dostal až následně. Jinak si totiž neumím vysvětlit, proč by 

feudál vystavěl nejdříve kostel, následně jeho opevnění a až nakonec své sídlo, jehož 

rozloha byla navíc značně omezená již vzniklým opevněním.  

Relikty objevené v r. 2013 by pak mohly pocházet nejspíše z 

nedokončené novostavby tvrze, snad související s přestavbou bukoveckého kostela 

v polovině 14. století. Během ní byl totiž kostel rozšířen, což si vyžádalo zboření 

přilehlé přístavby. V průběhu prací na nové tvrzi, lokalizované na terase směrem na 

východ od kostela, na níž bylo již dříve pravděpodobně lokalizováno hospodářského 

zázemí původního sídla, se mohlo ukázat, že zvolené umístění je jen velmi těžko 

opevnitelné, a tak se stavebník, v tomto případě nejspíše Jaroslav z Čečovic, rozhodl 

pro přenesení svého sídla do Čečovic. Tuto teorii však uvádím pouze proto, abych 

zohlednil všechny relevantní možnosti, ale s ohledem na logiku věci mi přijde jen málo 

pravděpodobná. 

Sledovat vývoj Bukovce a posloupnost jeho majitelů po zmíněném r. 1177, je 

prakticky nemožné. Téměř s jistotou víme, že jak Mutina, tak Dobrohost krátce poté, co 

byli doloženi jako bukovečtí páni, založili každý svou vlastní vesnici, kam 

pravděpodobně také přesídlili. Jak se tato skutečnost dotkla Bukovce, nevím. Jelikož 

totiž jak Mutinův Mutěnín, tak Dobrohostova Hostouň jsou od Bukovce relativně 

značně vzdáleny, nepředpokládám, že by některý z bratří mohl Bukovec efektivně 

spravovat. Je možné, že vesnice přešla na některého z jejich neznámých potomků, ale 

podklady pro toto tvrzení chybějí a jakýkoliv vyřčený závěr je svou povahou jen čistou 

spekulací. 

Až r. 1289 je uváděn jistý Jaroslav z Bukovce, který svědčil na listině tepelského 

kláštera.108 Pokud vím, je to také naposledy, co se Bukovec vyskytuje v něčím 

predikátu. Další záznam týkající se Bukovce pochází až z r. 1355, ve kterém se 

                                                
107 RBM II, s. 634, č. 1468. 
108 Ibidem, s. 634, č. 1468. 
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setkáváme s jistým Jaroslavem coby patronem bukoveckého kostela.109 O rok později je 

jako patron tentokrát kostela v Čečovicích jmenován Jarohněv z Čečovic.110 

Předpokládám, že se v obou případech jedná o stejnou osobu, neboť v r. 1358 je za 

patrona čečovického kostela uváděn Jaroslav, nikoliv Jarohněv, z Čečovic.111  

Nebude tak chybou domnívat se, že páni z Čečovic v tuto dobu vlastnili obě vsi. Je 

velice pravděpodobné, že rod pánů z Čečovic je totožný s rodem pánů z Bukovce, 

přičemž ke změně predikátu došlo se změnou hlavní rezidence.  

Otázkou je, zda jsou páni z Bukovce a páni z Čečovic, které známe z konce 13. a ze 

14. století, potomky Mutiny či Dobrohosta, anebo se jedná o zcela jiný rod, který 

panství získal v době, v níž o něm nemáme žádné zprávy. Zodpovědět s určitostí tuto 

otázku se však pravděpodobně nikdy nepodaří.  

Feudální sídlo v Čečovicích museli páni z Bukovce vystavět nejpozději krátce po 

polovině 14. století a současně s tím bylo do Čečovic přeneseno centrum jejich panství. 

Jan Anderle nevylučuje možnost, že zde feudální sídlo v nějaké podobě existovalo již 

dříve.112 Předpokládá, že tvrz v Čečovicích má svůj původ v první polovině 14. století či 

dokonce na konci století třináctého.113 Písemné záznamy o tom však mlčí a nenalezl 

jsem pro toto tvrzení jedinou relevantní oporu.  

Nevím, kdy přesně byla tvrz v Čečovicích vystavěna, ale stalo se tak s nejvyšší 

pravděpodobností až po polovině 14. století. V díle Hrady, zámky a tvrze z roku 1985 

lze nalézt informaci, že tvrz je v Čečovicích připomínána k roku 1355, avšak ani toto 

tvrzení podle mého názoru nemá oporu v pramenech a patrně se jedná jen o logické 

vyvození z predikátu Jaroslava z Čečovic. 

Ve světle nově doložené existence feudálního sídla v Bukovci se tedy na rozdíl od 

Jana Anderleho domnívám, že tvrz v Čečovicích byla vystavěna až krátce po polovině 

14. století a její vznik přímo souvisí s výstavbou tamního kostela, kterou kladu do 

poloviny 14. století a jejímiž realizátory byli nepochybně páni z Bukovce. Jak dokazuje 

archeologický průzkum, samotný kostel byl vystavěn na místě starého pohřebiště, takže 

není vyloučeno, že nějaká stavba sakrálního charakteru zde stála již dříve.114 Naopak 

svou unikátní podobu, pro kterou je dnes považován za jeden z nejpozoruhodnějších 

                                                
109 LC I, s. 60. 
110 Ibidem, s. 33.  
111 Ibidem, s. 74. 
112 J. ANDERLE, Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích, s. 46. 
113 Ibidem. 
114 Jan KAIGL, Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích, in: ZPP 53/3, 1993, s. 92. 
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kostelů u nás, získal čečovický kostel podle nejnovějších bádání s nejvyšší 

pravděpodobností až za pánů z Velhartic.115  

Situace ohledně kostela v Bukovci je neméně složitá. Jan Kaigl přišel s hypotézou, 

založenou na analýze jeho presbyteria a gotických prvků, které srovnal s analogickými 

stavbami v okolí,116 že, v rozporu s doposud zažitou představou, jeho přestavba 

proběhla až v šedesátých letech 14. století, tedy nejspíše až za vlády pánů z Velhartic.117 

Avšak možnost, že k ní došlo již dříve, za pánů z Bukovce, nevylučuje.  

Já jsem toho názoru, pod vlivem doložených historických okolností a posledního 

archeologického průzkumu kostela, že iniciátorem přestavby nebyli páni z Velhartic, 

jak se domnívá Jan Kaigl, ale již Jaroslav z Čečovic. Přesnost datace dochovaných 

gotických článků je totiž zapotřebí brát s rezervou a spíše je vhodné se v této souvislosti 

opírat o dochované prameny.  

Z nich vyplývá, že někdy okolo roku 1362 byl Jaroslav z Čečovic nucen rozprodávat 

své majetky. Nejprve prodal klášteru v Kladrubech dvě louky u Krňovic118 a záhy celé 

čečovické panství pánům z Velhartic. Alespoň tak se vysvětluje skutečnost, že páni 

z Velhartic mají roku 1364 podací právo ke kostelu v Čečovicích.119 Je nepochybné, že 

spolu s Čečovicemi získali i Bukovec, kde jsou skrze podací právo jako jeho páni 

doloženi k 1. srpnu roku 1371, kdy došlo k zajímavým posunům v rámci církevní 

správy na velhartických državách. Po smrti bukoveckého faráře Zipota přešel na 

bukoveckou faru dosavadní čečovický farář Siegfried, zatímco touto změnou 

uprázdněnou čečovickou faru obsadil vikář z Velhartic Jakub.120  

Co přimělo okolo roku 1362 Jaroslava z Čečovic prodat své panství, není nijak 

doloženo. Za nejpravděpodobnější vysvětlení však považuji finanční vyčerpání spojené 

s rozsáhlou stavební činností neurčitého charakteru.121 Jelikož se v současné době 

považuje již takřka za jisté, že nákladná přestavba čečovického kostela do jeho současné 

podoby je spojena až s pány z Velhartic,122 domnívám se, že toto finanční vyčerpání 

                                                
115 Ibidem, s. 93. 
116 Například s kostelem v Třebnicích a v Horšově. 
117 Jan KAIGL, K architektuře a datování některých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství ve 

14. století. Studie a poznámky z přímého průzkumu staveb s využitím dendrochronologie (2. část), in: ZPP 

69/ 4, 2009, s. 293. 
118 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 118. 
119 LC I/2, s. 50. 
120 LC II, s. 55. 
121 J. ANDERLE, Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích, s. 47. 
122 Viz např. Klára BENEŠOVSKÁ, Čečovice – kostel sv. Mikuláše a pokusy o jeho interpretaci, in: Jiří 

FAJT (ed.) – Hana LAŠTOVKOVÁ (ed.) – Tatjana ŠTEMBEROVÁ (ed.): Gotika v západních Čechách (1230–
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bylo zapříčiněno pracemi na bukoveckém kostele a snad výstavbou čečovické tvrze. 

Dokončení přestavby mohlo proběhnout až za pánů z Velhartic, čímž si vysvětluji 

existenci prvků, jejichž původ klade Jan Kaigl do šedesátých let 14. století.123  

Zajímavé je, že k výraznému zlepšení finanční situace Jaroslava z Čečovic nedošlo 

ani po prodeji panství, neboť žil v chudobě ještě roku 1369, kdy se spolu s Rousem 

z Litic a s Rackem z Tlučné přiznal k dluhu 30 kop grošů, které dlužili Benedovi ze 

Šťáhlav. Rod pánů z Čečovic se již nikdy nevzchopil. Roku 1427 se setkáváme 

s posledním známým příslušníkem tohoto rodu, opět s Jaroslavem, který žil 

v Otěšicích.124 

Ještě dlužno dodat, že přítomnost plebánie máme v Bukovci bezpečně doloženou již 

od r. 1355.125 Prvním známým farářem byl Zbyněk z Fusperka, ze starého šlechtického 

rodu. Tento farář přešel 26. listopadu 1355 z Bukovce do Poleně.126  

2.2. Bukovec za vlády pánů z Velhartic a v době husitských válek 

2.2.1. Vláda pánů z Velhartic 

Během 14. století osídlení západních Čech značně zhoustlo. Vznikalo velké množství 

nových měst, často církevních nebo poddanských. Tento stav do značné míry 

reflektoval, kdo je v kraji pánem. Pro západní Čechy bylo typické, že zde vždy byla 

relativně silná církevní enkláva. Obvykle se uvádí, že asi 40 % celkového pozemkového 

fondu v oblasti se nacházelo v církevních rukou.127 Tento údaj však považuji jen za 

velmi orientační, neboť rekonstrukce vlastnických vztahů v době předhusitské je značně 

obtížná.  

V rámci Plzeňského kraje se o ni pokusilo několik uznávaných odborníků. Historici 

Hojda a Pešek na základě rozboru berního rejstříku z roku 1379 uvedli, že zde církev 

vlastnila 39 % veškerých feudálních držav. Jaroslav Čechura rozborem písemných 

pramenů ze 14.–16. století usoudil, že církvi jich patřilo 37 %. Konečně Zdeněk Boháč 

na základě analýzy konfirmačních knih z let 1354–1419 došel k závěru, že v církevních 

                                                                                                                                          
1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia. Věnováno k 70. narozeninám prof. 

PhDr. Jaromíra Homolky, DrSc., Praha 1998, s. 165. 
123 Jedná se například o okenní kružby a další prvky. 
124 Heslo z Čéčovic, in: Ottův slovník naučný, sv. V, Praha 1892, s. 888. 
125 Petr KOKAISL – Pavla KOKAISLOVÁ, Kostely a kaple v domažlickém okrese. Po stopách současných 

i zaniklých církevních památek, Praha 2009, s. 261. 
126 LC I, s. 60. 
127 Srov. např.: J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, 

s. 92. 
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rukou se nacházelo 34 % feudálního majetku v západních Čechách.128 Při sestavování 

tohoto čísla vycházel z patronátního práva, které měla církev celkem k sedmdesáti třem 

kostelům.  

V téže studii autor na základě rozboru patronátních práv uvádí, že církev v Čechách 

vlastnila 28,2 % veškeré půdy. Podle stejného klíče došel k závěru, že král vlastnil 

celkem 7 % půdy a šlechta 60,9 %. Zbylých 3,9 % půdy vlastnilo měšťanstvo. Je však 

nutné mít na paměti, že zde nejsou započítány drobné církevní majetky náležející 

například ke kaplím či oltářům, takže se celkový církevní majetek může vyšplhat až k 

30 %.129 Přesto však lze konstatovat, že v Plzeňském kraji byla majetková enkláva 

církve v porovnání s většinou ostatních oblastí silná, a to na úkor všech ostatních 

majitelů, neboť šlechtický majetek se zde odhaduje na 56 – 59 %, královský na 3 – 5 % 

a měšťanský na 2 %.130      

V době předhusitské výrazně narůstal především majetek klášterů. Urbář 

chotěšovského kláštera z r. 1367 uvádí v majetku premonstrátek celkem 51 vsí a tři 

městečka, jmenovitě Stod, Dobřany a konečně Staňkov, který leží od Bukovce necelých 

deset kilometrů.131 Pozadu nebyly ani další významné kláštery jako Kladruby, 

Nepomuk, Manětín, Teplá a Plasy. V roce 1379 dohromady držely celkem 353 

vesnic.132  

Do západních Čech se dostaly i rytířské řády Johanitů (Manětín), Křižovníků 

s červenou hvězdou (Stříbro, Cheb) a Německých rytířů (Plzeň r. 1310 a Cheb 

r. 1256).133 Kromě toho zde stále silné místo zaujímalo arcibiskupství pražské, a to i 

přes značné finanční potíže, které jej v předhusitské době tížily a kvůli nimž musel 

poslední předhusitský arcibiskup Konrád z Vechty zastavovat část arcibiskupského 

majetku, vybudovaného především za jeho předchůdců Tobiáše z Bechyně, Jana 

z Dražic, Arnošta z Pardubic a Jana Očka z Vlašimi.134  

Z arcibiskupských panství v západních Čechách hrál pro Bukovec nejvýznamnější 

roli nedaleký Horšovský Týn, který později, v době husitských válek, opakovaně 

                                                
128 Zdeněk BOHÁČ, Struktura feudální pozemkové držby v Čechách na prahu husitské revoluce. Pokus 

o restauraci podle patronátních práv, in: FHB, svazek 7, 1984, s. 13. 
129 Ibidem, s. 15. 
130 Ibidem, s. 13. 
131 Josef EMLER, Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými, Praha 1881, s. 23-50. 
132 Zdeněk HOJDA – Jiří PEŠEK, Osídlení a feudální rozdrobenost v plzeňském kraji (na základě 

berního rejstříku z roku 1379), in: HG, ročník 18, 1979, s. 118. 
133 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 92. 
134 Václav CHALOUPECKÝ, Účet pokladníka arcibiskupství pražského z let 1382/1383, Praha 1912, 

s. 16. 
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úspěšně čelil husitskému obléhání. Postavení a moc pražského arcibiskupa chtěl omezit 

král Václav IV. zřízením nového plzeňského biskupství. Zásluhou Jana Nepomuckého 

se mu to však nepodařilo, což nejspíše stálo tohoto českého světce život.135 

Kromě církve si v západních Čechách ve 14. století vybudovaly silné postavení také 

některé panské rody. Lokálně asi nejmocnějším rodem konce lucemburské éry byli páni 

z Rýzmburka, pocházející z rodu Hrabišiců. Mezi nejdůležitější rody této oblasti dále 

patřili Bavorové ze Strakonic, majitelé Bukovce, páni z Velhartic a také páni 

z Rožmberka a páni z Hradce, kteří představovali dvě větve vítkovského rozrodu v této 

oblasti.136 Majetkově i mocensky nebyli příliš pozadu ani páni z Gutštejna, Kolowratové 

a páni ze Švamberka. Právě Bohuslav ze Švamberka se zasloužil o vznik takzvaného 

plzeňského landfrídu, který se posléze stal významnou protihusitskou silou.137  

Obecně platilo, že šlechta v západních Čechách nebyla husitské myšlence nijak 

výrazně nakloněna. Svou pečeť na protestní listinu proti upálení Jana Husa připojil jen 

jediný zástupce panského stavu z této oblasti, a to Bavor z Potštejna.138 Také platí, že až 

na výjimky byla zdejší šlechta česká a česky mluvící, a tak rovněž zčásti působila jako 

brzda proti germanizaci.  

Na druhou stranu docházelo na přelomu 14. a 15. století k výrazné pauperizaci nižší 

šlechty, ostatně jako na většině našeho území, a to se projevovalo mimo jiné vznikem 

lapkovských skupin, kterých bylo i v západních Čechách velké množství. Tyto skupiny 

byly navíc často více či méně podporovány mocnými feudály, kteří je používali jak 

k boji proti sobě navzájem, tak k boji proti králi, takže proti nim musela královská 

vojska nejednou zakročit.139  

Není bez zajímavosti, že bohatou lupičskou minulost z období před husitskými 

bouřemi měl zřejmě i Zdeněk Kolvín ze Dvorce, bratranec pozdějšího významného 

katolického stoupence a horšovskotýnského purkrabího Zdeňka z Drštky. Dokonce se 

zdá, že ani samotný Zdeněk z Drštky nebyl v tomto ohledu zcela bez viny.140 Nicméně 

oba bratranci později vystupovali jako klíčové osobnosti plzeňského landfrídu.141  

                                                
135 Petr ČORNEJ, Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách – Sto událostí, které dramaticky 

změnily naši historii, Praha 2001, s. 112. 
136 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 89. 
137 J. JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana, s. 72. 
138 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 90. 
139 Srov. např. J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 

87.  
140 J. JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana, s. 70. 
141 Eduard MAUR, Lokální záští a předpoklady husitství v západních Čechách, in: MZK XXIX, Plzeň 

1994, s. 19. 
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Členy lapkovských skupin však pochopitelně nebyli pouze příslušníci panského 

stavu, jak tomu bylo možná v případě Viléma Švihovského z Rýzemberka,142 nebo 

drobní zemané, ale také prostí poddaní. Z výpovědi lapky Jana Holého, datované 

k 7. září 1417, vyplývá, že členem jedné z lapkovských skupin byl mimo jiné „Benešek, 

sedláčkův syn od Velhartic ze vsi“.143 Později, v době husitských bouří, se bývalí 

lapkové osvědčili stejně dobře straně katolické i husitům.  

V bezprostřední blízkosti Bukovce operovala lapkovská skupina z Kolovče, který je 

od Bukovce vzdálen vzdušnou čarou necelých čtrnáct kilometrů. O této skupině však 

nevíme takřka nic.144  

V tomto nejednoduchém historickém období stál Bukovec stranou hlavního dění. 

Ačkoliv se nacházel v majetku jednoho z nejvýznamnějších rodů v oblasti, pánů 

z Velhartic, jeho relativní význam již dávno převzaly sousední Čečovice, které 

zaštiťovaly svým jménem celé panství. Po smrti bratří Buška mladšího a Václava 

z Velhartic okolo r. 1371 se jediným majitelem čečovického panství a rovněž pánem 

dalších velhartických držav stal Jan z Velhartic. Ten zemřel okolo roku 1390 na Nových 

Hradech a statky po něm zdědily jeho dcery Anna a Kateřina.145  

Pozorného čtenáře by mohlo místo skonu Jana z Velhartic překvapit, neboť se 

nalézalo daleko od jeho západočeských držav. Jan z Velhartic se sem nedostal náhodou, 

ale v důsledku dramatických událostí, jejichž počátky spadají do osmdesátých let 

14. století. Skutečnosti, že Jan z Velhartic nemá mužské potomky, chtěla totiž využít 

řada šlechticů té doby. Nejaktivnější v tomto ohledu byl příbuzný Janovy německé 

manželky bavorský šlechtic Hartwig rytíř z Degenbergu na Weißensteinu, který náhlým 

útokem r. 1382 obsadil hrad Velhartice – a co víc, zajal Janovu mladší dceru Annu.146  

V nepřehledné situaci, ve které se o dědictví po Janu z Velhartic kromě německých 

příbuzných Janovy manželky ucházeli i zástupci méně významných linií velhartického 

rodu, jmenovitě např. Jan Herštejnský, se dokázal nejlépe orientovat 

Oldřich z Rožmberka, který se s okupantem velhartického hradu a jeho přívrženci 

nejprve vojensky utkal, a později mu vyplatil válečné odškodné, přiměl jej vydat Annu 

z Velhartic a opustit hrad, jehož správy se pak sám ujal.147 Snad aby měl Jana 

z Velhartic pod kontrolou, snad skutečně z důvodu, že byl hrad Velhartice 

                                                
142 Ibidem, s. 20. 
143 Ibidem, s. 20. 
144 Ibidem, s. 23. 
145 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 118. 
146 Jiří JÁNSKÝ, Dějiny hradu Nového Herštejna a jeho držitelů, in: ZHS 7, Plzeň 2001, s. 48. 
147 Ibidem, s. 49. 
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neobyvatelný, jak uvádí Sedláček,148 „hostil“ Oldřich z Rožmberka Jana z Velhartic na 

Nových Hradech, kde také Jan nakonec počátkem r. 1390 zemřel. 

Oldřich z Rožmberka záhy oběma Janovým dcerám určil ženichy.149 Kateřina byla 

provdána za Jana staršího z Hradce a mladší Anna za Menharta z Hradce. Ten však 

zakrátko zemřel a Jindřich z Rožmberka, Oldřichův syn a dědic, se prohlásil za Annina 

poručníka a sám se ujal správy její části velhartického dědictví.150 

Anna se r. 1393 znovu provdala, tentokrát za Václava z Vartemberka. Po jeho smrti 

se Jindřich z Rožmberka stal absolutním pánem čečovického panství, neboť od Anny, 

která se do třetice provdala, tentokrát za Hynka staršího z Náchoda a přesídlila za ním 

do severovýchodních Čech,151 odkoupil její polovinu velhartického dědictví, za kterou 

se jí smlouvou z 15. června 1409 zavázal platit doživotní rentu 170 kop grošů ročně.152 

Druhou polovinou panství disponoval Jindřich již od 6. července 1395, kdy jí získal 

směnou od Anniny starší sestry Kateřiny a jejího manžela Jana staršího z Hradce.153  

Páni z Vartemberka se však do Čečovic ještě na krátký čas vrátili, byť jen v roli 

poručníků. Čeněk z Vartemberka, poručník nezletilého Oldřicha II. z Rožmberka,154 je 

totiž k roku 1412 uváděn jako patron čečovického kostela.155  

O tom, že Rožmberkové prakticky od počátku těchto událostí vládli i Bukovci, 

svědčí fakt, že Jindřich z Rožmberka měl podací právo k bukoveckému kostelu, když 

2. listopadu 1396 přišel jako nový farář do Bukovce kněz šlechtického původu, Prkoš 

ze Sulislavi.156 Opačným směrem, z Bukovce do Pištína, putoval bývalý bukovecký 

farář Zachariáš.157  

Farář Prkoš byl veskrze zajímavou postavou. Jakožto kaplan sedmiletého 

Václava IV. byl r. 1368 prezentován ke kostelu v Pištíně, který platil půlroční desátek 

ve výši 30 grošů.158 V r. 1396 však přešel do Bukovce, který sice patřil k nejbohatším 

farám v oblasti, avšak ve srovnání s Pištínem byl podstatně chudší, nebo přinejmenším 

                                                
148 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 112. 
149 J. ANDERLE, Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích, s. 47. 
150 E. MAUR, Lokální záští a předpoklady husitství v západních Čechách, s. 27. 
151 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 118. 
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154 Anna KUBÍKOVÁ, Oldřich II. z Rožmberka, České Budějovice 2004, s. 25. 
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platil menší desátky, a to ve výši 19 grošů,159 takže tato změna nejspíše nebyla vyvolána 

Prkošovým konjunkturálním zájmem.  

Vraťme se ale zpět k majitelům Bukovce. Jak uvádí Eduard Maur, nebyl příchod 

Rožmberků do západních Čech náhodným jevem, ale reflexí promyšlené a 

dlouhotrvající strategie, zaměřené na ovládnutí obchodních stezek mezi Čechami a 

Bavorskem. Počátky těchto snah sahají snad až do doby vlády krále Jana 

Lucemburského.160 Maur dále uvádí, že se zájmy pánů z Hradce a Rožmberků, kteří 

dohromady představovali v západních Čechách svébytný a cizorodý vítkovský prvek, 

často střetávaly se zájmy místních panských rodů.161 

Jako jeden z příkladů roztržek mezi Rožmberky a místním rodem Janovských 

zmiňuje Maur příhodu, podle níž měl někdy okolo r. 1391 sloužit Rožmberkům na 

Čečovicích Přibík, rytíř z Janovic, který se jim však postavil a byl za to potrestán na 

hrdle. Jindřich z Rožmberka měl kvůli tomu válčit s jeho rodinou až do své smrti.162 

Tuto příhodu zmiňuje i Sedláček, z něhož ostatně Eduard Maur nejspíše vycházel.163 

Zdrojem Sedláčkových informací pak byly údaje, které do své Historie rožmberské 

zapsal Václav Březan. Dnes již víme, že tyto informace nejsou nijak podložené a jsou 

zjevně mylné. Jak uvádí Anna Kubíková, Přibík z Janovic je doložený k roku 1360, a 

nic nenaznačuje, že by jakýmkoliv způsobem spolupracoval z Rožmberky. Pravdou 

však zůstává, že Jindřich z Rožmberka měl s vladyky z Janovic určité spory, a to 

konkrétně s Rackem z Janovic. Tyto spory neurčitého charakteru však vypukly až okolo 

r. 1412 a dořešili je až poručníci Jindřichových nezletilých dětí.164 

Z ledna roku 1408 pochází také záznam týkající se bukovecké fary. Nájemce fary Jan 

Fames upadl do podezření, že se stýká s ženou Jana z Věvrova. Bylo proto rozhodnuto, 

že nadále smí s touto ženou rozmlouvati jen se svolením jejího manžela.165 

2.2.2. Husitské války 

Přímé doklady o tom, jak husitské bouře zasáhly Bukovec, jsem bohužel nedohledal 

a pochybuji, že nějaké existují. Možnost alespoň přibližného poznání osudů Bukovce 

                                                
159 RDP, s. 89. 
160 E. MAUR, Lokální záští a předpoklady husitství v západních Čechách, s. 25. 
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v této době skýtá především lokální analogie, jak tomu ostatně je i na řadě jiných míst 

této práce. 

Je však jisté, že v době po smrti Jindřicha z Rožmberka, otevřel poručník jeho 

nezletilého syna Oldřicha, Čeněk z Vartemberka, pomyslné dveře husitským 

myšlenkám na rožmberských državách v západních Čechách.166 Z počátku prohusitské 

postoje vykazoval ostatně i samotný Oldřich z Rožmberka, který se správy svých statků 

ujal r. 1418. Chvíli předtím, 17. června 1417 dokonce pod Čeňkovým vlivem nařídil, 

aby všichni kněží na jeho panstvích, kteří odmítají podávat prostému lidu tělo a krev 

Páně obojí způsobou, vyměnili své fary s kněžími, kteří tak budou činit, jinak budou 

svých far zbaveni.167 

Od tohoto svého prohusitského postoje však Oldřich II. z Rožmberka záhy upustil a 

je doloženo, že již v r. 1421 okupovali husité jeho statek v Čečovicích, což se nutně 

muselo dotknout i necelé dva kilometry vzdáleného Bukovce.168 Okupace mohla 

souviset s prvním tažením Jana Žižky z Trocnova proti plzeňskému landfrídu z počátku 

r. 1421, během něhož dobyl kláštery Chotěšov, Kladruby a Teplou.169    

 Bukovecká obecní kronika, sepsaná po druhé světové válce, bez udání zdroje uvádí, 

že za vlády Rožmberků došlo ke stavbě obranných valů okolo kostela v Bukovci,170 

takže se o něm mluví jako o „ecclesia castellata“.171 Toto opevnění mělo vzniknout na 

obranu proti husitům, tedy patrně někdy mezi lety 1418 a 1421. Výše zmíněné údaje 

týkající se feudálního sídla v Bukovci však tento názor zcela vyvracejí s tím, že 

opevnění mělo nepochybně podstatně starší charakter.  

Již bylo uvedeno, že mnoho informací o vlivu husitských válek na Bukovec získat 

nelze. Můžeme se domnívat, že husitská posádka, která okupovala Čečovice roku 1421, 

v této oblasti operovala delší dobu. Možná se přidala k husitům z Domažlic, kteří od 

května téhož roku plenili katolické državy v domažlickém okolí. Avšak mezi 

domažlickými husity a husitskou posádkou v Čečovicích a Bukovci ležela výrazná 

překážka v podobě Horšovského Týna, hájeného nekompromisním katolickým 

purkrabím Zdeňkem z Drštky a jeho bratrancem Zdeňkem Kolvínem. Proto se 
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domnívám, že se zdejší husitské sbory mohly spíše připojit k Žižkovu neúspěšnému 

útoku na Horšovský Týn v r. 1422.172 

Bezprostředně po tomto husitském útoku přišel Zdeňkovi z Drštky na pomoc 

hornofalcký falckrabí Jan Neuburský.173 Domnívám se, že v důsledku toho nebylo 

možné, aby Bukovec, ležící v těsné blízkosti Horšovského Týna, nadále zůstal pod 

husitským vlivem, a nejpozději v této době se Zdeněk z Drštky postaral, aby bylo okolí 

jeho dominia katolické. 

Situaci zřejmě nezměnil ani třetí Žižkův výpad proti landfrídu, který vedl v květnu r. 

1424 z Libochovic do Klatov a poté k Plzni, protože Bukovec stojí mimo popsanou 

trasu útočníků. To pro něj představovalo velké štěstí, protože, jak poznamenává 

František Martin Pelcl ve své Nové kronice české, husité během svého tažení vypálili 

mnoho kostelů.174  

Bukovci se snad vyhnul i útok husitského sboru na Horšovský Týn ze 13. července 

1429, který byl veden od hradu Přimda.175 Tím však bylo bukovecké štěstí nejspíše 

zcela vyčerpáno. Nedovedu si totiž představit situaci, jak by se Bukovec mohl vyhnout 

vojsku Prokopa Holého, který od Plzně táhl k Horšovskému Týnu, kam dorazil 25. 

července 1431.176 Jeho tažení, kterého se účastnilo takřka jistě více než dvacet tisíc 

husitských vojáků, se vyznačovalo soustavným pleněním, jež muselo zasáhnout i 

Bukovec, a to nejspíše okolo 24. července.177 

O něco později vstoupili na české území křižáci, kteří se vydali směrem od Tachova 

k Domažlicím a cestou plenili bez rozdílu katolické i husitské vesnice. Celkově jich 

vyplenili okolo dvou set.178 Protože však Bukovec neleží na přímé trase z Tachova do 

Domažlic, domnívám se, že v tomto případě jej křižácké tažení nezasáhlo. Daleko 

pravděpodobněji se však v jeho blízkosti opět pohybovalo husitské vojsko vedené 

Prokopem Holým, které táhlo k Domažlicím okolo Chotěšova. Jeho nedávná přítomnost 

v této oblasti však nejspíše znamenala, že toho zde již moc k vyplenění nezůstalo. 

Bitvou u Domažlic, která se uskutečnila 14. srpna 1431 a pro katolickou stranu 

skončila naprostým fiaskem, a následnými pohyby vojenských jednotek v okolí, 
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174 František Martin PELCL, Nová kronyka česká, Díl čtvrtý, Praha 2007, s. 253. 
175 J. JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana, s. 85. 
176 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 137. 
177 J. JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana, s. 88. 
178 J. KUMPERA a kol., Dějiny západních Čech I. díl. Od pravěku do poloviny 18. století, s. 137. 
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husitské války pro Bukovec nejspíše pomalu končily. Další významné vojenské posuny 

jsem v jeho bezprostředním okolí již nezaznamenal.  

Nutno podotknout, že v této době již Bukovec několik let nepatřil svým 

předválečným pánům Rožmberkům. Ve středu 30. ledna 1426 jej totiž 

Oldřich z Rožmberka, spolu se vsí Nemněnice, prodal za 200 kop grošů měšťanům 

z Nové Plzně. Ze záznamu o této transakci rovněž usuzuji, že v Bukovci stále působil 

farář, protože Oldřich ves prodal „i se vším právem a panstvím, jakož sám držel, kromě 

což jest farářovo“.179 Nepochybně se muselo jednat o katolického faráře, což garantoval 

nesporný vliv, který v této době musel mít na Bukovec Zdeněk z Drštky, a konec konců 

i osoba dosavadního majitele Oldřicha z Rožmberka.   

Další, tentokrát však velmi nejisté vodítko, naznačující osud vsi v této době, 

představuje socha Piety, pocházející podle svého pojmenování z Bukovce, která byla 

vytvořena někdy v letech 1420–1430.180 O podobných pietách ve stylu pozdního 

krásného slohu víme, že byly husitům trnem v oku a velké množství těchto soch zničili. 

Z toho důvodu se jich bohužel příliš nedochovalo.181 Pokud Pieta skutečně vznikla 

v Bukovci a byla vystavena ve zdejším kostele, mohlo by to znamenat, že tento kostel 

byl katolický a že se jej husitům v době, kdy zde tato Pieta byla, nepodařilo dobýt. To 

by kladlo vznik Piety z Bukovce až do konce dvacátých let, kdy měly pohyby 

husitských vojsk v oblasti spíše krátkodobý charakter a kostelní opevnění pro ně mohlo 

znamenat příliš náročnou překážku.  

Alternativ je však přirozeně víc. Pieta mohla být například vyrobena jinde nebo byla 

před husity včas ukryta a konečně i samotná přítomnost husitských vojáků ve vsi a 

v kostele by ještě nutně nemusela znamenat zničení této sochy.  

2.3. Ves v raném novověku 

2.3.1. Po husitských válkách 

Osudy čečovického panství, které od Rožmberků získal v první polovině 15. století 

Dobeš Snopoušovský z Čečovic, byly poměrně nestálé. Sedláček doslova píše, že šlo „z 

ruky do ruky“.182  

                                                
179 Blažena RYNEŠOVÁ, Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka: 1418–1462. Svazek I., 1418–1437, 

Praha 1929, s. 82. 
180 Jiří CHLÍBEC, Sochařství, in: Jiří FAJT (ed.), Gotika v západních Čechách (1230–1530), svazek 3, 

Praha 1996, s. 673. 
181 Ibidem. 
182 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 118. 
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O Dobešově působení na Čečovicích toho moc nevím. Nepodařilo se mi nalézt 

pramen, který by uváděl, kdy Dobeš čečovické panství od Rožmberků získal, ani kdy 

k němu přikoupil od měšťanů z Nové Plzně183 zpět Bukovec, který jim r. 1426 prodal 

Oldřich z Rožmberka. Muselo se tak stát nejpozději před rokem 1450. Dne 23. dubna 

1450 totiž Dobeš, již s predikátem „z Čečovic“ svědčí na listině chotěšovského probošta 

Václava.184 O něco později, v r. 1454, se Dobeš dostal do soudního sporu s Janem 

Hlaváčem z Mitrovic. Důvodem bylo, že Anna z Velhartic, nedbaje smlouvy z r. 1409, 

nechala zapsat práva na čečovické panství do zemských desek pro své syny Jana a 

Petra, přičemž Jan je posléze převedl právě na Jana Hlaváče z Mitrovic.185 Dobeše u 

soudu zastupoval Jan z Rožmberka, který prokázal, že Rožmberkové panství nabyli 

legitimně, a tudíž je oprávněně i v držení Dobeše Snopoušovského. Soud posléze 

prohlásil právo Anny a jejích dědiců za promlčené.186  

Dobeš Snopoušovský z Čečovic tak musel statek získat někdy mezi lety 1426 a 1450, 

což představuje poměrně značné časové rozpětí, které však nedokážu nijak blíže 

upřesnit. Bohužel rovněž nevím jistě, do jakého roku panství vlastnil a kdo jej vlastnil 

po něm. 

Sedláček uvádí, že Čečovice náležely r. 1513 Volfu Dobrohostovi z Ronšperka.187 

Hned dva zdroje však přesvědčivě dokazují, že čečovické panství a k němu náležející 

Bukovec, patřilo Dobrohostům z Ronšperka již dříve. Zdeněk Dobrohost z Ronšperka 

byl totiž testamentem Martina Purkarta z Hořešovic ustanoven spoluporučníkem jeho 

dcery Anny. V tomto dokumentu, který je datován k 26. červenci 1504, je Zdeněk 

uváděn s predikátem „na Čečovicích“.188  

Další, tentokrát hmotný důkaz působení Dobrohostů z Ronšperka na Čečovicích, 

spadající dokonce již do r. 1475, představují dva zvony, dodnes visící v čečovickém 

kostele svatého Mikuláše. Podle nápisu na prvním z nich můžeme jednoznačně 

identifikovat donátora, kterým byl Dobrohost II. Kolvín z Ronšperka,189 syn již 

zmiňovaného představitele plzeňského landfrídu Zdeňka Kolvína. Druhý zvon pak 

umožňuje přesné časové zařazení, neboť je na něm uveden rok 1475.190  

                                                
183 Předpokládám, že Bukovec jiného, neznámého vlastníka v této nejisté době neměl. 
184 AČ VII, s. 647, Z roku 1450, č. 69. 
185 RTT I, s. 128, č. 65. 
186 Ibidem. 
187 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 118. 
188 J. JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana, s. 228. 
189 J. KAIGL, Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích, s. 97. 
190 J. JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana, s. 186. 
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Lze si jen těžko představit, že by Dobrohostové z Ronšperka darovali zvony do 

kostela, který by ležel mimo jejich panství. Jako nejpravděpodobnější se mi jeví 

vysvětlení Jiřího Jánského, že Dobrohost II. byl v této době patronem kostela a 

majitelem, nebo alespoň spolumajitelem čečovického panství. Ostatně Dobeš 

Snopoušovský z Čečovic zde byl naposledy připomínán r. 1463. Je tedy možné, 

že někdy v této době od něj Dobrohost II. panství zakoupil. Ještě za svého života jej 

však musel převést na svého syna Zdeňka, neboť ten je jako zdejší pán, jak jsem popsal 

výše, doložen již k roku 1504, zatímco Dobrohost II. zemřel až v r. 1506.  

Rovněž není možné přesvědčivě doložit, kdy a jak se panství dostalo do rukou 

Zdeňkova bratra Volfa. Písemné prameny o tom mlčí. Nejspíše to souviselo s konfiskací 

Zdeňkova majetku r. 1510, možné však také je, že od něj Čečovice Volf jednoduše 

koupil. Alespoň podle Sedláčka zde v r. 1513 působil právě Volf Dobrohost 

z Ronšperka, který zemřel r. 1542. 

Ve vládě pánů z Ronšperka jako by se hned ve třech ohledech zrcadlila blízká 

budoucnost Bukovce i celého panství. To bylo poprvé ve své existenci, byť jen na 

relativně krátký čas, připoutáno osobami majitelů k Horšovskému Týnu. Tento stav sice 

záhy pominul, ale zakrátko byl opět obnoven pod vládou Lobkowiczů a trval několik 

následujících století. Manželky posledního bukoveckého pána z rodu 

Dobrohostů z Ronšperků, za jehož praotce někteří autoři považují mimo jiné první 

doložené pány Bukovce Mutinu a především jeho bratra Dobrohosta, pak poukazují na 

rody, které budou v brzké době vsi vládnout. Volfova první žena Zikunda z Gutštejna 

v sobě nese předzvěst příchodu této další lokálně významné rodiny, odvozující svůj 

původ od Hroznatovců, zakladatelů klášterů v Chotěšově a v Teplé, zatímco Kateřina 

z Lobkowicz, se kterou se oženil po smrti své první ženy, pomyslně poukazuje na 

pozdější příchod Lobkowiczů, jmenovitě Jana mladšího Popela z Lobkowicz, který se 

skrze Kateřinu stal Volfovým švagrem.   

Ještě se sluší upozornit, že Dobrohostové z Ronšperka vždy stáli na straně katolické 

církve. O Zdeňku z Drštky a Zdeňku Kolvínovi, nesmiřitelných nepřátelích husitství, již 

byla řeč. Jejich dočasnou svolnost ke kompromisům koncem dvacátých let 15. století, 

lze přičíst snaze ochránit své panství v době, kdy na jeho obranu nemohli od nikoho 

očekávat pomoc. Jako rozhodný katolík a duchovně založený člověk vystupoval i 

Dobrohost II. Kolvín z Ronšperka, donátor zvonů do čečovického kostela. Starší z jeho 

synů, Zdeněk, již tak duchovně založený pravděpodobně nebyl, ale nemám zprávy o 
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tom, že by se při všech svých prohřešcích od katolické církve odklonil, což platí i o jeho 

klidnějším bratru Volfovi, posledním majiteli Bukovce z tohoto rodu. 

Na základě toho soudím, že pokud byli v Bukovci utrakvisté, pak jen v přechodné 

době mezi lety 1417 až 1421 či 1422, později si neumím představit, že by zde mohli 

zůstat. Rovněž o Dobešovi Snopoušovském mohu takřka s jistotou tvrdit, že to byl 

katolík, jinak by panství od Rožmberků v době husitských válek těžko získal.  

Od Volfa Dobrohosta z Ronšperka zakoupil čečovické panství Jan z Gutštejna. 

Svědčí o tom mimo jiné dopis Zdeňka Lva z Rožmitálu z r. 1527, adresovaný 

„urozenému pánu Janovi z Gutštejna a na Čečovicích“.191 O Janovi víme, že okolo roku 

1520 přistoupil z blíže neznámých důvodů k rozprodeji svého rodového dědictví, 

čítající Všeruby, hrady Frumštejn a Malšín a znojemské panství.192 Někdy poté zakoupil 

panství Čečovice a nejspíše i rakouské panství Zisterdorf.193 Kontakt se Lvem 

z Rožmitálu udržoval i nadále, o čemž svědčí například několik dopisů z r. 1533. 

V květnu tohoto roku požádal Lev z Rožmitálu Jana o půjčku.194 Jan mu vyhověl, za 

což mu Lev již 4. června děkoval a zároveň oznamoval, že příjme za služebníka jistého 

mladého Slezana, kterého mu Jan poslal, a pokusí se Janovi opatřit dobrého kuchaře.195 

 Roku 1540 se Jan z Gutštejna a na Čečovicích, majitel Bukovce, dostal do sporu 

s Václavem Žakavcem z Žakavy, který jej vinil z dluhu patnácti kop českých grošů.196 

Své statky odkázal Jan z Gutštejna o rok později závětí datovanou k 30. prosinci svým 

nezletilým synům Jiříkovi, Albrechtovi a Kryštofovi.197 Ti čečovické panství 

v následujícím roce prodali Příbíkovi Chlumskému z Chlumu.198 Z této doby lze určit i 

rozsah panství. Podle zemských desek, do kterých si jej synové Jana z Gutštejna nechali 

před prodejem r. 1542 zapsat, čítalo panství tvrz, dvůr a ves Čečovice, ves Bukovec, ke 

kterému náleželo podací právo ke kostelu, dále vsi Nemněnice, Ostromeč, Neuměř, 

Všekary a Štichov.199  

Přibík Chlumenský z Chlumu si však svých nově nabytých statků příliš neužil, 

zemřel již v r. 1544.200 Čečovice po něm zdědil jeho nezletilý syn Pavel, jehož poručníci 

panství r. 1546 prodali Janu mladšímu Popelovi z Lobkowicz, který si v této oblasti 

                                                
191 AČ X, s. 159. 
192 Jiří JÁNSKÝ, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice 2009, s. 385. 
193 Ibidem. 
194 AČ XII, s. 137, Dopisy z roku 1533, č. 1005. 
195 AČ XII, s. 168, A. XXVII. Dopisy Zdeňka Lva z Rožmitála 1508–1535, č. 1065. 
196 RTT I, s. 362. 
197 J. JÁNSKÝ, Hroznatovci a páni z Gutštejna, s. 386. 
198 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 118. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
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budoval své nové dominium, neboť již r. 1539 získal od krále panství Horšovský Týn za 

8 482 kop grošů českých.201  

Tím byla nadobro uzavřena historie Bukovce a Čečovic jako center samostatného 

panství. Jan mladší Popel z Lobkowicz jej totiž začlenil do svého dominia, a i když mu 

ponechal určitou míru samostatnosti, kterou respektovali i pozdější majitelé 

Trauttmansdorffové,202 nedá se o něm již v žádném případě hovořit jako o samostatném.  

2.3.2. Vrchnost v Horšovském Týně 

Nový bukovecký pán bezesporu patřil k nejvýznamnějším feudálům, kteří kdy ves 

vlastnili. Již rok po koupi čečovického panství byl jeho nový majitel fakticky potvrzen 

jako nejbohatší feudál v Plzeňském kraji. K r. 1557 totiž vykázal 32 500 kop 

míšeňských grošů osobního majetku a k tomu 35 018 kop majetku svých poddaných.203   

Když Jan mladší Popel z Lobkowicz v noci 12. dubna 1570 zemřel, měl za sebou 

velmi úspěšný život. Ze skrovných počátků se dokázal vypracovat mezi nejbohatší 

šlechtice v zemi. Ruku v ruce s jeho majetkem stoupala i jeho kariéra. Zpočátku 

zastával jen nepříliš významnou funkci hejtmana německých lén, avšak z té se postupně 

vypracoval na nejvyššího purkrabího, kterým se stal r. 1554, a byl tak hned po králi 

nejvýše postaveným českým politikem.204  

Zpráva o skonu a pohřbu Jana z Lobkowicz se dochovala v Pamětní knize 

Horšovského Týna, kde však je pro mě nepochopitelně zaznamenána až k r. 1579.205 Jan 

zemřel v Praze a jeho tělo bylo nějaký čas vystaveno v pražském kostele.206 Posléze 

bylo převezeno do Horšovského Týna, kde byl Jan pohřben. Vstříc ostatkům, o kterých 

se podle zprávy domnívám, že byly vezeny přes Čečovice i Bukovec, vyšel z města 

početný smuteční průvod. Jan byl pohřben v cínové rakvi207 v kostele svatých Petra a 

Pavla pod hlavním oltářem. 

Během jeho vlády, která se vyznačovala mimo jiné nákladnou a rozsáhlou 

přestavbou vyhořelého hradu v Horšovském Týně na reprezentativní renesanční zámek, 

jsou zaznamenány dvě značné nepřízně počasí. V létě roku 1564 zasáhl oblast panství 

                                                
201 J. FRIDRICH, Velkostatek Horšovský Týn a Čečovice v letech 1539–1621, s. 129. 
202 I. NĚMEČKOVÁ, Sociální stratifikace panství Horšovský Týn v 17. – 19. století, s. 21. 
203 J. FRIDRICH, Velkostatek Horšovský Týn a Čečovice v letech 1539–1621, s. 133. 
204 Ibidem, s. 134. 
205 SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, fond č. Archiv města Horšovský Týn, Pamětní 

kniha 1539–1768, inv. č. 45, K10, fol. 42r. 
206 Pražským kostelem je myšlena současná katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na 

Hradčanech. 
207 Liber memorabilium civitatis Tyn-Horssoviensis 1539–1767 (opis z roku 1954), s. 42. Uloženo 

v SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Velkostatek Horšovský Týn, Liber memorabilium 

civitatis Tyn-Horssoviensis 1539–1767 (opis z roku 1954), inv. č. 667, sign. 3, kart. č. 1, s. 42. 
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přívalový déšť s kroupy, který způsobil povodně a velkou škodu.208 Nepochybně se 

rozvodnil i rybník pod Bukovcem a potok, který do něj přivádí vodu, ovšem vyšší 

poloha vsi ji od škod způsobených povodněmi ochránila. Počasí nebylo příznivé ani 

v roce 1569, kdy údajně padaly kroupy velké jako vlašské ořechy, které zničily 

úrodu.209 

Od Janovy smrti až do 24. dubna 1574, kdy se ze svých studií v Bologni vrátil jeho 

syn Kryštof, spravovala dědictví po svém manželu Alžběta z Regendorfu.210 Po ní 

převzal správu otcova dědictví Kryštof Popel z Lobkowicz, který jej spravoval až do r. 

1587, kdy dospěl jeho mladší bratr Vilém. 

Jak se Kryštofova vláda dotýkala Bukovce, nevím, ale obecně platilo, že tento pán 

musel peníze shánět, kde se dalo. Spíše než nedostatečný ekonomický talent však byly 

na vině vysoké náklady na přestavbu horšovskotýnského zámku, kterou započal jeho 

otec a rovněž tak půjčky, které Jan z Lobkowicz poskytl císaři. Kryštof tak zdědil 

vyčerpanou pokladnu, k čemuž ještě podle závěti svého otce musel vyplácet 500 kop 

grošů míšeňských své maceše Alžbětě z Regendorfu, která na tvrzi Pátek měla podle 

Janova kšaftu vychovávat Kryštofova bratra Viléma a jeho sestry.211 Stabilizace 

finanční situace představovala podle dochovaných zdrojů pro Kryštofa těžký úkol. 

Vyžádala si prodej Lobkowiczkého paláce na Hradčanech, a peníze si musel půjčovat 

dokonce i od své manželky.212 

R. 1587 dospěl i Kryštofův nevlastní bratr Vilém a došlo na definitivní dělení otcova 

dědictví. Kryštof, který pocházel z Janova prvního manželství s Annou z Bibrštejna, 

obdržel panství Tachov a třetinu panství Bíliny s tím, že po smrti Alžběty z Regendorfu 

obdrží i tvrz a panství Pátek u Loun. Vilémovi, jehož matkou byla Janova druhá žena 

Bohumila z Rožmberka, připadlo panství Horšovský Týn a Čečovice.  

   Je velikým štěstím, že během dělení došlo k sepsání takzvané dílčí cedule, která 

obsahuje informace o vyrovnání mezi oběma bratry a kromě toho také urbář, popisující 

                                                
208 Ibidem, s. 12. 
209 Ibidem, s. 18. 
210 J. FRIDRICH, Velkostatek Horšovský Týn a Čečovice v letech 1539–1621, s. 135. 
211 SOA v Třeboni – oddělení Třeboň, fond Cizí rody – listiny I, Poslední vůle Jana st. z Lobkowicz, 

inv. č. 480, sig. z Lobkovic 3, kart. 27. 
212 J. FRIDRICH, Velkostatek Horšovský Týn a Čečovice v letech 1539–1621, s. 135. 
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Vilémovu část dědictví.213 Vilémovi podle ní připadla částka 4 000 kop míšeňských 

grošů, což je polovina z peněz, které získal Kryštof prodejem paláce na Hradčanech.214 

Daleko nepříjemnější pro Viléma jistě bylo, že se zavázal do roka zaplatit Kryštofovi 

hotově 10 000 kop grošů míšeňských.215 Bezesporu zajímavý je též dodatek o 

předkupních právech obou bratří na majetek toho druhého, kdyby se jej jeden z bratrů 

rozhodl prodat.216 

Urbář nám naskýtá příležitost nahlédnout alespoň částečně do hospodaření 

čečovického panství v této době. Zjišťujeme, že robotní podmínky poddaných nebyly 

nijak zdrcující. Jak poznamenává Jan Fridrich, urbariální povinnosti poddaných se 

týkaly většinou senoseče a žní.217 Charakter kontribucí byl v obou částech dominia 

rozdílný. Zatímco horšovskotýnská část platila relativně málo peněžních dávek, což 

nahrazovala dávkami v naturáliích, poddaní z čečovické části platili relativně mnohem 

více, ovšem byli osvobozeni od některých naturálních dávek. 

O Vilémově celkovém hospodaření bohužel nemáme soustavné zprávy, zdá se ale, 

že bylo velmi dobré a Vilém dokázal proměnit své dominium v prosperující podnik. 

Peněžní a obilné účty se dochovaly sice pouze pro roky 1614–1616 a spolu s dílčí cedulí 

z r. 1587 představují jediné vodítko, takže závěry je třeba brát jen jako orientační. 

Nicméně uvedené prameny nasvědčují, že dominium bylo spravováno podle pevného 

konceptu a pravděpodobně zkušenými úředníky. V čele panství stál hejtman, 

horšovskotýnskou část pak spravovali dva důchodní a dva obilní písaři, v Čečovicích 

byl jen jeden důchodní a jeden obilný písař, ale byl tu také sládek, který spravoval 

zdejší pivovar.218 

Vláda Viléma staršího Popela z Lobkowicz však s sebou přinesla pro jeho poddané 

jednu podstatnou změnu. Ačkoliv ve své závěti kladl Jan mladší Popel z Lobkowicz 

mimořádný důraz na to, aby jeho děti byly vedeny k poslušnosti ke katolické církvi,219 

a Vilém tak byl, stejně jako jeho bratr Kryštof, vychován jako katolík, snad pod vlivem 

                                                
213 Dnes je tato dílčí cedule uložena zde: SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond 

Velkostatek Horšovský Týn, Urbáře a dílčí cedule panství Horšovský Týn-Čečovice 1587, inv. č. 667, 

sign. 3, kart. č. 1. 
214 Dílčí cedule, SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Velkostatek Horšovský Týn, 

Urbáře a dílčí cedule panství Horšovský Týn-Čečovice 1587, inv. č. 667, sign. 3, kart. č. 1, fol. 94r a 94v. 
215 Ibidem, fol. 94v. 
216 Ibidem, fol. 98r. 
217 J. FRIDRICH, Velkostatek Horšovský Týn a Čečovice v letech 1539–1621, s. 141. 
218 Gustav HOFMANN, Inventáře a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni pobočka 

Klatovy: Velkostatek Horšovský Týn, 1544 – 1947, Inventář, Klatovy 1978, uloženo v SOA Plzeň 

pracoviště Klášter, ev. č. 256, s. 24. 
219 SOA v Třeboni – oddělení Třeboň, fond Cizí rody – listiny I, Poslední vůle Jana st. z Lobkowicz, 

inv. č. 480, sig. z Lobkovic 3, kart. 27. 
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své ženy si nakonec zvolil stranu pod obojí. Stalo se tak nejspíše na počátku 

devadesátých let 16. století. Ještě z doby kolem roku 1594 je v Pamětní knize 

Horšovského Týna zaznamenán kšaft kněze Jindřicha Scriboniuse, ve kterém odkazuje 

kostelu svatého Apolináře 500 kop grošů míšeňských s tím, že kdyby v Horšovském 

Týně víry katolické nebylo, mají se peníze vzít a dát kostelu pražskému.220  

Záhy, v roce 1595 se Vilém dostal do sporu s pražským arcibiskupem Zbyňkem 

Berkou z Dubé ohledně práva dosazovat kněze. Arcibiskup vinil Viléma, že na svých 

statcích utiskuje náboženství katolické a zavádí zde luteránství.221 Spor se nakonec 

dostal až před císaře.222  

Arcibiskupovy stížnosti byly zcela jistě oprávněné. Vilém vystupoval proti 

katolíkům, zdá se, značně nesmiřitelně. Nevím, jestli se to dotklo i Bukovce, ale 

považuji to za více než pravděpodobné. Jan Anderle ve své zprávě o stavebním vývoji 

feudálního sídla v Čečovicích bez udání zdrojů píše, že v této době čečovický kostel 

sloužil protestantům.223 Ačkoliv jsem pro to sám podklady nenašel, musím mu dát 

nejspíše za pravdu s tím, že stejný osud postihl nepochybně i kostel v Bukovci.  

Dlužno dodat, že nejspíše z doby Vilémova působení pochází pozdně renesanční 

malovaný strop bukoveckého kostela, jenž možná nahradil strop vzniklý při jeho 

gotické přestavbě. Stejně tak je však možné, že v bukoveckém kostele původně žádný 

strop nebyl a loď byla otevřená do krovu.224 

Vilém postupoval velmi rozhodně i během stavovského povstání. Účastnil se pražské 

defenestrace v roce 1618, během níž dokonce údajně osobně vyhodil z okna Jaroslava 

Bořitu z Martinicz, což postižený později sám dosvědčoval.225 V krátkém období od 

defenestrace do bitvy na Bílé hoře se mu podařilo naplnit své nemalé politické ambice. 

Stal se jedním ze stavovských direktorů a nejvyšším hofmistrem. Ke cti mu slouží, že se 

postavil proti rabování a ničení chrámu svatého Víta na Hradčanech r. 1619, které 

organizovali kalvinističtí kazatelé.226  

Katolické vítězství v bitvě na Bílé hoře představovalo pro Viléma katastrofu. 

Původně byl odsouzen ke ztrátě hrdla,227 avšak především díky přímluvě nejvyššího 

kancléře a Vilémova strýce Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz byl jeho život 

                                                
220 Liber memorabilium civitatis Tyn-Horssoviensis 1539–1767, s. 61-62. 
221 <http://www.psp.cz/eknih/snemy/v100/1604/t044000.htm>, [6. 2. 2015].  
222 <http://www.psp.cz/eknih/snemy/v100/1604/t046100.htm>, [6. 2. 2015].  
223 J. ANDERLE, Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích, s. 48. 
224 Sděleno Prof. PhDr. Ing. Janem Roytem, Ph.D., dne 7. 4. 2015. 
225 P. MAŠEK, Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, s. 172.  
226 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 101. 
227 P. MAŠEK, Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, s. 173. 
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ušetřen. Zajímavé je, že se jej snažil ochránit i samotný Karel, kníže z Lichtensteina, 

který poukázal na Vilémovo špatné vzdělání. Viléma označil za „úplného idiota 

polovičního rozumu“, který se „od jiných svésti dal“.228 Ačkoliv na rozdíl od Kryštofa 

se Vilémovi skutečně dostalo nejspíše jen chabého vzdělání, nepodnikl nikdy 

kavalírskou cestu po Evropě a i jeho vztah k humanismu byl poměrně chladný,229 přesto 

jeho dosavadní činnost jednoznačně dokazuje nepravdivost tohoto tvrzení. Vilém byl 

naopak pravděpodobně velmi schopný politik i správce svých statků. 

  Od popravy ho jistě zachránilo také to, že se bezprostředně po porážce vzdal a žádal 

o milost.230 Nakonec byl odsouzen jen ke ztrátě majetku, tedy především svého 

horšovskotýnského dominia, jehož součástí byl i Bukovec. Dominium bylo 

zkonfiskováno v odhadní ceně 264 627 kop grošů míšeňských.231 

Ještě před těmito dramatickými událostmi se celé Vilémovo panství dostalo 

opakovaně do velmi svízelné situace. Nejspíše v září roku 1620 bylo vypleněno jeho 

okolí vojáky stavovského velitele Petra Arnošta z Mansfeldu. Jejich rabování 

nepochybně zasáhlo i Bukovec a je zaznamenáno, že během jejich loupení byl 

z Horšovského Týna a okolí odveden téměř všechen dobytek.232  

Ještě větší nebezpečí pro panství nastalo poté, co 8. října 1620 kapitulovaly 

Domažlice před císařským velitelem Baltasarem de Marradas et Vique. Když se to 

dozvěděla městská rada v Horšovském Týně, ve snaze vyhnout se dobytí a vyplenění 

svého města vyslala k Baltazarovi posly míru, kteří vyjádřili věrnost císaři a dokonce 

žádali o ochranu pro Horšovský Týn. Baltasar de Marradas et Vique jejich žádost 

vyslyšel a do města poslal oddíl padesáti mušketýrů.233  

Snad největší katastrofou se pro panství včetně Bukovce stalo období od října roku 

1620 do března roku 1622. V této době zde totiž působila bavorská vojenská posádka, 

která ukradla všechen dobytek, který tu ještě zbyl po rabování Mansfeldových vojsk.234 

Na lepší časy se začalo blýskat až 30. března téhož roku. Tehdy totiž císař závazně 

přislíbil prodej panství Maximiliánu z Trauttmansdorffu, který se o panství začal 

zajímat na základě doporučení od knížete Lichtensteina.235 Ačkoliv kupní smlouva byla 

                                                
228 Ibidem, s. 173. 
229 Ibidem, s. 172. 
230 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 102. 
231 G. HOFMANN, Inventáře a katalogy, s. 10. 
232 J. FRIDRICH, Horšovský Týn za války třicetileté, s. 186. 
233 Ibidem. 
234 Ibidem, s. 187. 
235 G. HOFMANN, Inventáře a katalogy, s. 10. 
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podepsána až 16. ledna následujícího roku, zasadil se Maximilián jakožto vlivný člen 

císařského dvora o to, aby jeho panství nesloužilo k pobytu vojáků.236  

Tím pro Bukovec válka na poměrně dlouhý čas prakticky skončila. Jeho obyvatelé 

samozřejmě byli nepochybně nuceni platit vysoké válečné kontribuce, přesto se 

domnívám, že vesnické obyvatelstvo se s tím mohlo vypořádat relativně podstatně lépe 

než například městští řemeslníci, kteří najednou pro své výrobky neměli odbyt. O tom, 

že Maximilián z Trauttmansdorffu, který byl krátce po koupi panství povýšen do 

říšského hraběcího stavu se jménem Trauttmansdorff-Weinsberg,237 skutečně dokázal 

pro své dominium zajistit relativní klid, svědčí, že mu město z vděčnosti za ochranu 

věnovalo 1. března roku 1637 stříbrné umyvadlo.238 

O rok dříve, v pondělí 9. června 1636, posvětil horšovskotýnský rodák a pražský 

světící biskup Šimon Brosius za přítomnosti velkého množství lidu zvon pro kostel 

svatých Petra a Pavla a dva dny poté, ve středu 11. června, vysvětil i loretánskou kapli 

v zámeckém parku. Při této příležitosti pamětní kniha uvádí jména některých 

přítomných, mezi nimiž byl i bukovecký farář Eliáš.239  

Radost z období klidu a relativní prosperity však byla předčasná. V únoru roku 1641 

obsadil město generálmajor Adam Pful, který zde vydržel až do 20. března.240 Adam 

Pful byl nemilosrdný kořistník. Údajně se chlubíval, že v Čechách vypálil na osm set 

vesnic.241 Pochybuji, že by se Bukovec tomuto osudu vyhnul. Kromě toho navíc 

nepochybně přišel opět o téměř všechen dobytek, především o koně, za předpokladu, že 

zde ještě vůbec nějací byli. 

Válečné útrapy způsobené přítomností vojsk musel Bukovec snášet i v zimě r. 1646, 

kdy se v Horšovském Týně usadilo bavorské vojsko. Okolní vesnice totiž přirozeně 

musely přispívat na jeho obživu.242 

Poslední katastrofu pro celé panství s sebou přineslo léto roku 1648. Dne 

17. července Švédové opět obsadili město Horšovský Týn a v jeho okolí se spojily 

jednotky patřící k vojsku generála Königsmarka, který odtud 21. června vytáhl směrem 

                                                
236 J. FRIDRICH, Horšovský Týn za války třicetileté, s. 189. 
237 P. MAŠEK, Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, s. 286. 
238 Liber memorabilium civitatis Tyn-Horssoviensis 1539–1767, s. 97. 
239 Ibidem, s. 96. 
240 J. FRIDRICH, Horšovský Týn za války třicetileté, s. 194. 
241 František ŠPATNÝ, Něco o vlku, in: Živa: časopis přírodnický, sv. 3, 1855, s. 153. 
242 J. FRIDRICH, Horšovský Týn za války třicetileté, s. 194. 
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ke Stříbru. Nevím, jestli došlo za těch několik dní k vypalování vesnic na panství, ale 

vojáci se zde nepochybně bohatě zásobili a odnesli si s sebou, co se dalo.243  

Definitivní konec války tak pro Bukovec nastal nejspíše až na konci července tohoto 

roku, protože v této době poslal Ottavio Piccolomini proti švédským vojskům maršálka 

Ebersteina, před kterým Švédové bez boje prchli.244 

Nepochybuji o tom, že třicetiletá válka znamenala pro Bukovec, podobně jako pro 

většinu českých vesnic, jedno z nejhorších období v jeho historii. Takřka jistě byl 

vypálen a vypleněn a několikrát byli jeho obyvatelé obráni o všechno, co měli. Jak však 

dokazuje později Berní rula z r. 1654, zvládl se Bukovec nejspíše velmi rychle z tohoto 

válečného marastu vzpamatovat. Vždyť již v této době zde není zaznamenán jediný 

pustý statek.245 K rozboru Berní ruly však přistoupím později.  

  Maximilián hrabě Trauttmansdorff-Weinsberg, rytíř řádu Zlatého rouna a vlivný 

císařský diplomat, který byl přítomen na jednáních ohledně ukončení války, jež 

probíhala v Münsteru a Osnabrücku a je podepsán i pod Vestfálským mírem z 24. října 

1648, učinil z horšovskotýnského dominia rodový fideikomis,246 který po jeho smrti 

8. června roku 1650 zdědil jeho nejstarší syn Adam Matyáš.247  

Adam Matyáš hrabě z Trauttmansdorff-Weinsbergu se vlády nad svým dědictvím 

ujal v červenci téhož roku, kdy byl na Horšovském Týně osobně přítomen a potvrdil zde 

městská privilegia.248 Na horšovskotýnském dominiu mu zjevně záleželo a snažil se jej 

všemožně zvelebit. Mírně pozměnil strukturu vedení panství, když vybudoval nový 

správní orgán, tvořený sekretářem a písařem, který byl nadřízený správě panství,249 

přičemž její struktura zůstala stejná, jako byla za Lobkowiczů. Z 3. října r. 1681 pochází 

dokument, který obsahuje soupis práv a povinností hejtmana.250 Ze zajímavých 

povinností lze uvést, že měl dbát na to, aby roboty byly šetřeny jen pro vrchnostenské 

hospodářství a že si vrchnost vymezila právo vydávat svým poddaným povolení 

k odchodu na cizí panství.251  

                                                
243 Ibidem, s. 195. 
244 Ibidem, s. 196. 
245 Viz I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
246 G. HOFMANN, Inventáře a katalogy, s. 14. 
247 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 102. 
248 Ibidem. 
249 G. HOFMANN, Inventáře a katalogy, s. 24. 
250 Ibidem. 
251 Ibidem, s. 25. 
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R. 1661 založil Adam Matyáš poblíž Čečovic a Bukovce v pořadí již třetí oboru na 

horšovskotýnském dominiu.252 Svému synu Rudolfovi odkázal skutečně velké a 

prosperující panství, které dokázal ještě rozšířit, a jak uvádí Sedláček, byly za jeho 

vlády „mnohé pěkné příležitosti na panství zřizovány“, z nichž asi nejvýznamnějším 

počinem bylo založení kapucínského kláštera v Horšovském Týně.253  

Jeho jinak myslím úspěšná vláda byla však narušena i jednou temnou epizodou. Část 

horšovskotýnských poddaných se totiž roku 1680 připojila k selským rebeliím, které ve 

větší či menší míře zasáhly více než stovku českých panství.254 Ve svém dopise 

z 20. března, adresovaném horšovskotýnskému hejtmanovi Matyáši Ladmannovi 

vyjadřuje hrabě Adam Matyáš politování nad zprávou, že se zde jeho poddaní chovají 

„nevěrně a povstalecky“ a nařizuje, aby byli rychtáři, kteří se toho účastní, vsazeni do 

vězení a nesměli být propuštěni bez jeho svolení.255 Proti rebelantům musel zasáhnout i 

generál Harant, který 5. dubna 1680 stál „celý den až do noci v poli proti sedlákům“.256  

Generál Harant se na panství zdržoval asi do 13. dubna. Nejaktivnějšími účastníky 

povstání se zdají být rychtáři z Mezholez, Semněvic, Věvrova, Semošic, Srb a také 

Stiebinger z Drahotína a Ehrl Tauer, kteří byli drženi ve vězení.257 Povstání skončilo 

v květnu téhož roku258 a jistě zasáhlo i Bukovec, avšak o vzbouřených sedlácích zde 

nemám žádných zpráv. Přinejmenším však trpěli jeho obyvatelé přítomností vojáků 

generála Haranta. 

O tom, že Adamu Matyášovi na panství skutečně záleželo, svědčí zápis v Pamětní 

knize, pocházející z doby těsně před smrtí hraběte. V předtuše brzké smrti 28. října roku 

1684 kladl totiž před svědky na srdce svému synovi a dědici Rudolfovi, aby se ke svým 

poddaným choval jako otec. Zemřel dva dny poté na Dušičky 2. listopadu v pět hodin 

ráno.259  

Jeho syn, hrabě Rudolf Vilém, jenž po otci převzal i důstojenství dědičného 

maršálka, však panství příliš dlouho nevládl a zemřel již 1. února 1689.260 Panství 

přešlo na jeho nezletilého syna Jana Josefa, který vzešel z manželství s Annou Marií 

                                                
252 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 102. 
253 Ibidem. 
254 Jaroslav ČECHURA, Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich 

každodenní souvislosti, Praha 2001, s. 7. 
255 Ibidem, s. 202. 
256 Ibidem, s. 203. 
257 Ibidem, s. 204. 
258 Ibidem. 
259 Liber memorabilium civitatis Tyn-Horssoviensis 1539–1767, s. 112. 
260 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 102. 
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kněžnou z Lichtensteina. Jeho poručníkem se do doby, než dosáhne zletilosti, stal strýc 

Zikmund.  

Poté, co se Jan Josef ujal vlády, došlo roku 1699 k aktualizaci instrukcí pro hejtmana 

panství, kterým byl v té době Ferdinand Rubinger. Bezesporu zajímavým bodem těchto 

instrukcí, který se dotýkal všech vesnic a jejich obyvatel na panství, je pokyn, aby 

vesničtí rychtáři nabádali sedláky k tomu, aby dbali o svá stavení a hospodářství a 

pokud by tak sedláci nečinili, měl hejtman jejich usedlost prodat lepšímu hospodáři.261 

Jan Josef poté vládl až do své smrti 30. dubna 1713.262   

2.3.3. Shrnutí 

Ačkoliv lze v dějinách Bukovce od jejich počátků až do konce 17. století nalézt celou 

řadu bílých míst a množství dalších časových úseků vyplňují jen nejisté hypotézy či 

analogie, domnívám se, že se Bukovec přesto může prezentovat mimořádnou historií.  

Nalezené pravěké pohřebiště svědčí o prastarém osídlení této oblasti a středověké 

osídlení lze předpokládat snad již v 11. století. Samostatnou kapitolu pak tvoří kostelní 

komplex a feudální sídlo, jejichž počátky prokazatelně spadají nejpozději do druhé 

poloviny 12. století. Kostel byl následně opevněn a do této fortifikace byla nakonec 

vtěsnána románská přístavba, sloužící nejspíše jako souvisle neobývané refugium pro 

případ ohrožení, což je nález na našem území takřka ojedinělý.  

Po polovině 14. století byl však význam Bukovce poněkud devalvován, což bylo 

spojeno s přesunem feudální rezidence do sousedních Čečovic. Určitou mimořádnou 

důležitost si však ves přesto dochovala, a to jako sídlo farnosti. O jejím významu svědčí 

i fakt, že zdejší kostel byl okolo poloviny 14. století rozsáhle goticky přestavěn.  

V této historické situaci ji zastihly i husitské války, v jejichž průběhu byl Bukovec 

oddělen z čečovického panství a spolu se vsí Nemněnice prodán měšťanům z Nové 

Plzně. Je otázka, jaké závěry lze vyvodit z částky 200 kop grošů, kterou za obě vsi 

jejich noví majitelé v součtu zaplatili. Domnívám se, že obě vsi byly jen relativně málo 

zasaženy husitským běsněním,263 takže snad již z této doby, či dokonce ještě z doby 

předcházející, pochází základní struktura rozložení sídel v Bukovci, i když v tomto 

případě se jedná jen o nepodloženou spekulaci.  

Význam vsi se výrazně nezměnil ani po husitských válkách a zůstal konstantní až do 

doby, než byl Bukovec spolu s celým čečovickým panstvím začleněn do 

                                                
261 G. HOFMANN, Inventáře a katalogy, s. 26. 
262 A. SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého 9, s. 102. 
263 Respektive nebyly do roku 1426 zničeny, takže se v době jejich prodeje jednalo o „živé vsi“.  
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horšovskotýnského dominia. Skutečnou pohromu pro ves představovala třicetiletá 

válka, před níž ji neuchránily ani snahy hraběte Trauttmansdorffa zbavit své panství 

vojenských kvartýrů. Přesto však vyšel Bukovec i z této války relativně dobře, jelikož 

zde Berní rula nezaznamenala žádný pustý statek. Neznáme však dopady války na 

bukovecké obyvatele, u nichž lze předpokládat, že podobně jako u většiny ostatních 

vesnic byly značné.  

V období po třicetileté válce do konce 17. století hrál Bukovec v rámci 

horšovskotýnského dominia spíše jen marginální roli, která však byla alespoň částečně 

vylepšena skutečností, že zde stále existovala fungující farnost.  
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3. Sociální a hospodářské dějiny vsi na konci 16. a 

v průběhu 17. století 

Doposud jsem se zabýval historickým vývojem Bukovce. Tam, kde prameny mlčely, 

jsem se snažil hledat analogii v okolí a zasadit Bukovec vždy do dobového a lokálního 

kontextu tak, aby byla jeho historie popsána pokud možno kompletně, přesně a plynule. 

Právě z důvodu plynulosti a udržení sledované linie popisované historie jsem především 

v rámci 16. a 17. století opomíjel řadu informací přibližujících život ve vesnici a její 

jednotlivé obyvatele jako takové. Bukovecké dějiny jsem popsal až do konce 17. století, 

čímž jsem dosáhl časového bodu, ve kterém leží v úvodu vytyčená hranice, vymezující 

rozsah této práce.  

Avšak popis dějin vesnice nemůže končit jen u výčtu historických událostí, 

představení vesnických památek a majitelů vsi. Nejdůležitější částí každé sídelní 

jednotky jsou totiž její obyvatelé. Oni jsou ti, kdo vesnici uvádějí v život. Proto se v této 

druhé části své práce zaměřím právě na obyvatele Bukovce, jak jen jej dovolují poznat 

dobové prameny. Jedná se především o dílčí ceduli a v ní obsažený urbář z r. 1587, 

Berní rulu a její revizitaci z r. 1683, seznamy sedláků, sloužící nejspíše pro potřeby 

správy panství z let 1705 a 1716, a také farní matriku, jejíž záznamy zahrnují roky 

1672–1696. Z nich jsem se dozvěděl, že údajně existovala ještě starší matrika, vedená 

snad až do doby okolo bitvy na Bílé hoře, ovšem tu se mi nepodařilo dohledat. Ačkoliv 

nepopírám možnost, že se v Bukovci skutečně matrika vedla již od této doby, o tom, že 

by tato konkrétní matriční kniha existovala ještě nedávno a v současnosti se ztratila, 

mám značné pochyby.  

Velkou nevýhodou Bukovce je, že se pro něj nedochoval či nikdy ani nevznikl 

soupis poddaných podle víry, který jinak na mnoha českých lokalitách umožňuje velmi 

dobré poznání jejich obyvatel žijících v polovině 17. století. Poté, co jsem panství 

Horšovský Týn – Čečovice nedohledal ve vydané edici, v jejímž úvodu autorka Magda 

Zahradníková uvádí, že pro panství Horšovský Týn tento soupis neexistuje,264 mi svitlo 

světélko naděje, neboť v archivu v Klášteře u Nepomuka je uložen soupis poddaných 

panství, datovaný do r. 1650.265 Tento soupis, jakkoliv zajímavý, však k mému velkému 

                                                
264 Magda ZAHRADNÍKOVÁ, Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Plzeňsko-Klatovsko 1, Praha 

2003, s. 6. 
265 SOA Plzeň pracoviště Klášter, VS Horšovský Týn, Soupisy poddaných pro celé panství a 

všeobecné soupisy, inv. č. 736, sig. 93, kart. 200. 
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zklamání neobsahuje žádné informace k čečovické části dominia, do které patřil i 

Bukovec, takže pro poznání jeho dějin příliš neposlouží.  

Sociální dějiny Bukovce nelze zkoumat kontinuálně, neboť mezi dvěma nejstaršími 

dochovanými prameny, z nichž lze čerpat, tedy mezi dílčí cedulí z roku 1587 a Berní 

rulou z roku 1654 je až příliš veliká časová mezera, která je navíc vyplněna 

dramatickými událostmi třicetileté války. Přesto však je možné vytvořit si poměrně 

dobrou představu o tehdejší bukovecké společnosti a identifikovat rodiny, které měly 

v rámci vesnice dlouhou tradici. 

Nejdříve se však zaměřím na sídelní podobu vsi. Pro její poznání nejlépe poslouží 

staré mapy, především pak ta nejstarší, vzniklá v rámci prvního vojenského mapování 

v letech 1764–1768. Ačkoliv je její původ až ve druhé polovině 18. století, domnívám 

se, že se podoba rozložení jednotlivých sídel v rámci vesnice příliš neměnila a že 

některá zaznamenaná sídla stála na svých místech již od středověku.  

Podle této mapy je vesnice rozdělena na dvě části silnicí, která vede od 

severovýchodu na jihozápad. Centrum vsi tvoří svažitá náves, ve kterou se tato silnice 

rozšiřuje a v jejímž přibližném středu se nachází dodnes stojící kostel, který byl ještě ve 

druhé polovině 18. století obehnán mohutným příkopem, jasně zachyceným během 

prvního vojenského mapování.266  

Na východ od kostela se nalézá nepříliš výrazná terasa, na které bylo ve středověku 

pravděpodobně situováno nejprve zázemí feudálního sídla, později se zde snad nacházel 

i obytný panský dům, který posléze začal být využíván jako fara. Na mapě prvního 

vojenského mapování jsou u fary dobře identifikovatelné dvě nejspíše hospodářské 

budovy, po každé straně jedna, takže celý komplex má tvar nepravidelného písmene U a 

je nejvýchodněji položenou částí vesnice.  

Jelikož z roku 1770, tedy jen několik málo let po vzniku mapy, máme doloženo, že 

farní budova i přilehlé hospodářské objekty byly v žalostném a životu nebezpečném 

stavu, který byl zapříčiněn přílišným stářím objektu, lze úspěšně předpokládat, že tato 

podoba celého komplexu byla prastará.267 Dobu jejího vzniku nelze přesně odhadnout. 

Během stavebně-historického průzkumu bylo shledáno, že při přestavbě celého 

komplexu r. 1771 se zachovala část starších zdí ve východní a severovýchodní části.268 

                                                
266 Jasně identifikovatelný příkop na mapě prvního vojenského mapování, viz obrazová příloha č. 14.  
267 Tyto informace poskytuje zpráva o stavu farního dvora od stavebního mistra Martina Glasera, 

sepsaná v říjnu roku 1770. NA Praha, APA D 39, 1771, II, kart. 1474. 
268 Tyto zdi pravděpodobně nepocházejí z původního panského domu, ale vznikly následně při 

obezdívání nebo částečných výměnách dožívajících částí roubení.  
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Ostatní zdi byly roubené, a tak byly nahrazeny zdmi z cihel a kamene. Právě v místnosti 

v severovýchodní části objektu je dobře dochován trámový záklopový strop. Ačkoliv 

tento typ stropů vznikal v poměrně širokém časovém intervalu, ten v Bukovci svou 

podobou přesně odpovídá renesančním stropům v některých místnostech 

horšovskotýnského zámku, které vznikly někdy ve druhé polovině 16. století. 

Domnívám se, ve shodě se stavebním historikem Ladislavem Svobodou, který 

průzkum prováděl, že kamenné zdi na východní a severovýchodní straně jsou projevem 

postupného stavebního vývoje objektu, takže roubené stěny mohly být ještě starší a 

jejich původ bychom s nejvyšší pravděpodobností mohli klást již do středověku. 

Když budeme nadále sledovat sídelní podobu vsi, zjistíme, že ve svahu směrem na 

jih a jihozápad od návsi mapa zobrazuje několik nepravidelně umístěných 

polouzavřených statků, které dohromady tvoří nad návsí jakýsi oblouk. Všechny 

zmíněné budovy, tedy kostel, terasa s feudální sídlem a statky v jižním až jihozápadním 

oblouku nad svažitou návsí jsou bezpochyby pozůstatkem středověké struktury obce, 

zatímco rozložení budov v severní části vesnice, které má pravidelnější charakter, 

dosvědčuje, že se jedná o budovy s pozdějším, plánovitějším založením.  

Jedinými dochovanými budovami historického charakteru jsou kostel a na faru 

přestavěné feudální sídlo, jež nabylo současné podoby při rozsáhlé pozdně barokní až 

klasicistní přestavbě v r. 1771.269 Ostatní zástavba nemá větší památkovou hodnotu. 

Původ nejstarších budov v obci, s výjimkou výše zmíněných, odhaduji nejdříve na 

konec 19., spíše však do první poloviny 20. století. Jedná se například o budovu čp. 37, 

kde se ve 20. století nacházel jeden ze dvou vesnických hostinců, a dále budovu školy, 

která byla postavena r. 1885.270 Zbylé budovy staršího charakteru pak pocházejí, 

předpokládám, z dvacátých a třicátých let 20. století a většina z nich stojí nepochybně 

na místě starší zástavby.  

Pro obyvatele vsi bylo v každé době životně důležité, aby bylo zajištěno zásobování 

kvalitní vodou. Protože potok protéká až údolím na severní straně vesnice, muselo být 

ve vyšších polohách hlavní zásobování pitnou vodou zajištěno pomocí studní. Jsem 

přesvědčen, že některé dodnes existující bukovecké studny mají svůj původ již ve 

středověku. To platí především u studny, která stojí na území, kde se nacházel panský 

dům se zázemím. Tato studna, která má ve svém ústí průměr něco přes jeden a půl 

                                                
269 NA Praha, APA D 39, 1771, II, kart. 1474. 
270 SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, fond č. Farní úřad Bukovec, Kronika farnosti, 

inv. č. 1, K1, fol. 31r. 
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metru, se v loňském roce (2014) čistila a během tohoto procesu došlo k jejímu úplnému 

vyčerpání, takže bylo možné spustit se až na dno a prozkoumat její stěny, které jsou 

tvořeny místním lámaným kamenem, totožným s tím, z něhož jsou zhotoveny 

dochované relikty feudálního sídla. Studna má hloubku asi osm a půl metru, přičemž 

vzhledem k podloží je jisté, že během jejího hloubení se minimálně její část musela 

vysekat do skály. Původ této studny tedy dle mého názoru souvisí se vznikem panského 

domu snad na počátku 14. století. Ostatní studny ve vsi se mi takto prozkoumat 

nepodařilo, ale domnívám se, že nic neodporuje předpokladu, že původ některých z nich 

je rovněž velmi dávný.  

První vojenské mapování zaznamenalo v okolí Bukovce také dva rybníky. Menší 

z nich leží bezprostředně pod vsí na jejím severním cípu a je nejspíše totožný se 

současnou nádržkou. Druhý, podstatně větší rybník je zobrazen v údolí severovýchodně 

od vesnice, přibližně na půli cesty mezi Bukovcem a Čečovicemi. Do obou těchto 

rybníků přivádí vodu potok Chuchla.271 Větší z rybníků i potok jsou zaznamenány již 

v dílčí ceduli z roku 1587. Rybník zde nese název „Pod Bukowczem“,272 zatímco dnes 

se nazývá Horymír. Potok Chuchla zde jmenován není, zato je však popsán jeho tok, 

neboť v dílčí ceduli stojí, že „Potuczek zaczina se od rybniku Wostromeczkeho a gde tim 

dolem az do rybniku pod Bukowczem“.273  

3.1. Bukovecká společnost na konci 16. století 

Více informací o staré podobě vsi lze bez archeologického průzkumu získat jen 

těžko. Z dochovaných zdrojů je však možné vytěžit daleko více informací o jejích 

obyvatelích. Z počátku se jedná pouze o jména hospodářů, později si však díky matrice 

můžeme vytvořit alespoň rámcovou představu i o dalších lidech, kteří v Bukovci žili. 

První dochovaný urbář,274 ve kterém jsou uvedeni bukovečtí hospodáři, je součástí již 

několikrát zmiňované dílčí cedule. 

Roku 1587 totiž dospěl mladší syn Jana mladšího Popela z Lobkowicz Vilém a 

přistoupilo se k dělení otcova dědictví mezi něho a jeho bratra Kryštofa. Mladší Vilém 

získal panství Horšovský Týn a Čečovice. Právě při příležitosti tohoto dělení vznikla ve 

stejném roce tzv. dílčí cedule. Tuto ceduli, jež sestává z úvodní zprávy o dělení dědictví 

po Janu mladším z Lobkowicz mezi jeho dva syny ze dne 15. června 1587, urbáře 

                                                
271 J. G. SOMMER, Das Königreich Böhmen. Statistisch-topographisch dargestellt 7, s. 181. 
272 Gustav HOFMANN, Zeměpisná jména na Horšovskotýnsku na sklonku 16. století, in: Zpravodaj 

místopisné komise ČSAV 8, Praha 1967, s. 359.   
273 Ibidem, s. 360.   
274 Nevylučuji, že existoval ještě starší urbář, který se však pravděpodobně nedochoval. 
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panství Horšovský Týn a panství Čečovice a konečně artikulí týkajících se rozdělení a 

ustanovení o výchově tří sester obou dědiců, daroval r. 1874 Muzeu království Českého 

MUDr. Eduard Čermák, okresní lékař v Litomyšli.275 Pramen byl poté uložen ve sbírce 

rukopisů Národního muzea pod signaturou F 243, odkud se později dostal do Státního 

archivu v Klatovech276 a dnes je uložen v Klášteře u Nepomuka.  

Důležitost této dílčí cedule pro nás spočívá ve dvou faktorech. Především se jedná o 

první zdroj poskytující ucelené informace o obyvatelích Bukovce. Svůj význam má 

však i fakt, že zachycuje jména lidí a lokalit, jak je zapsal bezpochyby ještě český písař 

v době před třicetiletou válkou.277 Urbáře a katastry, které vznikaly v době, kdy se 

panství nacházelo v rukou Trauttmansdorffů, totiž byly, s výjimkou Berní ruly, vedeny 

výhradně německy.  

Podle dílčí cedule se v Bukovci roku 1587 nacházelo celkem čtrnáct usedlostí, z toho 

tři pusté.278 Na nich hospodařilo celkem třináct hospodářů, přičemž sedlák Blažek279 

hospodařil kromě svého statku i na jednom statku pustém. Hospodáři platili berně 

dvakrát do roka, a to na sv. Jiří a na sv. Havla. Kromě finančních kontribucí museli 

vrchnosti odvádět i naturální dávky v podobě slepic a měli robotní povinnost, která 

zahrnovala robotu na podzim, na jaře a senoseč.280   

Kontribuce se platila v míšeňských groších. V přehledu, který zde uvádím, používám 

značku „M“ pro kopu grošů míšeňských281 a „g“ pro groše. U těch jmen, kde je to 

možné, uvádím v přehledu transkripci do jejich současné podoby a v textovém popisu 

pak za ně do závorky připisuji podobu z dílčí cedule. Se jmény, která nejsem schopen 

takto převést, pracuji v jejich původní podobě, ale píši je kurzívou.   

Ještě upozorním, že ve své práci nedělím vesnické hospodáře podle jejich majetku na 

celoláníky, půlláníky, a tak dále, ale v rámci Bukovce hovořím pouze o sedlácích a 

zahradnících. Ve skutečnosti totiž v Bukovci žádní celoláníci ani nebyli. Když se totiž 

podíváme na majetky bukoveckých hospodářů, jak je zaznamenala Berní rula a její 

                                                
275 Dílčí cedule, fol. 1v. 
276 G. HOFMANN, Zeměpisná jména na Horšovskotýnsku na sklonku 16. století, s. 358.   
277 Ibidem.   
278 Výslovně jsou sice uvedeny pouze dvě „poustky“, na jedné z nich hospodařil jistý „Blaziek“, 

existence druhé vyplývá z pojmenování dalšího hospodáře, kterým je „Zychek z poustky“. Existenci 
třetího pustého statku odvozuji z faktu, že hospodář „Rzyha Zoubek“ platil daně ve výši pouze 34 grošů, 

což odpovídá hodnotám, které z „poustek“ platil „Blaziek“ (30 grošů), respektive „Zychek“ (33 grošů). 
„Rzyha Zoubek“ navíc nemusel odvádět naturální dávky v podobě slepic a měl znatelně menší robotní 
zatížení nežli majitelé ostatních usedlostí.     

279 V přesném přepisu „Blaziek“. 
280 Sklizeň sena. 
281  1 Kopa = 60 grošů 
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revizitace, shledáme, že i ti nejbohatší z bukoveckých hospodářů stěží splňovali kritéria, 

aby mohli být považováni za půlláníky.282 Podobně tak za sebe volně nahrazuji slova 

statek, usedlost a hospodářství. O bukoveckých hospodářích nám dílčí cedule podává 

následující informace: 

Tabulka č. 1 – Hospodáři v Bukovci a jejich daňové a robotní povinnosti podle 

dílčí cedule z roku 1587.283 

 

Jméno 

hospodáře 

Platí o 

sv. Jiří 

Platí o  

sv. Havlu  

Odvádí 

slepic 

Roboty 

na podzim 

Roboty 

na jaře 
Senoseč 

Brož na 

Bendovském 
1 M 10 g 1 M 10 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Říha Zoubek 34 g 34 g - 1 den 2 dny ½ dne 

Šimek krčmář 1 M 40 g 1 M 40 g - - - - 

Tůma Taus 2 M 12 g 2 M 12 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Vít na 

Špinkově 
1 M 27 g 1 M 27 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Blažek 
1 M 30 g 1 M 30 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Blažek dále platil ještě 30 g z pustého statku. 

Němec na 

Petrově 
1 M 10 g 1 M 10 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Ondřej 

Chmelíř 
1 M 40 g 1 M 40 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Němec na 

Cikánově 
1 M 20 g 1 M 20 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Šimon Krejza 1 M 20 g 1 M 20 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Václav 1 M 10 g 1 M 10 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

Zychek z 

poustky 
33 g 33 g - 1 den 2 dny ½ dne 

Bláha 1 M 2 g 1 M 2 g 4 4 dny 4 dny ½ dne 

 

  

                                                
282 1 lán měl přibližně 60 strychů. 
283 Dílčí cedule, fol. 70v-72r. 
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Prvním uvedeným hospodářem je Brož na Bendovském (Broz na Bendowskem). 

Zajímavé je zde pojmenování hospodáře. Je otázka, zda jeho jméno „Brož“ lze 

považovat za příjmení nebo křestní jméno, které by vzniklo nejspíše zkrácením jména 

„Ambrož“. V okolí Bukovce se s dalším „Brožem“ ve stejné době setkáváme například 

v sousedních Čečovicích284 a v nedalekých Černovicích.285 Jelikož ve zdrojích mladšího 

data286 se toto jméno již neobjevuje, soudím, že se spíše jedná o jméno křestní, 

nahrazené později jménem „Ambrož“.  

Bez zajímavosti rovněž není přídomek „na Bendovském“. Ten značí, že statek, na 

kterém Brož hospodařil, dříve patřil rodině Bendů, a jeho pojmenování mu zůstalo i 

s příchodem nového majitele, pocházejícího z nám neznámé rodiny. Zatímco jméno 

„Brož“ považuji za křestní, jméno „Benda“ je jednoznačně příjmení, které bylo navíc 

v této oblasti relativně rozšířené. V rámci dílčí cedule je uvedeno například 

v Semněvicích.287 V matrice farnosti Bukovec je uveden Jan Benda ze Všekar, který 

zemřel 18. prosince 1678, údajně ve věku 90 let a byl pohřben u kostela v Bukovci.288 

Pokud by byl údaj o jeho věku pravdivý,289 narodil by se tento Jan Benda jen rok po 

sepsání dílčí cedule.  

S příjmením „Benda“ velmi pravděpodobně souvisí i v Berní rule a dalších 

pramenech katastrálního charakteru zaznamenané příjmení „Venda“. S příjmením 

„Benda“ se můžeme v okolí Bukovce setkat ještě v roce 1929, kdy si Petr Benda ze 

sousedního Malého Malahova bral Barboru Liškovou z Doubravy.290  

Druhý uvedený hospodář je Říha Zoubek (Rzyha Zaubek). Ačkoliv to není výslovně 

uvedeno, lze předpokládat, že hospodařil na pustém, nebo alespoň nějakou nepřízní 

postiženém statku, neboť odváděl berni ve výši pouze 34 grošů dvakrát do roka a od 

naturálních dávek v podobě slepic byl zcela osvobozen, což představuje poměrně 

značnou odchylku od jinak homogenní daňové struktury v rámci vsi. Rovněž jeho 

robotní zatížení bylo menší než u ostatních sedláků. Osoby s příjmením „Říha“ máme 

                                                
284 Ibidem, fol. 69r. 
285 Ibidem, fol. 76r. 
286 Těmito zdroji je myšlena Berní rula, její revizitace, další seznamy hospodářů a matrika. 
287 Dílčí cedule, fol. 40r. 
288 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, SOA Plzeň, fond č. 1014 Sbírka matrik, 

sign. Bukovec 01, fol. 62r. 
289 Avšak víme, že věk zemřelých se často jen odhadoval. Bukovecká matrika například uvádí jistou 

Magdalenu, která zemřela ve věku sto let, což se nezdá být reálné. Viz Liber baptizatorum, copul. et 

mortuorum. 1672 – 1696, fol. 58v. 
290 Matrika oddaných z let 1911–1931, uloženo v SOA Plzeň, fond č. 1014 Sbírka matrik, sign. 

Bukovec 27, s. 130. 
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doloženy i z dalších lokalit lobkowiczkého dominia. Setkali bychom se s nimi například 

v obci Mračnice, položené jižně od Horšovského Týna291 a také ve Lšelíně.292 

Tato rodina si během historie vytvořila v Bukovci dlouhou tradici, byť v 17. století 

rozhodně nepatřila mezi rodiny bohaté a informace o ní máme z této doby pouze 

z matrik. O tom, že rodina v oblasti Bukovce zůstala i v následující době, svědčí řada 

zápisů v různých matrikách. Např. 19. června 1889 zemřela v Bukovci čp. 8 Margareta 

Říhová.293 Rodinu jsem naposledy dohledal v bukovecké knize oddaných z let 1911–

1931, kde je uvedeno, že Kateřina Říhová, dcera Josefa Říhy z čp. 8, se 24. července 

1928 vdala za Václava Šimka, nemanželského syna Anny Šimkové a vnuka zesnulého 

Josefa Šimka z čp. 30.294  

Příjmení „Šimka“ (Schimka) může souviset s krčmářem Šimkem (Ssymek), který byl 

dalším bukoveckým hospodářem, zaznamenaným roku 1587. Dílčí cedule uvádí, že ve 

vsi je výsadní krčma a její krčmář Šimek byl zcela osvobozen od naturálních dávek i 

robotních povinností. Je otázka, zda jméno uvedené v dílčí ceduli lze považovat za 

křestní nebo za příjmení a předpokládat, že příjmení „Schimka“ z počátku 20. století 

koresponduje s tímto krčmářem.  

S dalším Šimkem se r. 1587 každopádně můžeme setkat ve Štichově295 a 

v Neuměři.296 V případě, že se jedná o příjmení, lze předpokládat, že tato rodina 

na panství v následné době příliš ekonomicky neprosperovala. Jediný zástupce této 

rodiny uvedený v Berní rule je totiž Jiřík Šimek z Chřebřan.297 Do rodiny by se dal 

s jistou dávkou opatrnosti počítat i Jan Šimeček ze Srb.298  

Ve výčtu bukoveckých hospodářů následuje Tůma Taus (Tuma Tauss). Křestní 

jméno „Tůma“, které je na území panství relativně časté,299  je dubleta obvyklejší formy 

jména „Tomáš“.300 Příjmení „Taus“ se v Bukovci vyskytuje i nadále.301 První Berní rula 

                                                
291 Dílčí cedule, fol. 12v. 
292 Ibidem, fol. 76v. 
293 Matrika zemřelých 1889–1915, uloženo v SOA Plzeň, fond č. 1014 Sbírka matrik, sign. Bukovec 

26, fol. 3v. 
294 Matrika oddaných z let 1911–1931, s. 128. 
295 V jeho případě se však velmi pravděpodobně jedná o jméno křestní. Viz Dílčí cedule, fol. 89v. 
296 Zde není uvedeno žádné jiné jméno, stejně jako v případě bukoveckého krčmáře. Viz Dílčí cedule, 

fol. 91r. 
297 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 640. 
298 Ibidem, s. 642. 
299 Viz například Dílčí cedule, fol. 9v,13r, 43v, 83r, 90v. 
300 Dobrava MOLDANOVÁ, Naše příjmení, Praha 2004, s. 201. Tato podoba jména se na panství v dílčí 

ceduli neobjevuje. Vyskytují se zde však ještě další formy, jako „Tomášek“ (viz Dílčí cedule, fol. 20v a 
91v) nebo „Toman“ (viz Dílčí cedule, fol. 19r). 
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jej sice neuvádí, ale opět se objevuje v jejích revizitaci z r. 1683302 a v seznamu sedláků 

z roku 1705, ve které je zapsáno ve formě „Thaus“.303 Tůma Taus platil dvakrát do roku 

daně ve výši 2 M a 12 g, což je ze všech ze všech bukoveckých sedláků nejvíce, a tak se 

domnívám, že se jednalo o nejbohatšího bukoveckého hospodáře.  

Pátým ve výčtu je jistý Vít (Wijt), který hospodařil „na Špinkově“ (na Spinkowie). 

Uvedení pouze křestního jména nám bohužel neumožní tuto osobu nějak blíže 

identifikovat nebo zařadit do konkrétní rodiny, to však neplatí o jeho usedlosti. Se 

jménem „Špinka“ se totiž v historii Bukovce opět setkáváme již v Berní rule304 a rovněž 

v její revizitaci z r. 1683.305 V rámci dílčí cedule jsem se s tímto příjmením, vyjma 

pojmenování bukovecké usedlosti, setkal pouze u Ondřeje Špinky ve vsi Jeníkovice, 

vzdálené od Bukovce vzdušnou čarou přes deset kilometrů.306  

Nevím jistě, jak si tuto situaci, kdy nějaký rod ve vsi hospodaří, pak z ní v rámci 

jednoho dochovaného zdroje vymizí a posléze se zde za necelých sto let opět objeví, 

vysvětlit. Stejný případ se v Bukovci vyskytuje ještě jednou v případě jistého „Němce“ 

hospodařícího „na Cikánově“. Za nejpravděpodobnější považuji variantu, že bylo 

zapotřebí minimálně pro úřední účely jednotlivé sedláky rozlišitelně pojmenovat, a tak 

jim bylo přiřknuto příjmení podle tradičního pojmenování usedlosti, na které 

hospodařili. 

Je škoda, že nelze sledovat vývoj na jednotlivých statcích v období mezi dílčí cedulí 

z r. 1587 a následným dochovaným pramenem, kterým je až Berní rula z poloviny 

17. století. Jelikož dílčí cedule neuvádí výměru jednotlivých statků, ale pouze výši 

finančních i naturálních dávek a robotního zatížení usedlostí, jsme nuceni držet se 

v tomto ohledu pouze jmen hospodářů. Ale tato spojnice je značně nejistá, ne-li 

nepoužitelná. V průběhu více než sedmdesáti let, vyplněných navíc jednou z nejhorších 

válek, která kdy zasáhla naše území, se i v rámci jedné vesnice mohlo udát velké 

množství významných změn a posunů. Navíc usedlosti mohly snadno změnit své 

majitele v případě, že hospodář měl pouze dceru a jeho statek tak někdo „vyženil“. 

                                                                                                                                          
301 Odkud tato rodina do Bukovce přišla, nevím. Příjmení „Taus“ však může souviset s německým 

označením města Domažlice (Taus), takže jméno „Tůma Taus“ lze možná přeložit jako „Tomáš 
Domažlický“, což by mohlo být zároveň označení místa původu rodiny.   

302 Revizitace Berní ruly, fol. 40v. 
303 Viz seznam hospodářů z roku 1705: SOA Plzeň pracoviště Klášter, fond Velkostatek Horšovský 

Týn, Daňové záležitosti a) Berní rula a rektifikace, inv. č. 673, sig. 11, kart. 6. 
304 304 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
305 Revizitace Berní ruly, fol. 39v. 
306 Dílčí cedule, fol. 15r. 
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Značně nejistým vodítkem je i výše kontribucí, které musel hospodář platit. A to 

především proto, že jak odváděné kontribuce zaznamenané v dílčí ceduli, tak rozlehlost 

statků, jak je zaznamenává Berní rula, jsou v rámci vesnice poměrně homogenní. Není 

tedy například možné uspokojivě doložit, zda Matouš Špinka, který je zaznamenán 

v rámci Berní ruly307 a je s nejvyšší pravděpodobností potomek Víta, který v r. 1587 

hospodařil „na Špinkově“, zůstal na stejné usedlosti jako jeho předek. V tomto 

konkrétním případě nám identifikaci usedlosti neumožní ani porovnání výše placených 

daní z r. 1587 a rozsah hospodářství Matouše Špinky, který byl zaznamenán r. 1654.  

Hospodář Vít totiž platil z usedlosti pojmenované po Špinkových 1 M a 27 g dvakrát 

do roka, dále čtyři slepice a byl zatížen robotní povinností na podzim i na jaře čtyři dny 

a půl dnem senoseče. To jsou hodnoty, které přibližně odpovídají průměru ve vsi. Stejně 

tak majetek Matouše Špinky, který měl v roce 1654 celkem 28 rolí (polí), nijak 

nevybočuje z průměru, neboť sedláků s tímto počtem rolí bylo v Bukovci šest 

z celkových třinácti. Spojitost mezi Vítovou usedlostí a Matějem Špinkou tedy 

přesvědčivě doložit bohužel nelze, byť se dá předpokládat.  

Co se týče dalšího sedláka, který se jmenuje Blažek (Blaziek), domnívám se, že spolu 

s Tůmou Tausem patřil k nejšikovnějším hospodářům ve vsi. Kromě svého statku, ze 

kterého platil v rámci vesnice průměrnou daň 1 M a 30 g, totiž ještě platil 30 g 

„z poustky“. Je zajímavé, že jeho jméno je v rámci dílčí cedule ojedinělé. Rod si jeden 

ze statků patrně udržel, protože v Berní rule figuruje mezi bukoveckými sedláky Kilián 

Blažek. Ten na svém statku hospodařil ještě i v rámci revitalizace z roku 1683, avšak u 

jeho jména je připsána poznámka, že kvůli chudobě využívá vrchnost jeho louky. K této 

poznámce je připojen letopočet 1676, což považuji za rok, od kterého tento stav trvá.308  

Následující hospodář je označen jako Němec na Petrově (Niemecz na Petrowie). Při 

pohledu na jeho pojmenování se nemohu ubránit myšlence, že v tomto případě slovo 

„Němec“ neodkazuje na jméno, ale na národnost sedláka. Vypozoroval jsem, že když se 

v tomto dokumentu z roku 1587 objeví označení „Němec“, je s jedinou výjimkou309 

připojena i informace o jméně usedlosti, kterou momentálně obývá. Víme, že v této 

oblasti nebyl výskyt etnických Němců nijak ojedinělý. Jan Fridrich ve své studii 

zabývající se prodejem zkonfiskovaného panství Maximiliánu Trauttmansdorffovi 

                                                
307 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
308 Revizitace Berní ruly, fol. 40r. 
309 Touto výjimkou je Němec z obce Lítov, který k sobě nemá připsáno žádné další pojmenování. Viz 

Dílčí cedule, fol. 83r. 
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uvádí, že v r. 1621 tvořili etničtí Němci asi 19 % všech obyvatel panství.310 Proto je 

pravděpodobně správné se domnívat, že označení „Němec“ zde skutečně vyjadřuje 

národnostní určení původu hospodáře. Patrně se jedná o nově přistěhované obyvatele, 

protože jednak ještě přežívá starší označení usedlosti, jednak se v dílčí ceduli občas 

objevují i německá jména, takže předpokládám, že déle usazení Němci byli již přímo 

jmenováni,311 zatímco nově příchozí byli označeni jako „Němec na …“. Větší nesnází je 

jméno usedlosti. S podobným jménem jsem se totiž v dějinách Bukovce a okolí 

nesetkal.  

Rodina Ondřeje Chmelíře (Wondra Chmelyrz), který obhospodařoval další vesnickou 

usedlost, hrála v dějinách Bukovce patrně až do konce 17. století poměrně významnou 

roli. Usuzuji tak z relativně hojného výskytu tohoto příjmení v bukovecké matrice z let 

1672–1696 a také ze skutečnosti, že v r. 1654 hospodařili v Bukovci hned dva sedláci 

z této rodiny, a sice Michal a Jiřík Chmelířovi.312 Myslím, že nebude chybou označit 

oba tyto hospodáře, žijící v polovině 17. století, za potomky Ondřeje Chmelíře 

zaznamenaného v Bukovci na konce století šestnáctého.    

Dalším z nově přistěhovaných etnických Němců je bezesporu hospodář označený 

jako Němec na Cikánově (Niemecz na Cykanowie). Jakkoliv označení „Němec“ nám 

nikterak neumožňuje pojmenovat rodinu, ze které pocházel, a případně tak přesvědčivě 

dohledat její potomky v mladších a souvisleji vedených dokumentech, kterými jsou 

Berní rula a její revizitace, daleko lepším vodítkem pro nás může být název usedlosti. 

V tomto případě se totiž opakuje stejná situace jako u Víta, který hospodařil r. 1587 na 

usedlosti tradičně patřící rodině Špinků.  

Stejně tak rodina Cikánů, kterou máme v dílčí ceduli doloženou jen prostřednictvím 

názvu usedlosti, z bukoveckých dějin nevymizela a v osobě Tomáše Cikána je zde 

doložena i v Berní rule. Nepochybně tak onen Němec, případně některý nezaznamenaný 

sedlák, hospodařící v době, o které nemáme písemné záznamy na této usedlosti, převzal 

do svého příjmení její tradiční pojmenování.313   

Rodinu Šimona Krejzy (Ssymon Kreysa) potkal, zdá se, podobný osud jako rodinu 

Ondřeje Chmelíře. Obě tyto rodiny měly v průběhu 17. století v rámci Bukovce patrně 

                                                
310 J. FRIDRICH, K prodeji panství Horšovský Týn roku 1622: Kapitola z dějin pobělohorských 

konfiskací, s. 87-88. 
311 Například v městečku Staňkov je u jednoho z hospodářů uvedeno křestní jméno Johannes (viz 

Dílčí cedule, fol. 87v), zatímco na sousedním foliu je u českých hospodářů použito jméno Jan (viz Dílčí 

cedule, fol. 88r). 
312 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
313 Ibidem. 
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značný význam, který však po roce 1700 začal upadat, takže jméno „Krejza“ nefiguruje 

v seznamech z let 1705 a 1716 ani v následných dokumentech jako je urbář panství 

zachycující stav k r. 1773 s uvedením jmen předchozích hospodářů z r. 1757.314 Kromě 

Bukovce dílčí cedule uvádí jméno Krejza ještě v Ostromeči315 a v Horšovském Týně, 

neboť jedním z jeho nových obyvatel se stal Mikuláš Krejza z Kocourova.316 

O rodině následujícího hospodáře nemůžeme zjistit vůbec nic. Je totiž pojmenován 

jen jako Václav (Waczlaw), což je evidentně křestní jméno, neboť rodinu s tímto 

příjmením jsem v dalších dokumentech týkajících se Bukovce a okolí v 17. století 

nedohledal. Se zařazením do konkrétní rodiny nám tedy toto jméno nikterak nepomůže 

a lze si jen domýšlet, že snad později začala jeho rodina používat některé z příjmení, 

která se následně objevila v Bukovci v rámci Berní ruly.   

Původně jsem stejný problém předpokládal i u jména dalšího hospodáře, kterým byl 

jistý Zychek, obhospodařovávající poslední z pustých statků. Ovšem poté jsem 

v bukovecké knize oddaných, pocházející z let 1911–1931 nalezl záznam o svatbě 

Václava Krause a Margarety Zischkové z Černovic u Bukovce.317 Domnívám se tedy, 

že jméno „Zychek“ je příjmení a jeho rodina zůstala v této oblasti i v následující době.  

Poslední z Bukoveckých sedláků byl jistý Bláha (Blaha). S tímto jménem se v rámci 

dílčí cedule můžeme setkat například také v obci Březí,318 v Mračnicích319 a 

v Ostromeči,320 takže lze přepokládat, že se jednalo o rodinu, která byla v této lokalitě 

poměrně pevně usazená. V rámci Berní ruly však toto příjmení z horšovskotýnského 

panství mizí a jediným zástupcem rodiny je v Bukovci hospodařící Petr Bláha.  

K záznamu z roku 1587 je připsáno, že „Bláha platí faráři Bukoveckému a jestliže by 

kněze nebylo, platí pánu.“321 Z toho vyplývá, že daně z tohoto statku nebyly odváděny 

vrchnosti, ale měly posloužit bukoveckému faráři. Vrchnosti by se podle dílčí cedule 

dostalo benefitů z této usedlosti pouze v případě, že by v Bukovci nebyl farář.  

Bláha však nebyl jediný, kdo finančně zajišťoval chod bukovecké farnosti. 

K farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie platil také jeden poddaný ze sousedního 

                                                
314 SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Velkostatek Horšovský Týn, Urbář panství 

Čečovice 1772, inv. č. 9, K 9. 
315 Dílčí cedule, fol. 74r. 
316 Liber memorabilium civitatis Tyn-Horssoviensis 1539–1767, s. 86. 
317 Matrika oddaných z let 1911–1931, s. 143. 
318 Dílčí cedule, fol. 12r. 
319 Ibidem, fol. 13r. 
320 Ibidem, fol. 74r. 
321 Ibidem, fol. 72r. 
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Malého (Sirotčího) Malahova322 a uhlíř z Nemněnic.323 Odváděné částky však zde 

nejsou určeny. 

Kromě výše zmíněných hospodářů uvádí dílčí cedule, že v Bukovci působí rovněž 

pastýř, který platí poněkud neobvykle roční daň ve výši jedné libry pepře.324 Dozvídáme 

se rovněž, že je ve vsi výsadní krčma. Krčmářem byl v této době již zmíněný sedlák 

Šimek. Později podle Berní ruly vykonával toto povolání Jiřík Chmelíř.325 O vývoji a 

vzniku krčmy v Bukovci můžeme jen spekulovat. Podle Aloise Míka bylo v Čechách 

šenkování piva a prodej vína již od druhé poloviny 15. století soustředěno do krčem.326 

Z toho lze odvozovat, že i bukovecká krčma má svůj původ někdy v této době. Pro její 

založení někdy v době jagellonské nebo ještě starší svědčí fakt, že se jedná o krčmu 

výsadní. V průběhu 16. století totiž vznikaly v rámci podnikatelských aktivit feudálů 

spíše krčmy vrchnostenské nebo krčmy poddanské. Je otázkou, odkud pocházelo pivo, 

které se v Bukovci točilo. Jelikož se jednalo o výsadní krčmu, je možné, že se pivo 

vařilo přímo zde. Pravděpodobnější je však možnost, že zde bylo prodáváno pivo 

pocházející z panského pivovaru, který byl umístěn v sousedních Čečovicích.      

Ačkoliv pro nás dílčí cedule z r. 1587 představuje velmi cenný zdroj informací, její 

nedostatek je zřejmý. Jelikož se jedná v první řadě o účetní dokument, zachycuje pouze 

jména majitelů usedlostí s jejich daňovou a robotní povinností. Nedozvídáme se tak 

žádné informace o ostatních obyvatelích vesnice, tzn. o rodinách hospodářů a jejich 

čeledi.  

Protože zde není uvedena ani výměra polí, můžeme si rozsah jednotlivých 

hospodářství jen domýšlet na základě výše odváděné dávky, což lze však jen velmi 

zhruba a bohužel to vzhledem k faktu, že většina usedlostí odváděla dávky v podobné 

výši, neumožní spolehlivě přiřadit jednotlivé usedlosti ke statkům uvedeným v Berní 

rule. Jak jsem zmínil již dříve, nemohou být v tomto ohledu být příliš hodnověrná ani na 

jména hospodářů.  

Francouzský politik a politický teoretik Alexis de Tocqueville ve svém světoznámém 

díle Demokracie v Americe uvádí jako jeden z rozdílů mezi americkou a evropskou 

společností fakt, že zatímco k individualitě tíhnoucí americká společnost nezná příliš 

své předky a nemyslí tolik na své potomky, v evropské společnosti je tomu jinak. Rody 

                                                
322 Dílčí cedule, fol. 46r. 
323 Ibidem, fol. 72v. 
324 1 libra odpovídá 513 gramům. 
325 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
326 Alois MÍKA, Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 56. 
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zde žijí po dlouhou dobu usazeny na jednom místě, kde si postupně budují své 

majetkové i společenské postavení. Konkrétní jedinci tak čerpají z odkazu předků a 

vytvářejí dědictví pro své potomky.327 Existence dílčí cedule nám umožňuje tuto jeho 

teorii na příkladu Bukovce potvrdit. Nalézáme zde totiž jména, se kterými se budeme 

v rámci bukoveckých dějin setkávat i o staletí později.  

Naopak další rodiny zcela vymizely a v následujícím dokumentu, kterým je Berní 

rula, se již neobjevily. U řady hospodářů bohužel vůbec nemůžeme určit, k jaké rodině 

náleží. Uvedena jsou totiž jen jejich křestní jména, případně označení jejich původu. 

Existence dílčí cedule nám tedy umožní dospět ke dvěma zásadním poznatkům. Za prvé 

můžeme s jistotou určit, které rodiny žily v obci „od pradávna“ a které sem přišly až 

později. Za druhé jsme také schopni na základě srovnání s Berní rulou alespoň rámcově 

vyhodnotit, jaké dopady měla na obyvatelstvo Bukovce třicetiletá válka. 

                                                
327 Alexis de TOCQUEVILLE, Demokracie v Americe, Praha 2000, s. 447. 
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3.2. Bukovecká společnost po třicetileté válce 

Jaké strasti v podobě odvedeného (ukradeného) dobytka a vysokých kontribucí válka 

Bukovci nejspíše přivodila, jsem popsal již v první části práce. Je velká škoda, že dílčí 

cedule nezaznamenala stav dobytka, protože ten byl během války zcela jistě podstatně 

zredukován. Situace byla o to vážnější, že dobytek představoval životně důležitou 

součást vesnického hospodářství. Kromě obživy v podobě mléka a masa totiž zvířata 

sloužila rovněž jako takzvané „potahy“. Do této skupiny dobytka patřili voli a koně, 

kteří se používali jednak k práci na poli, ale také pro další těžké práce, jako je tažení 

dřeva nebo převoz zboží a materiálu.   

Přesto se domnívám, že vesnické obyvatelstvo trpělo válkou relativně méně, než 

obyvatelstvo městské. Porovnáme-li dílčí ceduli z dob před válkou s Berní rulou, 

vzniklou jen několik málo let po jejím skončení, shledáme, že nedošlo k významným 

změnám v hospodářské struktuře vsi. Před válkou jsem identifikoval v Bukovci celkem 

čtrnáct statků, z toho tři pusté nebo postižené nějakou přírodní či jinou katastrofou. 

Hospodařilo na nich celkem třináct sedláků, protože sedlák Blažek měl kromě vlastního 

statku i jeden statek pustý. Po válce se počet sedláků nezměnil, ale počet statků se snížil 

na třináct, přičemž nejsou evidovány žádné statky pusté.328 Naopak do obce přibývají 

dva zahradníci.  

Při analýze jmen obyvatel Bukovce po třicetileté válce rovněž zjistíme, že zde 

zůstala řada původních rodin. O tom, nakolik byly tyto rodiny početně zredukovány, 

například v důsledku odvodů k vojsku či neštěstí, která s sebou mohly přinášet pobyty 

vojenských oddílů ve vesnici a okolí, lze jen spekulovat. Jistě by bylo nesprávné tvrdit, 

že v tomto ohledu válka vliv neměla, ale doklady pro to v Bukovci bohužel zcela chybí. 

Berní rula totiž uvádí jen jména hospodářů a mezi válkou a matrikou pak leží rozdíl více 

než jedné generace.  

Soupis poddaných podle víry ani jiný analogický dokument se pro Bukovec bohužel 

nedochoval. V tomto ohledu lze však, myslím, úspěšně přistoupit k analogii se 

zmapovanou částí horšovskotýnského dominia. Je zjevné, že válka si vyžádala 

především životy mužů. Ve své vynikající diplomové práci zabývající se sociální 

stratifikací na panství Horšovský Týn v 17. a 18. století Ivana Němečková mimo jiné 

uvádí, kolik po válce připadalo žen na stovku mužů. Údaje člení podle věku do několika 

                                                
328 Je možné, že některý ze tří pustých statků, zaznamenaných před válkou, byl obsazen bukoveckými 

zahradníky. 
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kategorií a rozlišuje město Horšovský Týn a venkov. K těmto číslům dospěla na základě 

analýzy výše zmíněného soupisu poddaných, který však zahrnoval pouze 

horšovskotýnskou část dominia.329  

 

Tabulka č. 2 – Kolik žen připadá na venkovské části horšovskotýnského panství 

na 100 mužů.330 

 

Věková 

kategorie 
12–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 

50 a 

více 

Počet 

žen 
90 126 140 159 137 77 98 106 83 

  

Z tabulky je zcela patrné jedno. Zatímco u dětí je mírná převaha chlapců v poměru 

zhruba 53 procent chlapců vůči 47 procentům dívek, u ročníků, které se patrně musely 

aktivně účastnit války, je situace odlišná. Když se zaměříme na populaci ve věku od 15 

do 34 let, shledáme, že ženská část populace tvořila více než 58 procent této věkové 

skupiny. Tento vysoký rozdíl lze dle mého názoru vysvětlit právě účastí mužů na 

válečných událostech.  

Odpovídající srovnání pro Bukovec bohužel nemáme. Můžeme však úspěšně 

předpokládat, že zdejší situace bude korespondovat se zmapovanou částí panství. Při 

prostudování údajů z matriky z let 1672–1682 například zjistíme, že v Bukovci bylo 

pokřtěno celkem 25 chlapců a 20 dívek. Z toho plyne, že 55,5 % pokřtěných chlapců 

potvrzuje porodní údaje pro nejmladší zaznamenanou věkovou kategorii (12-14), ve 

které je mírná převaha chlapců nad dívkami. Pro uvedené období (1672–1682) však 

můžeme sledovat i úmrtnost dětí do dvanácti let, přičemž zjistíme, že v této době 

zemřelo celkem 11 chlapců ve věku do 12 let a „pouze“ 8 dívek. Při započítání těchto 

údajů se i situace v Bukovci značně přiblíží procentuální situaci na celém panství, 

protože podíl chlapců na celkové populaci ve věku od 12 do 14 let se tak sníží na něco 

málo pod 54 %.331   

 

 

                                                
329 SOA Plzeň pracoviště Klášter, VS Horšovský Týn, Soupisy poddaných pro celé panství a 

všeobecné soupisy, inv. č. 736, sig. 93, kart. 200. 
330 I. NĚMEČKOVÁ, Sociální stratifikace panství Horšovský Týn v 17. – 19. století, s. 30. 
331 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 2r-15r a 58v-64r.   
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Oproti dílčí ceduli nám Berní rula podává přesné informace o rozsahu jednotlivých 

hospodářství. Informace o Bukovci jsou zapsány na stejném foliu332 jako informace o 

vsi Nemněnice. Dohromady měly obě vsi sedmnáct osedlých,333 z čehož sedláci 

z Nemněnic hospodařili na 283 stryších polí,334 zatímco bukovečtí sedláci disponovali 

313 strychy.335 Při tomto poměru na Bukovec připadá přibližně 9 osedlých. 

Dále se dozvídáme, že v Bukovci nadále fungovala i krčma, na druhou stranu 

zjišťujeme, že zde již nebyl pastýř, který byl zaznamenán v dílčí ceduli r. 1587 a musel 

platit jednu libru pepře ročně. Zato však v Bukovci přibyl tkadlec.  

Zásadní význam pro Bukovec a jeho následný rozvoj nepochybně mělo, že se 

v Bukovci udržela i fara. Prvním farářem, kterého jsem po dlouhé době schopen 

v Bukovci pojmenovat, je Jiří Václav Grün, který zde působil až do r. 1687. Po něm 

nastoupil a až do své smrti v roce 1697 zde působil farář Antonín František Ignác 

Procházka. 

Navzdory německy působícímu příjmení prvního jmenovaného, mateřským jazykem 

obou těchto farářů byla nepochybně čeština, což lze dobře poznat ze zápisů v matrice, 

která byla psána dílem česky a dílem latinsky. V Bukovci jsou pohřbeni, zdá se, i oba 

rodiče faráře Grüna. Nalezl jsem totiž záznam, že jistá Voršila Grünová byla ve věku 

šedesáti dvou let pohřbena „při chrámu Páně bukoveckém“, přičemž později bylo 

připsáno, že „leží v kostele u malého oltáře pohřbena“.336 Právě tato poznámka ji 

v mých očích jednoznačně spojuje s matkou faráře Grüna, jelikož na stejném místě byl 

pohřben i otec faráře, Jan Grün, který zesnul na podzim r. 1680.337 Podobně tak byla 

v Bukovci pochována i matka faráře Procházky Justina, která zesnula ve věku 

devadesáti let a pohřbena byla dne 31. října 1694.338 

Z rozdílných rukopisů v matrice soudím, že oba faráři měli k ruce jednoho nebo více 

kaplanů. Ačkoliv vyloženě německé záznamy se v této době neobjevují, některé zápisy 

jsou zapsány pouze latinsky a podoba v nich uvedených jmen má spíše germanizující 

charakter, takže někteří z kaplanů byli pravděpodobně Němci.  

                                                
332 Na foliu 608, viz I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 649. 
333 1 osedlý představoval sedláka, který měl rozměr polností jeden lán. Řada hospodářů však svými 

polnostmi na tuto rozlohu (dnes přibližně 18 hektarů) nedosahovala, a tak se přepočítávala celková 
rozloha polností ve vsi a podle toho se vypočítal „kalkus“ – tj. „počet berně osedlých“. Proto počet 

osedlých často nesouhlasí se skutečným počtem sedláků.  
334 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 649. 
335 Ibidem. 
336 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 59v. 
337 Ibidem, fol. 63r. 
338 Ibidem, fol. 76r. 
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Nejmajetnější skupinu stálých obyvatel vesnice tvořili sedláci. Ti byli držiteli statků, 

na kterých zpravidla hospodařila celá jejich rodina a často také další pomocníci, čeleď a 

podruzi. Podle svých schopností mohli sedláci ke svým statkům získávat další pozemky, 

nebo o ně naopak přicházet.  

V tomto ohledu narážím na jednu zajímavost. V době po třicetileté válce jsem 

očekával relativně velkou zbídačenost usedlostí, která by se projevila velkou mírou 

neoseté půdy. Přesto však Berní rula uvádí, že v Bukovci bylo v r. 1654 oseto takřka 

58 % polností.339 Protože se v této době používal trojpolní systém, znamená to, že část 

plužiny ležela úhorem, takže procento zanedbané půdy je relativně malé.  

Tento fakt ještě více vynikne ve srovnání s revizitací Berní ruly z r. 1683, podle níž 

bylo oseto pouze něco přes 39 % plužiny. Když k tomu přičteme půdu, která ležela 

úhorem, dostaneme se asi na necelých 59 % aktivně využívané půdy, což představuje 

jednoznačné zhoršení oproti stavu zaznamenanému v Berní rule.  

Je samozřejmě možné, že zaznamenané informace nejsou zcela pravdivé. Hospodáři 

měli přirozeně zájem o to, aby jejich statky vypadaly co nejzuboženější, protože to pro 

ně znamenalo nižší daně. Naopak úředníci se snažili vidět statky v co možná nejlepší 

kondici. Jeden údaj však nepochybně vypovídá o tom, že se situace v těch necelých 

třech desetiletích, ležících mezi Berní rulou a její revizitací skutečně zhoršila. Berní rula 

totiž ve vesnici zaznamenává celkem dvacet šest kusů potahů, zatímco revizitace pouze 

devatenáct.  

To, že ve vsi ubyl tažný dobytek, může mít jen jedinou příčinu. Nebylo ho zde již 

tolik zapotřebí. Jak ukáži níže, celkem tři statky totiž neosévaly v r. 1683 žádnou půdu. 

Dlužno ještě dodat, že revizitace z r. 1683 uvádí, že pole v Bukovci náleží do „3. třídy“, 

čímž je myšleno, že kvalita zdejší půdy není příliš vysoká.340           

Struktura rozdělení polí mezi jednotlivými sedláky byla v rámci Berní ruly poměrně 

rozdílná. Dva největší sedláci drželi každý 30 strychů polí, následuje skupina šesti 

hospodářů se 28 strychy, dva sedláci mají polnosti o výměře 20 strychů a poslední tři 

mají pouze 15 strychů. Kromě toho žili ve vsi ještě dva zahradníci. Přehled hospodářů, 

výměry jejich polí a době setby uvádí následující tabulka: 

 

 

                                                
339 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
340 Revizitace Berní ruly, fol. 40v a 41r. 
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Tabulka č. 3 – Hospodáři v Bukovci podle Berní ruly.341 

 

Sedláci 

Jméno Povolání Rolí mají Na zimu 
Na 

jaro 

Jiřík Valenta - 28 10 8 

Kilián Blažek - 28 8 7 

Jan Schitlandt - 28 9 4 

Petr Bláha - 30 10 8 

Michal Chmelíř - 28 9 4 

Tomáš Cikán - 20 8 5 

Pavel Krejza - 20 8 6 

Matouš Špinka - 28 8 4 

Jan Venda - 28 10 8 

Matěj Pernglo - 30 12 9 

Petr Vaňka - 15 5 4 

Jiřík Chmelíř krčmář 15 5 4 

Michal Kapoun tkadlec 15 4 4 

Zahradníci 

Mikoláš Prokop - - - - 

Jakub Valentin - - - - 

   

Taktéž v této tabulce, tak jako ve všech ostatních, jsem použil transkripci do 

současné podoby. V tomto případě jsem se řídil transkripčními zásadami, použitými ve 

vydané edici Berní ruly.342 Při analýze jednotlivých hospodářů opět uvádím dobový 

zápis jména zapsaný kurzívou v závorce za jeho současnou podobou, tak jak jsem to 

učinil již při rozboru dílčí cedule. Pro doplnění přehledu uvádím rovněž tabulku, 

zaznamenávající stav k r. 1683. 

 

 

 

                                                
341 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
342 Ibidem, s. 447. 
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Tabulka č. 4 – Hospodáři v Bukovci podle revizitace Berní ruly z roku 1683.343 

 

Sedláci 

Jméno Povolání Rolí mají Na zimu 
Na 

jaro 

Jiří Smazal - 28 8 ½  7 

Kilián Blažek - 28 - - 

Bastl Weiss - 27 7 6 

Jiří Rzach - 33 9 8 

Michal Chmelíř - 28 - - 

Martin Schwab - 21 6 6 

Josef Fronk - 20 6 6 

Matouš Špinka - 28 - - 

Jan Venda - 31 9 8 

Tomáš Taus - 33 10 9 

Jan Kireř - 16 4 4 

Jan Vavřinec - 16 5 4 

Ulrich Vurm - 14 ½  2 2 

Zahradníci 

Leonhard Paulus - - - - 

Jakub Valentin - - - - 

 

Z pohledu statistiky, pokud provedeme výpočet ověřující existenci rozdílu v rozloze 

statků, jak ji zaznamenává Berní rula v roce 1654 a poté její revizitace v roce 1683, 

zjistíme, že v celkové rozloze polností statisticky významný rozdíl neexistuje a můžeme 

tak majetkové poměry jednotlivých statků označit za konstantní.344 Jiná situace nastane, 

pokud stejnému testu podrobíme plochu, kterou hospodáři osévali na zimu. V tomto 

případě zde již statisticky významný rozdíl objevíme.345 Ten se však opět ztrácí v ploše 

                                                
343 Revizitace Berní ruly, fol. 39v-41r. 
344 Výpočet jsem provedl t-testem na hladině významnosti α=0,05. Testové kritérium t se rovná -2,114 

a signifikance je 0,056, takže na zvolené hladině významnosti potvrzuji nulovou hypotézu a mohu 
konstatovat, že není statisticky významný rozdíl v rozloze polí, která patřila k jednotlivým statkům v roce 
1654 a 1683, přičemž Bukovec, myslím, lze brát jako vypovídající vzorek pro celou oblast.     

345 T-test na hladině významnosti α=0,05. Testové kritérium t se rovná 3,551 a signifikance je 0,04, 
takže na zvolené hladině významnosti zamítám nulovou hypotézu a mohu konstatovat, že skutečně 
existuje statisticky významný rozdíl v rozloze polí osévaných na zimu v roce 1654 a v roce 1683.     
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oseté na jaro.346 Jaké závěry z toho můžeme vyvodit? Především ten, že v průběhu 

doby, která od sebe dělí oba prameny, skutečně ve vsi nedošlo k žádnému výraznému 

zlepšení oproti situaci krátce po třicetileté válce. Na druhou stranu se toto tvrzení týká 

pouze jediného aspektu vesnického života. Navíc údaje zaznamenané Berní rulou 

mohou být značně nadhodnocené. Abychom dosáhli alespoň aproximace ke skutečnému 

stavu, je zapotřebí podívat se na bukovecké statky a jejich hospodáře jednotlivě.    

Je přirozené, že v průběhu 17. století řada statků své majitele měnila. V některých 

případech přešlo hospodářství z otce na syna, v jiných začala na statku hospodařit úplně 

jiná rodina. Následující tabulka uvádí, jak se v průběhu druhé poloviny 17. století a na 

počátku století osmnáctého měnili hospodáři na jednotlivých statcích. Informace přitom 

pocházejí z Berní ruly347, z nedochovaného zdroje z r. 1677,348 z revizitace Berní ruly 

z r. 1683349 a dalších dvou seznamů sedláků z let 1705350 a 1716.351 

 

Tabulka č. 5 – Změny hospodářů na jednotlivých statcích podle dochovaných 

zdrojů. 

 

1651 1677 1683 1705 1716 

Jiřík Valenta Jiří Smazal Jiří Smazal Jan Smazal Jan Smazal 

Kilián Blažek Kilián Blažek Kilián Blažek Matěj Smazal Matěj Smazal 

Jan Schitlandt Bastl Weiss Bastl Weiss Bastl Weiss Bastl Weiss 

Petr Bláha Jiří Rzach Jiří Rzach Matěj Bubla Martin Vaňka 

Michal Chmelíř Michal Chmelíř Michal Chmelíř Vít Mikiš Vít Mikiš 

Tomáš Cikán Martin Schwab Martin Schwab Mikuláš Pernglo Mikuláš Pernglo 

Pavel Krejza Josef Fronk Josef Fronk Hans Wiess Hans Wiess 

Matouš Špinka Matouš Špinka Matouš Špinka Tomáš Král Tomáš Král 

Jan Venda Jan Venda Jan Venda Jan Venda Jan Venda 

Matěj Pernglo Tomáš Taus  Tomáš Taus Tomáš Taus  Tomáš Pernglo 

                                                
346 T-test na hladině významnosti α=0,05. Testové kritérium t se rovná 1,679 a signifikance je 0,119, 

takže na zvolené hladině významnosti potvrzuji nulovou hypotézu a mohu konstatovat, že neexistuje 
statisticky významný rozdíl v rozloze polí osévaných na léto v roce 1654 a v roce 1683.     

347 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
348 Seznam bukoveckých hospodářů, datovaný k roku 1677, je napsán vedle seznamu z roku 1705. 
349 Revizitace Berní ruly, fol. 39v-41r. 
350 Seznam hospodářů z r. 1705. 
351 Seznam hospodářů z r. 1716, SOA Plzeň pracoviště Klášter, fond Velkostatek Horšovský Týn, 

Daňové záležitosti a) Berní rula a rektifikace, inv. č. 673, sig. 11, kart. 6. 
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Petr Vaňka Jan Kireš  Jan Kireš  Jiří Vaňka  Jiří Vaňka 

Jiřík Chmelíř Jan Vavřinec Jan Vavřinec Jan Platzký Jan Platzký 

Michal Kapoun Ulrich Vurm Ulrich Vurm Jiří Fronk Jiří Fronk 

   

První na seznamu je Jiřík Valenta (Jirzik Walenta), který patřil v rámci svého 

majetku zaznamenaného v Berní rule do nejpočetnější skupiny bukoveckých sedláků, 

jelikož obhospodařoval celkem 28 strychů polí. S příjmením Valenta jsme se v dílčí 

ceduli v rámci Bukovce nesetkali. Jméno Valenta bychom však v dílčí ceduli nalezli 

v Holýšově,352 takže můžeme předpokládat, že právě odtud Jiřík Valenta nebo spíše 

některý z jeho předků přišel. Jeho příjmení je totiž jinak na panství Horšovský Týn 

ojedinělé.353  

Rod Jiřího Valenty však v Bukovci příliš dlouho nezůstal a výraznou stopu zde 

nezanechal. Předpokládám, že Jiří Valenta byl bezdětný a okolo r. 1677 předal svůj 

statek Jiřímu Smazalovi. Jiřího Valentu jsem dohledal v bukovecké matrice naposledy 

v říjnu r. 1676. Tehdy šel za kmotra malému Mikuláši Markovi,354 ovšem dále jsem jej, 

ani nikoho se stejným příjmením v matrice v Bukovci nedohledal.  

Jinak je tomu v případě Jiřího Smazala. Mám za to, že jeho rodina přišla do Bukovce 

nejspíše ze Štichova, případně ze Všekar, kde matrika i Berní rula zaznamenávají stejné 

příjmení.355 Jiřího Smazala v matrice prvně nalézám v r. 1672 jako kmotra.356 Jeho 

ženou byla nejspíše Anna Smazalová, která se rovněž projevovala jako relativně aktivní 

kmotřička. Spolu měli nejméně dva syny, přičemž Petr zemřel ve věku devít i let 

v prosinci r. 1673357 a Jan zdědil otcův statek po jeho smrti 24. dubna 1691 v 

zaznamenaném věku osmdesáti let.358  

Statek Jiřího Valenty, který později přešel na Jiřího Smazala, prosperoval, zdá se, 

docela dobře. V r. 1654 vykazoval 64,3 % oseté půdy, což představuje nadprůměr. 

Situace se do r. 1683 o něco zhoršila, neboť v této době oséval pouze 55,4 % svých polí, 

stále však byl nad poměrně vysoko nad vesnickým průměrem. Z obou zdrojů vyplývá, 

že si statek držel konstantní rozlohu 28 strychů.  

                                                
352 Dílčí cedule, fol. 83v. 
353 S příjmením Valenta se na panství, s výjimkou Bukovce, nesetkáme v žádné ze zaznamenaných 

kategorií hospodářů. 
354 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 8v. 
355 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 638. 
356 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 2v. 
357 Ibidem, fol. 59r. 
358 Ibidem, fol. 72r. 
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Drtivý hospodářský propad naopak zažil potomek tradiční bukovecké rodiny Kilián 

Blažek (Kylyan Blaziek). Zatímco jeho předek v r. 1587 obhospodařoval dokonce dva 

statky, za Kiliána přišla na rodinu bída a krach. Úpadek byl znatelný již v roce 1654, ve 

kterém sice vykazoval podprůměrná, avšak stále ještě relativně únosná čísla, když 

oséval více než 53 % svých polí, majících rozlohu 28 strychů, ovšem v roce 1683 už 

ležela jeho pole ladem (24 strychů), nebo byla přímo porostlá (4 strychy). Jeho dvě 

louky kvůli chudobě využívala od r. 1676 vrchnost.359 Situace se zlepšila až za jeho 

nástupce, kterým se stal Matěj Smazal.360 

Jan Schitlandt (Jan Schit Landt), v pořadí třetí bukovecký hospodář, může být podle 

jména potomkem některého z Němců, na jejichž přistěhování jsem upozorňoval při 

rozboru dílčí cedule z r. 1587. Statek po něm převzal někdy před r. 1677 Bastl361 

Weiss.362 S tímto příjmením se v Bukovci můžeme setkat dodnes. 

Statek Jana Schitlandta a později Bastla Weisse vykazoval z pohledu osévání sice 

spíše podprůměrné, ale zároveň relativně konstantní hodnoty. V r. 1654 měl rozlohu 28 

strychů, přičemž Jan Schitlandt oséval 13 strychů, což představuje přes 46 % polí. Za 

Bastla Weisse se celková rozloha o jeden strych snížila, ovšem osetá plocha zůstala 

nezměněná, takže její relativní hodnota vzrostla na 48 % polností, přičemž úhorem 

leželo 9 strychů a 5 strychů leželo ladem, nebo bylo porostlých, což představuje 

poměrně zdravé hospodářství.  

Následující statek šel takříkajíc z ruky do ruky. Nejprve jej vlastnil Petr Bláha (Peter 

Blaha), nepochybně potomek Bláhy zaznamenaného v dílčí ceduli. Ten podle mě 

zemřel ještě před rokem 1672, neboť jsem jej nedohledal v úmrtní knize, počínající 

tímto rokem. Na jeho statku již v r. 1677 hospodařil Jiří Rzach.363 Ten měl 

stejnojmenného syna, který však zemřel roku 1675 ve věku tří let.364 Štěstí se na něj 

neusmálo ani v následujících letech, neboť další dva synové mu zemřeli krátce po 

narození v letech 1679 a 1680 a pravděpodobně poslední syn Bartoloměj zemřel 18. 

dubna roku 1685 ve věku osmi let. Nevím jistě, odkud Jiří Rzach do Bukovce přišel, ale 

                                                
359 Revizitace Berní ruly, fol. 40r. 
360 Seznam hospodářů z roku 1705 a seznam hospodářů z roku 1716. 
361 Snad zkratka německého jména Sebastian, česky Šebestián. 
362 Seznam hospodářů z roku 1716. 
363 Seznam hospodářů z roku 1677, zachycený na dokumentu z roku 1705, SOA Plzeň pracoviště 

Klášter, fond Velkostatek Horšovský Týn, Daňové záležitosti a) Berní rula a rektifikace, inv. č. 673, sig. 
11, kart. 6.  

364 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 60r. 
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v Pamětní knize Horšovského Týna jsem dohledal jméno „Jiří Řach“ již k r. 1587,365 

přičemž se domnívám, že se jedná o některého z předků tohoto bukoveckého sedláka. 

Protože však nejspíš neměl mužské potomky, statek převzal Matěj Bubla, který je 

zde doložen k r. 1705.366 S jeho příbuznými se můžeme setkat ve Štichově367 i ve 

Všekarech.368 Statek však příliš dlouho neudržel, protože již r. 1716 na něm hospodařil 

Martin Vaňka,369 který zde (nebo jeho stejnojmenný syn) hospodařil ještě v r. 1757.370  

Z hospodářského pohledu patřil tento statek k nejvýznamnějším a nejbohatším ve 

vsi. Berní rula mu přisuzuje 30 strychů, přičemž oseto mělo být celých 60 % polností. 

Revizitace jeho rozlohu zvyšuje na 33 strychů, ovšem oseto bylo o jeden strych méně, 

takže podíl oseté plochy klesl na 51,5 %. Avšak jelikož v této době úhor tvořilo 

10 strychů, takže ladem ležely jen 2 strychy a zbývající 4 strychy byly pusté, lze tento 

statek označit za hospodářsky úspěšný.  

Zato statek, jehož hospodářem byl nositel jednoho z dalších tradičních bukoveckých 

jmen Michal Chmelíř (Michal Chmelirz), měl velmi chabé výsledky. Podle Berní ruly 

mělo být oseto něco přes 46 % Chmelířových polností, ovšem podle revizitace leželo 

27 strychů jeho polí ladem a jeden strych byl porostlý. Kromě toho od r. 1675 využívala 

kvůli Chmelířově chudobě vrchnost jeho louky.371 Není divu, že o statek později přišel a 

novým hospodářem se zde stal Vít Mikiš.372             

Další ze statků, který se vyznačoval častou změnou majitele, je ten, na kterém podle 

Berní ruly hospodařil Tomáš Cikán (Tomass Cyykan). V této době statek disponoval 

rozlohou 20 strychů, která mu s příchodem nového majitele, Martina Schwaba, vzrostla 

na 21 strychů zaznamenaných v revizitaci Berní ruly. Za něj se však také snížila osetá 

část z původních 13 na 12 strychů, takže relativní míra osetí polí klesla z vysokých 65 

% na stále solidních 57 % v r. 1683. Avšak ani působení rodiny Martina Schwaba, který 

měl příbuzné ve vsi Staňkov,373 nemělo na tomto statku dlouhodobější charakter. Po 

jeho smrti v březnu 1694374 totiž na statku začal hospodařit Mikuláš Pernglo.375 

                                                
365 Liber memorabilium civitatis Tyn-Horssoviensis 1539–1767, s. 59. 
366 Seznam hospodářů z roku 1705. 
367 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 58v. 
368 Ibidem, fol. 75v. 
369 Seznam hospodářů z roku 1716. 
370 SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Velkostatek Horšovský Týn, Urbář panství 

Čečovice 1772, inv. č. 9, K 9. 
371 Revizitace Berní ruly, fol. 40r. 
372 Seznam hospodářů z r. 1705. 
373 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 647. 
374 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 75r. 
375 Seznam hospodářů z r. 1705. 
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Velmi podobný osud měl i statek Pavla Krejzy (Pawel Kryßa). Podobně jako jméno 

Cikán, i jméno Krejza je v Bukovci zaznamenáno již na konci 16. století. A stejně jako 

u předchozího statku je zde i v tomto případě k r. 1677 zaznamenán hospodář z jiné 

rodiny. Tentokrát se jedná o Josefa Fronka. Oba hospodáři zvládali správu svého statku 

nadprůměrně dobře. Za Pavla Krejzy bylo oseto 14 strychů z celkových dvaceti, což 

představuje 70 % jeho polností. Josef Fronk oséval sice jen 12 strychů, ovšem i 60 % 

oseté půdy r. 1683 představovalo relativně nejvyšší hodnotu ve vsi. Tento statek posléze 

před r. 1705 připadl Johannu Weissovi, nepochybně příbuznému s již zmiňovaným 

Bastlem Weissem.   

Matouš Špinka (Matauss Spinka), další z bukoveckých hospodářů, přijal své příjmení 

patrně po statku, na kterém hospodařil. Nic podle mě nebrání tomu označit jej za 

potomka v dílčí ceduli zmíněného Víta, který hospodařil „na Špinkově“.376 

Předpokládám, že potřeba přiřadit hospodáři nějaké příjmení a tradiční název statku se 

v tuto chvíli spojily a pojmenovaly hospodáře, který na statku působil. Stejný případ 

předpokládám i u výše zmíněného Tomáše Cikána, neboť z dílčí cedule se dozvídáme o 

jistém „Němci, který hospodařil na Cikánově“.377  

V případě Matouše Špinky se zdá být pravděpodobné, že to nebyl příliš dobrý 

hospodář. Podle Berní ruly oséval 43 % svých polností, které měly rozlohu 28 strychů. 

Rozloha později sice zůstala nezměněná, zato četnost oseté půdy v průběhu 

následujících desetiletí klesla k nule, takže v r. 1683 leželo 26 strychů polností ladem a 

dva byly porostlé. Statek poté převzal hospodář Tomáš Král, s jehož příjmením se 

v Bukovci setkáváme již dříve.378   

Jediným statkem, u kterého se můžeme v rámci všech analyzovaných zdrojů setkat se 

stejným příjmením a dokonce i křestním jménem, je statek Jana Vendy (Jan Wenda). 

Ten měl v r. 1654 rozlohu 28 strychů, z nichž oseto bylo více než 64 %. Do r. 1683 se 

rozloha statku zvýšila na 31 strychů, ovšem osetá plocha se o jeden strych snížila, takže 

tvořila pouze 55 %, což je však stále nadprůměrný stav.  

Zajímavé v tomto případě je jméno hospodáře. V matrice jsem se totiž s příjmením 

„Venda“ nesetkal. Zato jsem relativně často narážel na příjmení „Benda“, které má svůj 

původ opět ve starší historii Bukovce, ve které je zaznamenán „Brož na 

                                                
376 Dílčí cedule, fol. 71r. 
377 Ibidem, fol. 71v. 
378 Například 18. 1. 1681 zesnul v Bukovci ve věku 63 let Šimon Král. Viz Liber baptizatorum, copul. 

et mortuorum. 1672–1696, fol. 63r. 
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Bendovském“.379 Jsem si takřka jistý, že Jana Vendu, zaznamenaného jako majitele 

statku, mohu ztotožnit s Janem Bendou, který podle matriky zemřel v Bukovci 3. dubna 

1696.380 V matričním záznamu je totiž u příležitosti narození syna Šimona, dne 10. 

ledna 1690, vyloženě jmenován „Benda rusticus Buceowicensis“.381 Jeho ženou pak 

byla Marie Bendová, která zemřela ve stejném roce ve věku 75 let382 a předpokládám, 

že jeho nejstarší syn a dědic se jmenoval rovněž Jan a převzal po otci rodinné 

hospodářství.  

Poněkud nejasná je situace v případě statku, jehož majitelem byl v r. 1654 Matěj 

Pernglo (Matiey Pernglo). Následující tři zdroje totiž za hospodáře na tomto statku 

označují jistého Tomáše Tause, který se svým jménem sice odvolává na stejnojmenného 

hospodáře z r. 1587, ovšem v matrice se s tímto příjmením nesetkáme. Zato zde 

příležitostně figuruje jistý Tomáš Pernglo, a to již v r. 1672,383 a nalézám jej zde i 

v následujících letech, až je konečně k r. 1716 uveden jako majitel statku, na kterém 

dříve hospodařil Tomáš Taus.384 Jsem přesvědčený, že Tomáš Taus a Tomáš Pernglo je 

jedna a ta samá osoba a příjmení Taus se tradičně vázalo ke statku, na kterém 

hospodařil.  

Rodina Pernglo přišla do Bukovce nejspíše z Horšovského Týna, kde je toto jméno 

zaznamenáno v Berní rule hned třikrát. Jakub a Bartoloměj Pernglo byli oba řezníci, 

přičemž první jmenovaný vlastnil dokonce 72 strychů polí, takže je možné jej 

považovat za poměrně movitého. Poslední zaznamenaný je Friedrich Pernglo, který byl 

mydlář.385 Historie rodiny však v Horšovském Týně sahá ještě dále do minulosti. Jiří 

Pernglo byl v r. 1629 horšovskotýnský konšel386 a k r. 1636 je zde doložen i Jakub 

Pernglo.387  

Bukovecký Matěj Pernglo vlastnil 30 strychů polí, z nichž oséval 70 %, což jej činilo 

jedním z nejmovitějších a nejúspěšnějších bukoveckých hospodářů. Relativně vysoký 

standard se udržel i za jeho nástupce Tomáše, který byl s nejvyšší pravděpodobností 

rovněž jeho synem. Ten vlastnil celkem 33 strychů polí a oséval 19 strychů, což 

představuje téměř 58 %. 

                                                
379 Dílčí cedule, fol. 71v. 
380 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 78r. 
381 V překladu: „Benda sedlák bukovecký“. Viz Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, 

fol. 26r. 
382 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 78v. 
383 Ibidem, fol. 2v. 
384 Seznam hospodářů z r. 1716. 
385 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 632. 
386 Liber memorabilium civitatis Tyn-Horssoviensis 1539–1767, s. 73. 
387 Ibidem, s. 94. 
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Stav, kdy je do kontinuální držby statku jednou rodinou vklíněn na určitou dobu jiný 

hospodář, se v Bukovci vyskytuje ještě jednou. V tomto případě se však přikláním 

k tomu, že se jedná o reflexi skutečné situace. Jako první majitel je totiž zaznamenán 

v Berní rule Petr Vaňka (Pawel Wanka). Za něj měl statek 15 strychů polností, přičemž 

oseto z nich bylo 60 %. Po jeho smrti na statku hospodařil Jan Kireš, který je jako 

hospodář na statku uváděn již v r. 1677. Revizitace zachytila, že se rozloha hospodářství 

zvýšila o jeden strych, zatímco osetá půda se o stejnou plochu snížila, takže její podíl 

klesl na rovných 50 %. 

Jan Kireš zemřel 25. listopadu 1688388 a hospodářství se po něm ujal Jiří Vaňka. 

Netroufám si odhadovat, v jakém příbuzenském vztahu byl s prvním zaznamenaným 

hospodářem Petrem Vaňkou, ale zcela jistě byl příbuzný se svým pravděpodobně 

mladším současníkem Martinem Vaňkou, kterého jsem zmiňoval výše. Stejně jako 

v případě Martina Vaňky, je i jméno Jiřího Vaňky zaznamenáno mezi bukoveckými 

hospodáři v r. 1757.389 V tomto případě si jsem však zcela jist, že se jedná o 

stejnojmenného potomka, protože časová prodleva, mezi rokem 1688, kdy se nejspíše 

ujal hospodářství a rokem 1757 je jednoduše příliš veliká.  

Jiřík Chmelíř (Jirzik Chmalyrz), další z potomků tradičních bukoveckých rodin, se na 

svém statku udržel jen v rámci Berní ruly, ze které se dozvídáme, že ve vsi působil jako 

krčmář. V této době měly polnosti náležející k jeho hospodářství rozlohu 15 strychů, 

z nichž oséval něco málo přes 53 %. Nejpozději v r. 1677 jej zde vystřídal jistý Jan 

Vavřinec, který zde působil i v době, kdy vznikla revizitace Berní ruly. Podle té mělo 

hospodářství 16 strychů polí, z nichž bylo oseto více než 56 %, což představuje jednu ze 

dvou výjimek, u kterých revizitace zaznamenala větší osetou plochu než Berní rula. 

V absolutních číslech oséval Jan Vavřinec 9 strychů polí. 

Revizitace nás však neinformuje o tom, zda byl rovněž krčmářem, stejně jako jím byl 

dříve Jiřík Chmelíř. Osobně to však považuji za pravděpodobné. Hospodářství po něm 

převzal Jan Platzký, který je zde zaznamenán ve zdroji datovaném k r. 1705. 

Poslední z bukoveckých statků obhospodařoval nejprve Michal Kapoun (Michal 

Kapaun), který byl kromě toho také tkadlec. Kdy Michal Kapoun zemřel, nevím. 

Možná byl manželem Anny Kapounové, zesnulé roku 1675.390 Ovšem žádný podklad 

pro toto tvrzení nemám. Po něm se správy statku ujal Ulrich Vurm, který však příliš 

                                                
388 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 68r. 
389 SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Velkostatek Horšovský Týn, Urbář panství 

Čečovice 1772, inv. č. 9, K 9. 
390 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 59v. 
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dobrým hospodářem patrně nebyl. Zatímco za Michala Kapouna bylo oseto 8 

z celkových 15 strychů polí, což představuje něco přes 53 %, Ulrich Vurm oséval méně 

než 28 %, přičemž plocha jeho polí poklesla na 14,5 strychu. S jeho jménem se pojí 

podobná nesnáz, jako jsem zmiňoval u Jana Vendy (Bendy). Revizitace jej uvádí jako 

Ulricha Vurma, zatímco v matrice nalezneme jméno Oldřich Burm. 25. října 1687 se 

tento hospodář oženil s Alžbětou Fronkovou.391 Nevím, kolik mu v té době bylo let a 

jaký byl věkový rozdíl mezi oběma manželi, ale zdá se, že nebyli obdařeni příliš mnoha 

dětmi. V matrice jsem dohledal pouze dceru Ludmilu, narozenou roku 1689.392 Absence 

dědice nejspíše způsobila, že statek později přešel na příbuzného manželky Ulricha 

Vurma Alžběty, kterým byl Jiří Fronk.  

Kromě selských statků se v Bukovci nacházely i dva zahradnické domky. Berní rula i 

její revizitace se shodují na tom, že k těmto stavením nepatřily žádné polnosti. 

Zahradníci tak disponovali jen vlastním domem, zahradou a omezeným počtem 

dobytka. Aby se uživili, pravděpodobně se nechávali najímat na výpomoc bukoveckými 

sedláky.  

Berní rula eviduje dva zahradníky. Byli jimi Mikoláš Prokop (Mikolass Prokop) a 

Jakub Valentin (Jakub Walentin). Stejný počet zahradníků uvádí i revizitace s tím 

rozdílem, že místo Mikoláše Prokopa je v jeho domě zaznamenán Leonhard Paulus. O 

tom víme, že zemřel ve věku osmdesáti let v r. 1693393 a místo něj jeho dům obýval 

Hans Sabel.394 

Statky, domky zahradníků i další stavení ve vsi byly budovány ze dřeva. Ze záznamu 

v revizitaci vyplývá, že ačkoliv bylo v okolí vesnice trochu dřeva na pálení, o dřevo na 

stavbu museli obyvatelé vsi žádat vrchnost. Krom toho připsaná zpráva uvádí, že 

polnosti ve vsi mají špatnou kvalitu, ale kvalita luk je střední.395 Co se luk týče, bylo 

jejich rozdělení mezi sedláky, na rozdíl od polností, relativně homogenní. Devět sedláků 

disponovalo dvěma loukami, čtyři zbývající měli každý po jedné louce.396  

Na úplném okraji vesnické společnosti se pak nacházeli žebráci a žebračky. Jednu 

máme doloženu i v Bukovci. Matrika uvádí, že 6. dubna 1681 zemřela ve věku padesáti 

let Anna žebračka a byla pochována u bukoveckého kostela.397 

                                                
391 Ibidem, fol. 52r. 
392 Ibidem, fol. 24r. 
393 Ibidem, fol. 75r. 
394 Seznam hospodářů z r. 1716. 
395 Revizitace Berní ruly, fol. 40v a 41r. 
396 Ibidem, fol. 39v a 41r. 
397 Liber baptizatorum, copul. et mortuorum. 1672–1696, fol. 63v. 
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3.3. Stav dobytka ve vsi po třicetileté válce 

Spolu s obhospodařováním polností a s ním spojenou rostlinnou výrobou patřil 

k nejdůležitějším hospodářským aspektům vesnické společnosti chov dobytka. Ten se 

dělil v zásadě do dvou skupin. První skupinu tvořil chov takzvaných potahů. Sem patřili 

koně a voli, tedy zvířata, která hospodáři používali především pro práci na poli. Druhou 

skupinu pak tvořil ostatní chovný dobytek, který sloužil pro produkci živočišné výroby. 

Jedná se především o hovězí dobytek a ovce, v menší míře též o vepřový dobytek a 

kozy. 

Obecně lze říct, že po skončení třicetileté války byly relativně dobré podmínky pro 

chov dobytka, neboť byl dostatek volné půdy, na níž se dobytek mohl pást. Na druhou 

stranu poměrně velké množství dobytka bylo odvedeno jako válečná kořist, což jeho 

stav v období po válce v mnoha oblastech znatelně snížilo. 

V případě Bukovce nebyly tyto ztráty poněkud překvapivě nijak výrazné, nebo se je 

alespoň podařilo rychle nahradit. Berní rula zde k r. 1654 eviduje celkem 135 kusů 

dobytka. S mírným růstem se můžeme setkat v revizitace Berní ruly, vzniklé o třiatřicet 

let později, ve níž jsem napočítal celkem 152 zvířat. Rozdíl sedmnácti kusů dobytka 

mezi obdobím těsně po válce a dobou, kdy hospodáře dělila od války více než jedna 

celá generace, tedy není příliš velký. Jak ale ukáži níže, poměrně značně se v této době 

změnila struktura chovaného dobytka.  

Drobným nedostatkem jak Berní ruly, tak její revizitace398 je, že patrně 

nezaznamenávaly mladá zvířata, tedy hříbata, telata, jehňata, selata a kůzlata. Jedinou 

uvedenou kategorií mladých zvířat byly jalovice. Lze se tedy domnívat, že tyto 

zaznamenané jalovice byly již nejspíše březí a předpokládalo se brzké otelení, čímž se 

z jalovice stává kráva.  

Revizitace Berní ruly pak poskytuje ještě jeden velice zajímavý údaj. Na rozdíl od 

Berní ruly totiž uvádí, kolik kusů dobytka hospodáři skutečně vlastnili a kolik ho měli 

jen v nájmu. Pronajímat si ho přitom mohli např. od vrchnosti nebo také od faráře, který 

jistě nějaký dobytek vlastnil, ale vzhledem ke svým povinnostem se o něj sám nemohl 

postarat. Podíl najatého dobytka na celkovém stavu zvířat ve vsi byl relativně vysoký. 

Z potahů bylo najato zhruba 21 %, u chovného dobytka tvořil podíl najatých kusů 

dokonce více než 41 %. Tato vysoká čísla si vysvětluji právě přítomností fary ve vsi.   

                                                
398 Jiné zdroje nás o stavu dobytka v 17. století neinformují. 
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3.3.1. Tažný dobytek 

Takzvané potahy tvoří první skupinu zaznamenaného dobytka. Berní rula nerozlišuje 

mezi koňmi a voly, pouze uvádí, že v Bukovci je celkem 26 kusů tažného dobytka. 

Považuji za pravděpodobné, že v této době tvořili významnou většinu tažného dobytka 

ve vsi voli, protože v období po třicetileté válce panoval všeobecný nedostatek koní. 

V případě nákupu byl tak vůl daleko levnější variantou. Další výhodou volů byla i jejich 

větší síla a odolnost a relativně menší nároky na chov.  

Předpokládám, že většina zvířat ve vsi byla výsledkem vlastní produkce a vlastního 

odchovu a nakupovaných zvířat bylo minimum. Pokud tomu tak bylo, znamená to, že 

v Bukovci byl i relativně rozšířený chov koní, protože revizitace, která na rozdíl od 

Berní ruly rozlišuje u potahů koně a voly, nás informuje, že se ve vsi nacházelo 

z celkového počtu 19 kusů potahů devět koní. Navíc všichni koně (a k tomu i šest volů) 

hospodářům přímo patřili, zatímco čtyři zbývající voli byli najatí.  

Jak Berní rula, tak její revizitace se shodují v tom, že většina hospodářů disponovala 

sudým počtem kusů tažného dobytka. To je logické, protože jak voli, tak koně se často 

zapřahovali v párech.  

Nejmajetnějším, alespoň z hlediska potahů, byl v r. 1654 sedlák Jiřík Valenta, který 

měl k ruce dva páry tažného dobytka. Jan Venda a Petr Bláha měli shodně po třech 

kusech. Dalších sedm hospodářů vlastnilo každý jeden pár potahů. Krčmář Jiřík 

Chmelíř a stejně tak Kilián Blažek měli pouze jedno zvíře a nejchudším hospodářem 

v Bukovci, alespoň z tohoto pohledu, byl Michal Chmelíř, který nevlastnil potah žádný, 

což je zarážející, vzhledem k tomu, že údajně oséval 13 strychů. Domnívám se, že 

v jeho případě došlo ze strany komisařů sestavujících Berní rulu k nadhodnocení.    

Poněkud překvapivé údaje obsahuje revizitace Berní ruly. Podle očekávání se sice 

celkový počet kusů dobytka ve vsi mírně zvýšil, ale počet potahů klesl na devatenáct 

kusů, což představuje pouze 73 % stavu zaznamenaného v Berní rule. Důvod tohoto 

poklesu je, myslím, nasnadě. Zatímco podle Berní ruly hospodáři osévali v součtu 

necelých 58 % svých polností, v roce 1683 to bylo jen něco málo přes 39 %. 

V absolutních číslech se osetá plocha polí snížila ze 181 strychů na 126,5 strychu, což 

představuje pokles přibližně o 30 %, který tak koresponduje s poklesem počtu potahů.  

Hospodáři Kilián Blažek, Michal Chmelíř a Matouš Špinka, o kterých jsem výše 

napsal, že r. 1683 neosévali žádná pole, totiž logicky nevlastnili žádné potahy. 

Vydržovat si vlastní tažný dobytek se nejspíše nevyplatilo ani Ulrichu Vurmovi, který 

oséval pouze 4 strychy polí. 
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Své dominantní postavení v počtu drženého tažného dobytka si udržel bývalý statek 

Jiříka Valenty, toho času držený Jiřím Smazalem. K dispozici měl tento hospodář tři 

potahy, z nichž dva byli najatí voli, které doplňoval jeden vlastní kůň. Osm zbývajících 

sedláků mělo každý po jednom páru tažného dobytka. Složení párů bylo vždy 

homogenní, v revizitaci se nesetkávám s tím, že by některý z hospodářů vlastnil či 

pronajímal jednoho koně a jednoho vola. 

Kromě Jiřího Smazala si dva voly pronajímal i Bastl Weiss, ostatní hospodáři své 

potahy vlastnili. Jiří Rzach, Jan Venda, Tomáš Taus a Jan Kireš disponovali každý 

jedním párem koní, Martin Schwab, Josef Fronk a Jan Vavřinec pak jedním párem volů. 

Zahradníci, kteří nehospodařili na žádných polnostech, žádný tažný dobytek neměli.    

3.3.1. Chovný dobytek 

Kromě tažného dobytka evidovala Berní rula a její revizitace i dobytek, který byl 

určený k chovu. Berní rula jej dělila do čtyř kategorií na krávy, jalovice, ovce a svině. 

V revizitaci přibývají ještě kozy a podobně jako potahy, i chovný dobytek se zde dělí na 

vlastní a najatý.  

Krávy tvořily velmi důležitou součást vesnického hospodářství, a to především díky 

produkci mléka a hnoje. Z mléka bylo možné např. vyrábět sýr či tlouci máslo a tyto 

mléčné produkty se mohly dále prodávat. Po čerstvém mléku na trhu nejspíše příliš 

poptávka nebyla, neboť si jej většina lidí v té době obstarávala z vlastních zdrojů. 

Mléko i mléčné výrobky uchovávali hospodáři ve sklepeních, kde se udržovala 

konstantní teplota mírně přesahující 10 °C, díky čemuž zde tyto produkty déle vydržely.  

Antonín Kubačák ve svých Dějinách zemědělství popisuje, jak asi vypadal skot v této 

době.399 V Bukovci se nejspíše chovaly české červinky, přičemž dojnice vážila nanejvýš 

240 kilogramů, tříletá jalovice 150-170 kilogramů a tažní voli asi 300 až 360 kilogramů. 

Dojivost pravděpodobně nepřesahovala 1000 kilogramů.400  

Velikou výhodou krav oproti volům bylo, že mohly být podstatnou část roku 

chovány přímo na pastvě. Voli, kteří byli využíváni jako tažný dobytek, byli totiž drženi 

převážně ve chlévech, což vyžadovalo jejich neustálé krmení.  

Berní rula v Bukovci zaznamenává celkem 26 krav.401 Každý ze sedláků měl alespoň 

jednu krávu. Nejvíce jich vlastnil Petr Bláha, který měl čtyři kusy. Jiřík Valenta měl jen 

o jeden kus méně. Tomáš Cikán, Matěj Pernglo, Pavel Vaňka, Jiřík Chmelíř a Michal 

                                                
399 Jeho popis se sice týká až období okolo poloviny 18. století, ale nepředpokládám, že by situace na 

jeho počátku a ve druhé polovině 17. století byla výrazně odlišná. 
400 Antonín KUBAČÁK, Dějiny zemědělství v českých zemích, Praha 1994, s. 88. 
401 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
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Kapoun chovali každý dvě krávy a zbylí sedláci chovali jeden kus. Po dvou kravách 

měli též oba zahradníci, tedy Mikoláš Prokop a Jakub Valentin. 

Revizitace zaznamenává pokles počtu krav na 21 kusů, což jen reflektuje zhoršení 

hospodářských podmínek ve vsi. Jiří Smazal a Josef Fronk chovali každý tři krávy. Ty 

jim ovšem nepatřily, jelikož si je oba najímali. Najaté krávy měli i Bastl Weiss, Jan 

Venda, Tomáš Taus a Ulrich Vurm. Tito hospodáři však kromě toho disponovali i 

vlastními kravami. Žádné krávy si nenajímal Martin Schwab, Jan Kireš, Jan Vavřinec a 

zahradník Leonhard Paulus. Konečně Kilián Blažek, Michal Chmelíř a Matouš Špinka 

nechovali žádné krávy. Jelikož se jedná o zchudlé statkáře, kteří neosévali ani žádná 

pole a jejich louky využívala pro chudobu vrchnost, příliš to nepřekvapí.  

Nepřekvapí ani to, že kravami nedisponoval ani zahradník Jakub Valentin, avšak 

zarážející je, že údajně žádnou krávu nevlastnil ani si nepronajímal Jiří Rzach, který 

patřil podle půdy k nejmovitějším sedlákům ve vsi. Absenci krav však nenahrazoval ani 

jiným dobytkem. Nevím, zda se mu podařilo nějaký dobytek před komisaři zatajit nebo 

zda jej revizitace zastihla v období silné individuální hospodářské regrese.      

Poslední skupinou skotu, kterou jsem ještě nepředstavil, jsou jalovice. Již jsem 

zmínil, že zaznamenávány byly podle mého názoru, pouze březí kusy, protože telata, 

podobně jako ostatní mladá zvířata, v záznamech jinak nenajdeme. 

Tři jalovice chovali podle Berní ruly Petr Bláha a Michal Kapoun. O jalovici méně 

měli Jiřík Valenta, Tomáš Cikán, Pavel Krejza a Jiřík Chmelíř. Jednu jalovici vykázali 

Jan Schitlandt, Matouš Špinka, Jan Venda, Matěj Pernglo, Pavel Vaňka a zahradník 

Mikoláš Prokop. Zbylí hospodáři neměli jalovice žádné. Celkem se tedy ve vsi 

nacházelo v této době 20 jalovic.402 Jejich počet v rámci revizitace, podobně jako tomu 

bylo u krav, o něco poklesl, takže zde komisaři zaznamenali pouze 15 kusů.403 Pouze 

Jiří Smazal disponoval třemi jalovicemi. Martin Schwab, Josef Fronk a Jan Venda 

vykázali každý dvě jalovice. Bastl Weiss, Tomáš Taus, Jan Vavřinec, Ulrich Vurm a 

zahradník Leonhard Paulus pak chovali pouze jeden kus. Jednu jalovici si pronajímal i 

Jan Kireš, ostatní hospodáři neměli jalovice žádné. 

Nejhojněji chovaným zvířetem, jehož chov byl úředně evidován, byly v Bukovci 

ovce. Berní rula jich ve vsi uvádí sice pouze dvacet čtyři kusů,404 ale podle revizitace 

                                                
402 Ibidem. 
403 Revizitace Berní ruly, fol. 41r. 
404 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 



84 

jich zde bylo padesát osm,405 což představuje nárůst na více než 261 procent stavu 

zaznamenaného r. 1654. Nevím přesně, jaké všechny kategorie těchto zvířat byly 

zaznamenávány. Jestli se jedná pouze o ovce a bahnice, nebo též o berany. Jehňata dle 

mého názoru evidována nebyla.  

Relativně vysoký počet ovcí je dán dvěma faktory. Za prvé jsou tato zvířata 

přirozeně náchylná k životu ve stádech, za druhé jejich chov je velice nenáročný. Po 

většinu roku mohly být ovce chovány venku, pouze přes zimu byly občas zavírány do 

chlévů, kde byly krmeny. Bylo však možné je nechávat na pastvě i celoročně a přes 

zimu je pouze dokrmovat a zajišťovat jim vodu. Ovce byly chovány především na vlnu 

a na mléko, druhotně též na maso. Rovněž sloužily jako krajinotvorný prvek a 

používaly se ke košárování.  

Největší, šestihlavá stáda ovcí měli ve vsi okolo roku 1654 Jiřík Valenta a Petr 

Bláha. O jednu ovci méně choval Tomáš Cikán. Pavel Krejza a Matěj Pernglo chovali 

tři ovce a jednu ovci měl rovněž Pavel Vaňka.  

Revizitace zaznamenala pozorovatelný nárůst počtu chovaných kusů. Vlastní 

osmihlavé stádo tehdy měl Martin Schwab. Dalších šest ovcí choval Jan Vavřinec a 

jednu vlastní ovci měl Ulrich Vurm. Daleko více ovcí si však hospodáři pronajímali. 

Desetihlavé stádo najatých ovcí choval Jiří Smazal, jen o dvě najaté ovce méně měl 

Josef Fronk. Sedmi najatými ovcemi disponoval Ulrich Vurm, šesti Tomáš Taus a pět 

jich měli Bastl Weiss a Jan Kireš. Zbývající dvě ovce si pronajímal Jan Venda.  

Poslední kategorií chovných zvířat, kterou Berní rula uvádí, jsou svině. Opět nevím 

přesně, jaké všechny kategorie vepřového dobytka pod sebou toto označení skrývá, ale 

jelikož smyslem bylo zaznamenat chovný dobytek, považuji za pravděpodobné, že se 

sem řadí pouze chovné prasnice, zatímco kusy vykrmované na maso nejspíše evidovány 

nebyly.  

R. 1654 je v Bukovci zaznamenáno překvapivě vysoké množství sviní.406 Celkem 

jich zde bylo třicet devět, přičemž ve všech předcházejících kategoriích dominující Jiřík 

Valenta jich choval hned osm. Šest sviní měl Tomáš Cikán, o jeden kus méně choval 

Petr Bláha. Hned tři hospodáři chovali každý čtyři svině. Těmito hospodáři byli Michal 

Chmelíř, Matěj Pernglo a Michal Kapoun. Tři svině měl krčmář Jiřík Chmelíř a dvě 

sedlák Matouš Špinka. Pouze jednu svini měli Jan Venda a Pavel Vaňka, zatímco 

ostatní hospodáři neměli žádnou.  

                                                
405 Revizitace Berní ruly, fol. 41r. 
406 I. ČADKOVÁ – M. ZAHRADNÍKOVÁ, Berní rula, s. 650. 
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Velmi dramaticky, na pouze asi 15 % původního stavu, se situace změnila během 

sepisování revizitace, kdy bylo v Bukovci pouze šest sviní.407 Dvě z nich vlastnil Jiří 

Smazal. Jiří Rzach, Martin Schwab, Josef Fronk a Jan Kireš chovali každý po jedné 

svini. Dlužno dodat, že všechny svině hospodářům patřily. 

Revizitace, na rozdíl od Berní ruly, přidává ještě poslední kategorii chovných zvířat, 

kterou jsou kozy. Těch bylo v Bukovci celkem šest a všechny byly ve vlastnictví 

hospodářů.408 Po jedné koze vlastnili Jiří Rzach, Martin Schwab, Josef Fronk a 

zahradník Leonhard Paulus. Dvě kozy měl pouze Jan Kireš. Kozy se chovaly především 

na mléko, druhotně též na maso.  

Kromě výše uvedených zvířat hospodáři chovali i jiná zvířata, především pak drůbež, 

která se chovala na vejce (slepice) či se vykrmovala na maso (husy). Z dílčí cedule 

vyplývá, že na konci 16. století museli dokonce jednotliví sedláci odvádět určitý počet 

slepic ročně vrchnosti v rámci naturálních dávek. Tato zvířata však nejsou v Berní rule 

ani v její revizitaci zaznamenána. 

   

 

           

                                                
407 Revizitace Berní ruly, fol. 41r. 
408 Ibidem, fol. 41r. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo umožnit čtenáři, aby si vytvořil co možná 

nejúplnější představu o historii Bukovce od pravěkých počátků osídlení oblasti až do 

konce 17. století. Umberto Eco ve své knize Jak napsat diplomovou práci pokládá 

otázku, pro koho je vlastně diplomová (v mém případě bakalářská) práce psána. Jeho 

odpovědí je, že nikoliv pro vedoucího práce či oponenta, kteří se oba v daném oboru 

jistě skvěle orientují, ale pro „lidstvo“, čemuž musí být uzpůsoben i styl psaní práce.409 

Ve svém důsledku to znamená, že je žádoucí, aby byly alespoň částečně 

vysvětlovány i ty nejzákladnější aspekty zkoumaného problému, které vedoucí i 

oponent přirozeně již dávno bezpečně znají. I já jsem se snažil tímto poučením řídit a 

vytvořit si fixní strategii, která spočívala ve sledování pevné časové linie. Základní 

myšlenkou této strategie tedy bylo, aby události popisované v práci byly řazeny 

chronologicky a aby dohromady tvořily jakýsi logický řetězec, takže u každé 

popisované události bude moci i nepoučený čtenář alespoň základně chápat, na co daná 

událost navazuje a jaké události zase navazují na ni. 

Tuto strategii jsem mohl nejlépe uplatnit v první části práce, která se zabývala 

popisem dějinných událostí a jejich vztahem k Bukovci. Pevná narativní struktura, 

sledující přísně danou časovou linii, byla v této části záměrně narušena pouze jednou, a 

to pasáží uvádějící teorie vzniku a existence bukoveckého feudálního sídla. Jelikož však 

tuto pasáž považuji za zásadní pro pochopení některých dalších částí práce, pokládal 

jsem za nutné ji zde uvést. 

Kromě toho představují teorie o vzniku feudálního sídla zcela novou oblast možného 

bádání. Doposud bylo pouze jisté, že zde feudální sídlo stálo, což se vyvozovalo 

z predikátu doložených bukoveckých pánů Mutiny a Dobrohosta z Bukovce, ale bližší 

informace o něm neexistovaly. Až Martin Čechura v poslední době přišel s první 

z teorií, která původní feudální sídlo lokalizovala do těsné blízkosti kostela. Stavebně 

historický průzkum druhé z bukoveckých kulturních památek však situaci relativně 

zkomplikoval, neboť objevil fragmenty stavby středověkého feudálního sídla i na této 

budově. 

Spolu se stavebním historikem Ing. arch. Ladislavem Svobodou, který průzkum 

prováděl, jsme se poté snažili nové poznatky interpretovat tak, aby korespondovaly se 

závěry Martina Čechury, které s jistou dávkou opatrnosti považuji za přesné. Právě při 

                                                
409 Umberto ECO, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997, s. 186. 
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této příležitosti jsme vytvořili obě v práci zmiňované teorie, a tato práce se tak stává 

zveřejněnou publikací, která informuje o středověkém feudálním původu stavby čp. 1 

v Bukovci.  

V celkovém hodnocení se tak první část práce snaží o dosažení prvního ze dvou 

vytyčených cílů, totiž o ucelené představení historie vesnice.  

Druhá část práce se zaměřuje na ves, její plužinu a na obyvatelstvo, které zde 

hospodařilo. Sledoval jsem přitom převážně jména hospodářů, neboť dochované 

prameny neumožňují soustavné poznání i celých jejich rodin a jejich čeledi. Jediným 

relevantním vodítkem totiž byla farní matrika, která sice umožňuje vytvoření určité 

představy o jednotlivých rodech, ale protože se omezuje pouze na výčet pokřtěných, 

oddaných a pohřbených, aniž uvádí alespoň příčiny smrti nebo další podobné údaje, 

mohla posloužit jen ke zpracování kontextu k popisovaným hospodářům, ale větší 

užitek bohužel nepřinesla.  

Proto má tato část práce poněkud odlišnou strukturu. Je rozdělena do dvou logických 

oddílů, z nichž první se zabývá analýzou urbáře obsaženého v dílčí ceduli z r. 1587 a 

druhý zpracovává údaje z pramenů pocházejících z období po třicetileté válce. Oba tyto 

celky však na sebe navazují jen nepřímo, prostřednictvím příjmení některých 

hospodářů. Jinou návaznost spolehlivě sledovat nelze. Ostatně ani příjmení samo o sobě 

nepředstavuje bezvýhradné pojítko, protože bylo obvyklé, že nový hospodář přijal 

pojmenování podle tradičního jména statku, na který přišel. 

Aby však líčení sociální situace ve vsi na konci 16. a v průběhu 17. století neskončilo 

jen u výčtu hospodářů a rozsahu jejich usedlostí, pokusil jsem se v rámci dostupných 

zdrojů dohledat, kde jinde ještě působily jejich rodiny, což jsem považoval za náznak 

toho, jak silné postavení v oblasti daná rodina měla a případně odkud mohla do 

Bukovce přijít.  

Zatímco informace pro první část práce pocházejí zejména z literatury a z vydaných 

pramenů, takže její sepsání příliš nevyžadovalo návštěvu archivů, o druhé části to 

zdaleka neplatí. Literatura mapující dané téma neexistuje a z klíčových pramenů byla 

vydána pouze Berní rula. Proto sepsání této části vyžadovalo mnohdy až mravenčí 

práci, mnoho hodin strávených v archivech a ještě daleko více času věnovaného luštění 

a interpretování nalezených zdrojů informací. 

Sám jsem byl překvapen tím, když jsem zjistil, že mě tato práce velice baví. 

Z počátku představovalo luštění nalezených zdrojů nemalé problémy. Podle slov, jež mi 

vedoucí práce pomohl rozluštit, jsem si sestavil tabulku s písmem, kterým písař psal a 



88 

snažil jsem se s její pomocí přečíst i další záznamy. Postupem času jsem tuto svou 

pomůcku potřeboval stále méně, což mi působilo nemalou radost. Nakonec se mi 

podařilo všechny klíčové dokumenty přečíst a zapracovat je do druhé části této práce, 

ve které jsem si kladl za cíl především představit čtenáři bukovecké hospodáře a jejich 

hospodářství od r. 1587 do konce 17. století. 

Musím však uznat, že práce není zcela vyčerpávající a stále ještě existuje prostor pro 

další bádání. Přes veškerou snahu se mi nepodařilo zjistit, kdy Dobeš Snopoušovský 

zakoupil čečovické panství a kdy a komu jej opět prodal či odkázal. Samostatnou 

kapitolu pak tvoří církevní historie vsi. Ačkoliv jsem se snažil uvádět dohledané faráře, 

nepodařilo se mi sestavit jejich ucelenou řadu. Nevím ani, zda byl Bukovec stále 

katolický, nebo se někdy od katolické církve odvrátil. Předpokládám sice, že k tomu 

došlo hned dvakrát, a to za přítomnosti husitů v necelé dva kilometry vzdálených 

Čečovicích na počátku husitských válek a poté za vlády Viléma Popela z Lobkowicz 

před bitvou na Bílé hoře, žádné přímé důkazy pro tyto předpoklady však nemám. Je 

pravděpodobné, že dokumenty obsahující příslušné informace v sobě skrývá 

arcibiskupský archiv, avšak doposud se mi je nepodařilo je nalézt. 

Přesto si troufám doufat, že tato práce splňuje cíle, které si ve svém úvodu vytyčila, a 

tvoří tak ucelený přehled bukovecké historie, který sice může další bádání doplnit o 

nové poznatky, jehož struktura však již bude dána touto prací.  
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Obr. č. 1: Bukovec, kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled z návsi. Asi třetí třetina 

12. století. Foto: autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Bukovec, pozůstatky románské výzdoby kostela. Asi třetí třetina 12. století. 

Foto: autor 
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Obr. č. 3: Bukovec, románská část bukoveckého kostela. Asi třetí třetina 12. století. 

Foto: autor. 
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Obr. č. 4: Bukovec, presbytář bukoveckého kostela. Polovina 14. století. Foto: autor 
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Obr. č. 5: Bukovec, budova čp.1, stojící na terase východně od kostela. Současná 

podoba z roku 1771. Foto: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Bukovec, pohled do studny u čp. 1. Nejspíše ze 13. století. Foto: autor 
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Obr. č. 7: Bukovec, pohled ze dna studny u čp. 1 (v pravém dolním rohu lze vidět, že 

studna je částečně vytesána do skály). Nejspíše 13. století. Foto: autor 
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Obr. č. 8: Bukovec, gotický portálek ve sklepení čp. 1. Okolo r. 1300. Foto: autor 
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Obr. č. 9: Bukovec, zasazení portálku do původní gotické zdi. Okolo r. 1300.  

Foto: autor 
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Obr. č. 9: Bukovec, dochovaná gotická stěna ve sklepení čp. 1. Okolo r. 1300.  

Foto: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Bukovec, vstup do spodního sklepa objektu čp. 1. Snad 16.–17. století. 

Foto: autor   
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Obr. č. 11: Bukovec, výklenek v horním sklepení čp. 1, nápadně připomínající 

zazděnou střílnu. Okolo r. 1300. Foto: autor 
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Obr. č. 12: Dílčí cedule z r. 1587, obsahující urbář panství Horšovský Týn a panství 

Čečovice. Uloženo: SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Velkostatek 

Horšovský Týn, Urbáře a dílčí cedule panství Horšovský Týn-Čečovice 1587, inv. č. 

667, sign. 3, kart. č. 1. 
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Obr. č. 13:  První z folií týkajících se Bukovce v Dílčí ceduli z r. 1587. Uloženo: SOA 

v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond Velkostatek Horšovský Týn, Urbáře a 

dílčí cedule panství Horšovský Týn-Čečovice 1587, inv. č. 667, sign. 3, kart. č. 1. 
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Obr. č. 14: Bukovec: První vojenské mapování, 1764–1768, 1st Military Survey, 

Section No. 172, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru v Praze a Národní archiv v Praze. 

 

 

 

 

 


