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Abstrakt 
 

 Studie se věnuje problematice vývoje kulturní krajiny na panství Dolní 

Břeţany v raném novověku, přesněji od konce 16. do poloviny 19. století. Těţištěm 

práce jsou tři důleţité prvky: vývoj intravilánu vybraných vsí, sledování proměn 

krajiny mimo zastavěné a obydlené plochy (zejména lesa) a konečně zachycení 

hospodářských a dalších objektů v krajině – důvod jejich vzniku, uţívání a 

případný zánik. 

 Panství Dolní Břeţany leţí 16 km jiţním směrem od Prahy, konstituovalo se 

postupně od 14. století, přičemţ největšího nárůstu doznalo počátkem 17. století. 

Drobné šlechtické vlastníky vystřídali vlivní představitelé českého státu (rodina 

Ţelínských ze Sebuzína, Michna z Vacínova), aţ se roku 1713 stalo majitelem 

panství Praţské arcibiskupství. 

 Díky tomu se většina historických písemných pramenů nachází v Archivu 

Praţského arcibiskupství, případně v archivu velkostatku. Nejdůleţitější a časově 

nejnáročnější bylo uţití metody usedlostní identifikace, která zahrnuje sledování 

právní kontinuity jednotlivých usedlostí. Výsledkem pak je zjištění doby vzniku 

konkrétních sídelních jednotek a následně i částí vesnic. Ke studiu byly vyuţity 

převáţně pozemkové knihy, pro dolnobřeţanské panství dochovány jiţ od konce 

16. století, katastry a případně urbáře. 

 Pro sledování krajiny mimo vesnice se v menší míře osvědčily rovněţ 

pozemkové knihy, více informací však přináší popisy panství, urbáře, popisy 

hranic a také kartografické prameny. Nejdůleţitější pro práci byly indikační skici 

stabilního katastru z roku 1841 a tzv. první vojenské mapování, datované do roku 

1760. Marginálně bylo moţno vyuţít také různé velkostatkové mapy a plány a 

rovněţ montánní mapy jílovských zlatých dolů. Jako velmi bohatý pramen se ve 

všech fázích studia ukázalo vyuţití pomístních jmen, ukrytých jak v katastrech, 

tak v soupise provedeném ve druhé polovině 20. století. 

 Nedílnou součástí práce o vývoji kulturní krajiny byl terénní výzkum, který 

zahrnoval nejen vyhledávání drobných sakrálních památek a jejich interpretaci 



konkrétní polohy, ale i sledování průběhu starých cest a vyhledávání a povrchový 

výzkum předpokládaných zaniklých vesnic. 

 Celkové výsledky zkoumání vývoje krajiny na konkrétním panství 

nepřinesly překvapivé závěry, měly by však přispět k poznání vzniku a rozvoje 

sídel a vyuţití jejich hospodářského zázemí. Vzhledem k tomu, ţe vznik vesnic na 

území panství byl různorodý, ukázal se rovněţ další odlišný vývoj. U plánovitě 

zaloţených vesnic se pozdější výstavba domkářských usedlostí soustřeďovala do 

samostatných čtvrtí mimo náves, naopak ţivelně zaloţené vsi mohly poskytnout 

místo pro nové domy na velkorysých prostorách návsi.  

 V podrobném rozboru pluţin byla u dvou vesnic zjištěna částečně 

dochovaná pravidelná distribuce pluţin související s polohou jednotlivých 

usedlostí v lokalitě tak jak, je to obvyklé v severní Evropě. Dalším dílčím 

výsledkem je zjištění, ţe ačkoli velkou část povrchu panství tvořily lesy, nebylo 

dřevo důleţitým obchodním artiklem. Řídké lesní porosty byly vyuţívány pro 

pastvu, dřevo spotřebováváno z velké části lokálně. U drobných sakrálních 

památek nebylo vţdy moţné zjistit dobu jejich vzniku, velmi záleţelo na jejich 

dochování do současnosti, nebo alespoň díky fotografické dokumentaci. 

 

 Široké téma vývoje kulturní krajiny v raném novověku otevírá další otázky 

moţnosti jejího studia. 

 

 

 

      v Domě Mince, Jílové u Prahy, 18.9.2014 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Transformation of the cultural landscape in the vicinity of the capital 

city: Dolnobřeţansko in 16th–19th century 

 

 This study is dealing with the development of cultural landscape in the 

Dolní Břeţany Estate in the early modern times, specifically from late 16th century 

to the middle of 19th century. The focal points of the study are three important 

elements: the development of the built-up areas of the selected villages, the 

monitoring of the transformation of the landscape out of the built-up and 

uninhabited areas (forests in particular), and finally the detection of agricultural 

and other objects in the landscape – the reason of their origin, use and potential 

downfall. 

 The Dolní Břeţany Estate is located 16 km south of Prague, it was 

established gradually starting in 14th century but its biggest growth was during 

the beginning of 17th century. Minor aristocratic owners were replaced by 

influential representatives of the Czech state (the Ţelínský family of Sebuzín, 

Michna of Vacínov) until the Prague Archbishopric became the new owner in 

1713. 

 Thanks to that, most historical written sources come from the Prague 

Archbishopric Archive, alternatively from the manor farm estate archive. Using 

the homestead identification method, which includes the following of the legal 

continuity of individual homesteads, proved to be the most important and most 

time consuming task. The finding appears to be the identification of the time of the 

origin of individual settlements and subsequently the time of the origin of 

individual village parts. The main sources of the study are land registers, those 

from Dolní Břeţany Estate coming from 16th century, cadastres and potentially 

account books. 

 To a smaller extent, the land registers have also been found useful for 

analysing the landscape outside the villages. More information can, however, be 

found in descriptions of the estate, account books, descriptions of the boundary 



line and cartographic sources. The most important elements for the research were 

indication sketches of regular registers dated 1841 and the so-called first military 

mapping from 1760. Marginally we could use various maps and plans of the 

manor farm estates as well as mining maps of gold mines near Jílové. Using local 

names hidden in cadastres and in registers from the second half of 20th century 

turned out to be a very rich source in all phases of the study. 

An integral part of working on a cultural landscape study is a field research, 

which included not only looking for small sacral relics and interpreting their 

particular location, but also covering the course of old paths and surface research 

of assumed vanished villages. 

 The findings of the research of a particular estate did not bring any 

surprising conclusions. However, they should help understand the origin and 

development of the settlements and use of their agricultural environment. In view 

of the fact that the origin of the villages on the territory of the estate was diverse, 

there was another dissimilar development, which became apparent. In 

systematically established villages, the houses were later built in separate areas 

outside the village square whereas naturally established villages could provide 

enough space for new houses to be built on generously spaced village squares.  

 A detailed analysis of deserted medieval fields revealed that in two villages 

there was a partially preserved regular distribution of deserted medieval fields 

connected with the position of individual homesteads in a locality as usual in 

northern Europe. Another partial finding is a discovery that even though a big 

part of the estate land is covered with forests, timber was not an article of 

commerce. Thin forest was used as a pasture and the timber was mostly used 

locally. It was not possible to identify the date of origin of each small sacral relic; it 

was very dependent on how intact the relic was or on photographic 

documentation. 

 A wide topic of cultural landscape development in early modern times 

opens up new questions about possibilities to study it. 
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Seznam zkratek 
 

AČ  Archiv český 

ad.  a další 

APA 1  Archiv praţského arcibiskupství 1 

APA H Archiv praţského arcibiskupství – hospodářství 

CO  císařský otisk stabilního katastru 

ČČH  Český časopis historický 

ČsČH  Československý časopis historický 

DD  Desky dvorské 

DZV  Desky zemské větší 

ED  Exequatoriumdominicale 

EU  Etnologický ústav 

fol.  folio, folia 

HG  Historická geografie 

i. č.   inventární číslo 

IS  indikační skica 

JK  josefský katastr 

kt.  karton 

NA  Národní archiv v Praze (není-li uvedeno jinak, pak jde o 1. oddělení) 

odd.  oddělení 

ŐNB  Österreichische Nationalbibliothek 

PH  Popisy hranic 

r.  rok, ročník 

RBM  Regesta diplomatica  nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae 

s.  strana 

sign.  signatura 

SK  stabilní katastr 

SM  Stará manipulace 

SMMP Sbírka montánních map a plánů 

SMP  Sbírka map a plánů 

SOA  Státní oblastní archiv 
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tj.  to jest 

TK  tereziánský katastr 

VM  vojenské mapování 

Vs  velkostatek 

zl.  zlatý(ch) 

zprac.  zpracovatel 
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Na úvod… 
 

 

Předkládaná práce nese název Proměny kulturní krajiny v zázemí hlavního 

města s podtitulem Dolnobřeţansko v 16. – 19. století. Ve výběru tématu a lokality 

jsem zohlednila znalost dotčeného území spolu s předchozí zkušeností 

s pramennou základnou v bakalářské a diplomové práci, kde jsem se věnovala 

území jediné obce – Libře leţící právě na Dolnobřeţansku. Další motivací je pro 

mě aktuální intenzivní proměnnost území a s ní související přesvědčení nutnosti 

zachytit v terénu pozůstatky zanikajících dob. 

 

 Disertační práci jsem začala psát v roce 2010. Za pouhé čtyři roky se stačila 

změnit i sama popisovaná krajina, přibylo literatury a objevily se nové moţnosti 

vyuţití elektronických map. I mé počáteční nadšení a představa velkých cílů se 

změnily, během práce jsem spíše přicházela na to, co nevím a co zjistit nikdy 

nemohu. Přesto doufám, ţe výsledek přinese alespoň odlesk skutečnosti v zrcadle 

dějin. 
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Co je kulturní krajina 
 

 

Základním pojmem je kulturní krajina, jak jej lze chápat? Termín vyuţívaný 

napříč obory popisuje nejvýstiţněji Norma o ochraně přírody a krajiny jako „typ 

krajiny, který se sestává ze vzájemně působících přírodních a antropogenních sloţek, 

utvářející se pod vlivem lidské činnosti a přírodních procesů a splňující určité 

socioekonomické funkce.“1 Zjednodušeně tak lze říct, ţe „kulturní krajina je krajina 

trvale vyuţívaná a ovlivňovaná člověkem“.2 Porozumění pojmu „krajina“ závisí také 

na tazateli, jinak se na ni bude dívat umělec, ekolog a historik.  

Zajímavé zamyšlení nad tímto tématem nabízí jinak z historického hlediska 

svého času diskutovaná kniha Krajina a revoluce,3 jejíţ autoři k samotné „vědě o 

krajině“  poznamenávají, ţe „….je široká a mnohotvárná, ţe ani nemá jméno a její 

tematická šíře pak bývá dobrou příleţitostí schovávat sem skoro cokoli, čím se pojem 

krajiny zhusta degraduje v bezobsaţnou bublinu a sama věda o krajině v systematizovanou 

ţvanírnu na volné téma.“4 Předešlý text téma sice poněkud bagatelizuje, přesto 

(anebo právě proto) je vhodné podívat se, jakou optikou se na kulturní krajinu, 

resp. krajinu obecně dívají různé vědní obory. Archeologa zajímají naleziště 

pravěkých vesnic, bude zkoumat antropogenní útvary a sbírat po polích střepy a 

v krajině hledat „formy organizace krajiny v konkrétním čase“,5 botanik vţdy latentně 

vyhledává ţivot, proto je pro něj krajina „interpretovaný text“, „ţivá soustava“, či 

dokonce osobnost.6 Krajinu lze nahlíţet rovněţ jako oblast lidských aktivit, které 

můţeme zpětně poznávat pomocí ikonografických pramenů,7 případně osobních 

zápisů.8 

                                                 
1
 ČSN 83 7005; DEMEK, J. Úvod do krajinné ekologie, 1999, s. 59. 

2
 LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině, 2001, s. 6. 

3
 SÁDLO, P. – POKORNÝ- P. - HÁJEK, P. – DRESLEROVÁ, D. – CÍLEK, V. Krajina a revoluce, 

2005 (k tomu více MAUR, E. Revoluce ve výkladu historických proměn krajiny? ČČH 105, 2007/3, 
s. 619 – 626). 
4
 Tamtéţ, s. 12. 

5
 GOJDA, M. Vývoj archetypů kulturní krajiny, 2000, s. 68. 

6
 SÁDLO, J. Krajina jako interpretovaný text. In: Archeologie a krajinná ekologie, 1994, s. 47 -55; 

autor je přírodovědec, biolog, zabývá se mj. dynamikou krajiny v holocénu a kulturně-naturálními 
jevy. 
7
 ŠMELHAUS, V. Ikonografie krajiny a ţivota lidu. In: Český lid 6/1952, r. 52, s. 352 – 359. 

8
 např. ŠIMŮNEK, R. Krajina a příroda ve vnímání a myšlení středověkého člověka. In: HG 35/1, 

2009, s. 95 – 146. 
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V poslední době je krajinné téma relativně módní záleţitostí a objevují další 

pojetí orientována filozoficko-symbolicky s ohledem na nakládání s historickým 

dědictvím, krajina jako neuronová síť,9paměť krajiny,10genius loci11 a další, jenţ 

působí především inspirativně.12 Všechna pojetí však jednoznačně deklarují 

vztahy mezi přírodou a člověkem, jakoţto strůjcem změn. Lidský tvor přetvářel 

své okolí vědomě i nevědomě, úkolem vědců studujících krajinu je poznat, kdy, 

jak, proč a do jaké míry se změny děly. Osobně vnímám krajinu jako jedinečný 

předmět zkoumání, který umoţňuje takřka trojrozměrné studium, a to jak ve 

vertikálním, tak v horizontálním směru. 

Konkrétnímu sledování změn v české krajině v době raného novověku se 

věnoval např. Martin Dohnal, jenţ problematiku sledoval na příkladu obce 

Borovany,13 komplexní pohled na svět bavorské vsi Unterfinning podal Rainer 

Beck ve studii z roku 1993, podobně v německé jazykové oblasti i další.14 Patrně 

nejnovějším počinem v této oblasti je kolektivní dílo věnující se vývoji středočeské 

krajiny Novodvorska a Ţehušicka, jehoţ autoři dotáhli dějinný vývoj aţ do 

současnosti a podle mého názoru ukázali, jak je vhodné mezioborově 

spolupracovat.15 Koncepčnímu studiu české krajiny se věnuje téţ Ústav 

aplikované ekologie na ČZÚ,16 souhrnně téma pojal i text Vývoj krajiny v České 

republice, primárně určený pedagogům.17 

V širším rozměru se raněnovověké změny krajiny dotýkají práce zkoumající 

vesnické osídlení, zaniklé obce, hospodaření velkostatků, průběh komunikací, 

dějiny lesnictví a mnohé další, byť jen okrajově (industrializace, poutní místa…).18 

 

                                                 
9
 CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější, 2010, s. 16. 

10
 SCHAMA, S. Krajina a paměť, 2008. 

11
 SCHULZ, CH. N. Genius loci: Krajina, místo, architektura, 2010. 

12
 LIBROVÁ, H. Láska ke krajině? 1988; KVĚT, R. Duše krajiny, 2003; Krajina v České republice, 

2007. 
13

 DOHNAL, M. Historická a kulturní krajina v novověku. Vývoj vsi Borovany u Bechyně, 2003. 
14

 BECK, R. Unterfinning: Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne, 1993; LORENZ, S. - 
RŰCKERT, P. (eds.),LandnutzungundLandschaftsentwicklungimdeutschemSüdwesten. Zur 
Umweltgeschichte im sčten Mittelalter und in der frčen Neuzeit, 2009; Landschaft hat Geschichte, 
historisme Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft in Theyern. CD-ROM, 1999. 
15

 LIPSKÝ, Z. – ŠANTRŮČKOVÁ, M. – WEBER, M. a kol. Vývoj krajiny Novodvorska a Ţehušicka 
ve středních Čechách, 2011. 
16

 LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině, 2001. 
17

 LOKOČ, R. - LOKOČOVÁ, M. Vývoj krajiny v České republice, 2010. 
18

 MATOUŠEK, V. Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny v době industriální, 2010. 
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Metodika práce 
 

 K dosaţení konkrétních výsledků jsem si na počátku stanovila pět bodů, 

které jsem dále rozpracovávala: 

 

1. „Ze vsí do polí“ – studium stavebního vývoje jednotlivých vesnic, jejich 

rozrůstání, pustnutí, proměny. 

2. Labilita x stabilita prvků v krajině – sídla, pole, louky, lesy s ohledem na 

vyuţívání od 16. do 19. století. 

3. Budovy či místa se specifickou funkcí, jejich vliv na utváření okolí (dvory, 

ovčíny, cihelny, pivovary, doly, komunikace, rybníky) 

4. Místa paměti s vlastní symbolickou funkcí svého umístění – drobná sakrální 

architektura, toponyma. 

 

Výběr lokalit, metodika výzkumu, prameny 
 

a) výběr lokalit 

 Dolnobřeţanské panství svou rozlohou cca 100 km2 zahrnuje pestrou směs 

typů sídel. Jak jiţ bylo řečeno výše, na formování osídlení se podílelo několik 

vlivů – klášterní kolonizace, zakládání vsí (patrně) praţskými měšťany, ale i 

ţivelný růst osad. K podrobnému zkoumání proto bylo vybráno 21 sídel různé 

velikosti – od osady o pouhých dvou usedlostech (Kamenná Vrata) aţ po centrum 

panství - Dolní Břeţany (v roce 1841 celkem 60 popisných čísel). Kromě širokého 

rozpětí velikostního byly ve volbě zohledněny rovněţ další aspekty: 

1. různé typy vzniku sídla 

2. poloha v terénu a dostupnost komunikací 

3. historický vývoj 

Konkrétně jde o tato sídla: Bohuliby, Březová, Dolní Břeţany, Hodkovice, 

Chotouň, Kamenná Vrata, Lhota, Libeň, Libeř, Luka (pod Medníkem), Obora, 

Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Petrov, Podloučí, Pohoří, Sázava, Skalsko, Zahořany, 

Zvole. 
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 Cílem podrobného zpracování konkrétních lokalit bylo postihnout nejen 

vlastní vývoj intravilánu té které vsi, ale především se pokusit obecně 

charakterizovat dynamiku růstu a případně pustnutí vesnic a osad na 

dolnobřeţanském panství. V dalších kapitolách byla primárně popisována rovněţ 

tato sídla, a to díky provedené rešerši. Stranou však nezůstala ani další místa na 

panství. 

 

b) metodika výzkumu 

 Sledovat vývoj vesnic v období konec 16. století aţ poloviny 19. století 

vyţaduje metodu usedlostní identifikace.19 Pracovní postup zahrnuje sledování 

právní kontinuity jednotlivých usedlostí ve vsi retrospektivní formou, tzn. od 

mladší doby (např. stabilní katastr) k nejstarším vyuţitelným pramenům (berní 

rula či pozemkové knihy). Metoda nachází své vyuţití často ve stavebně-

historickém výzkumu, případně v genealogických studiích. Pro studium 

intravilánu je však nepostradatelnou metodou výzkumu.20 Velmi se osvědčilo 

uţití programu excel, díky němuţ lze dobře pracovat s výsledky z jednotlivých 

pramenů. Z vyexcerpovaných dat pomocí usedlostní identifikace následně 

vznikne (v ideálním případě) ucelená řada záznamů váţící se ke konkrétní 

usedlosti. 

 Také v případě sledování krajiny extravilánu bylo vyuţito stejných 

pramenů. Pozornost byla věnována postupně všem specifickým „uţitným 

místům“, tedy dvorům, ovčínům, mlýnům, baţantnicím, chmelnicím, vinicím a 

rybníkům. Rozsah výsledků byl limitován dostupnými archivními prameny. 

 Téměř na úplném závěru zpracovávání disertace bylo podniknuto několik 

terénních průzkumů, které přinesly poznatky o dosud neznámých zaniklých 

vesnicích na dolnobřeţanském panství. Další zkoumání snad prozradí 

k dějinám středověku a raného novověku více. 

                                                 
19

 VOREL, P. Základy historické regionalistiky, 2005, s. 86-87. 
20

 Např. VOREL, P. Valy nad Labem 1398-1998. Stručná historie 600 obce, 1998; DOHNAL, M. 
Historická kulturní krajina v novověku. Vývoj vsi a pluţiny v Borovanech u Bechyně, 2003; TÝŢ, 
Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15. – 19. století, 2006; KUCROVÁ, V. Libeř 
v raném novověku, 2013; z etnologického hlediska také DOUŠEK, R. Sebranice a jejich rychtář 
Ondřej Kanýz (1694-1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století, 2009. 
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c) prameny 

 Největší zastoupení mají archivní prameny patrimoniální provenience, 

jejichţ primárním účelem byla evidence obyvatelstva, domů a půdy. Sledované 

území se pod jednu vrchnost konsolidovalo hlavně během 17. století, proto 

starší materiály mají odlišné původce – např. informace k vesnicím zaloţeným 

Ostrovským klášterem se nachází ve fondu Velkostatek Svatý Jan pod Skalou 

(spolu se vzácným urbářem z roku 1388),21 k Zlatníkům a Hodkovicím ve 

fondu řádu dominikánů.22 

 Na nejniţší správní úrovni leţí pozemkové (gruntovní) knihy panství Dolní 

Břeţany, dochované jiţ od roku 1581, jeţ podrobně mapují počet usedlostí ve 

vsi a jejich druhy, případné pustnutí, obnovení a dělení gruntů. Některé zápisy 

mohou uvádět taktéţ inventář nebo podrobnosti k příslušejícím pozemkům 

(poloha, jméno, osetí).23 Velkostatkový fond nabízí rovněţ moţnost vyuţití 

hospodářských zpráv nebo dokumenty o lesích. Tyto materiály pochází 

většinou z 19. století.24 

  O stupeň výše stojí prameny sledující celé panství, v tomto případě bylo 

dolnobřeţanskou vrchností Praţské arcibiskupství, proto je třeba hledat v jeho 

rozsáhlém fondu, především mezi hospodářskými zprávami.25 V celozemském 

měřítku pak vznikaly další materiály – katastry, které evidují jména majitelů 

domů, sociálně právní zařazení (sedláci – chalupníci – domkáři) a výměru 

                                                 
21

 SOA Praha, fond Velkostatek sv. Jan pod Skalou: i. č. 1 (soupis poddaných obce Březová v roce 
1711), i. č. 3 (soupis poddaných obce Březová v roce 1733), i. č. 4 (soupis poddaných obce 
Březová v roce 1735), i. č. 5 (soupis poddaných obce Březová v roce 1736), i. č. 6 (soupis 
poddaných obce Březová v roce 1737), i. č. 729 (Registrum universale monasterii s. Johannis in 
Insula ab a. 1388), i. č. 742 (Registra purkrechtní panství klášterů sv. Jana na Ostrově a pod 
Skalou z let 1655-1763). 
22

 NA Praha, fond Dominikáni – provinciát a konvent: i. č. 30 (Registra záduší kostela sv. Jiljí – 
důchody a platy stálé od poddaných dominikánů, 1576-1599), i. č. 34 (Registra vsí náleţejících 
ctih. Dominikánům v XVI. století, 1554-1597). 
23

 SOA Praha, fond Velkostatek Dolní Břeţany: i. č. 2728-2747 (pozemkové knihy pro obce na 
panství z let 1581-1822). 
24

 SOA Praha, fond Velkostatek Dolní Břeţany: např. i. č. 154 (hospodářské zprávy z let 1734-
1818), i. č. 158 (stavby na panství z let 1799-1820), i. č. 29 (popis porostů vysoké lesa v revírech, 
r. 1876), i. č. 30 (popis porostů nízkého lesa v revírech, r. 1876). 
25

 Arcibiskupské fondy jsou velmi bohaté, nalezneme zde jak otázky ryze hospodářské 
(hospodářské zprávy, pronajímání dvorů, stavby silnic), tak pamětní (pamětní kniha panství Dolní 
Břeţany), osobní (osobní záznamy o zaměstnancích), lesnické (popisy hranic revírů), ale i mapy a 
plány budov na panství.  
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půdy. Nejstarším katastrem je pro české země berní rula z r. 1654,26 poté 

následoval katastr tereziánský (1. polovina 18. století)27 a josefský (konec 18. 

století). Patrně nejdokonalejším byl stabilní katastr, pro dotčené území 

vypracován v roce 1841.28 

 Velmi podnětným a bohatým pramenem se ukázal soupis pomístních jmen 

vzniklých při soupisové akci onomastického pracoviště Ústavu pro jazyk český 

v letech 1963-1980.29 

 Z kartografických pramenů přináší největší uţitek přirozeně indikační skici 

(příp. tzv. císařské otisky), jeţ podrobně zjevují stav osídlení obce v roce 

1841.30Přehledově lze vyuţít i 1., 2 a 3, vojenského mapování,31 případně plány 

vrchnostenských dvorů z roku 1837.32 Výhodou moderních médií je moţnost 

vyuţívat i dříve nedostupná data. Prostředí internetu nabízí nepřeberné 

mnoţství mapových aplikací, jeţ dokáţí historikovi při jeho práci pomoci. 

Z obecných kartografických materiálů jmenujme mapy.cz a Mapový server 

crr.cz33 Ke specializovaným mapám patří geologické mapy na serveru České 

geologické sluţby, případně ortofotomapy z 50. let 20. století, přístupné přes 

web Národní inventarizace kontaminovaných míst.34 

 

 

 

 

                                                 
26

 HRADECKÝ, E. (ed.) Berní rula 26, kraj Podbrdský, 1952; HAASOVÁ-JELÍNKOVÁ M. (ed.) 
Berní rula 18, kraj Kouřimský, díl I., 1952. 
27

 NA, fond Tereziánský katastr: i. č. 1584 (fasse z roku 1713 pro panství Dolní Břeţany), i. č. 1583 
(napravená fasse z roku 1716 pro panství Dolní Břeţany), i. č.294/31 (fasse pro Březovou – statek 
Davle, Berounsko); i. č. 1470 (spisy pro panství Dolní Břeţany); i. č. 1677/493 (svobodníci v kraji 
Kouřimském). V edici pak CHALUPA, A. a kol. Tereziánský katastr český, sv. 2, Rustikál (kraje K-
Ţ), 1966, s. 49-51. 
28

 NA Praha, fond Stabilní katastr – duplikát, zde konkrétní lokality. 
29

 Výsledky z jednotlivých obcí jsou dle okresů uloţeny v Oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk 
český, Akademie věd ČR, v.v.i ve Valentinské ulici 1, Praha 1. 
30

 Není-li uvedeno jinak, pak je k práci s indikačními skicami vyuţito webové aplikace Archivní 
mapy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, přístupného na: 
http://archivnimapy.cuzk.cz/, případně naskenované verze (týká se obcí Jílové, Libeň, Libeř, 
Ohrobec, Okrouhlo, Pohoří a Psáry) z Národního archivu, fond Indikační skici. Císařské otisky byly 
rovněţ vyuţity z webového portálu CUZK. 
31

http://oldmaps.geolab.cz/ 
32

 NA, fond APA H, i. č. 2102. 
33

http://www.mapy.cz/,  http://mapy.crr.cz/,  
34

http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace, http://kontaminace.cenia.cz/. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/
http://mapy.crr.cz/
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace
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Poznámka k terminologii: 

Kvůli zpřehlednění uţívám v textu zkratky TK (= Národní archiv v Praze, 1. oddělení, 

fond Tereziánský katastr), JK (= Národní archiv v Praze, 1. oddělení, fond Josefský 

katastr), SK (= Národní archiv v Praze, 1. oddělení, fond Stabilní katastr-duplikát), IS 

(indikační skica), CO (císařský otisk), VM (vojenské mapování s příslušným 

číslováním). Podobně postupuji při uvedení citace z archivních pramenů: VS DB 

(=Státní oblastní archiv v Praze, fond Velkostatek Dolní Břeţany), APA I (=Národní 

archiv v Praze, 1. oddělení, fond Archiv Praţského arcibiskupství 1), APA H 

(=Národní archiv v Praze, 1. oddělení, fond Archiv Praţského arcibiskupství-

hospodářství). 
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Vývoj panství 
 

 

Přestoţe leţelo arcibiskupské panství takřka na dohled od hlavního města, 

nikdo se mu v literatuře zatím podrobně nevěnoval. Starší česká historiografie se 

chronologicky zaměřovala na středověké dějiny pozemkové drţby Arcibiskupství 

praţského, coţ je případ např. Z. Boháče a J. Láníka.35 Průřezově pak působení 

církevní správy shrnul před dvěma desítkami let sborník statí z rukou editorů Z. 

Hledíkové a J. Polce.36 

Začněme od konce - popisem panství z roku 1811 : „Panství Dolní Břeţany, 

včetně Štědříku, Březové a Jesenice, leţí v Kouřimském kraji, 2 míle od Prahy. Na východě 

hraničí s panstvím Manderscheid(=Dobřejovice) a statkem Zlatníky, na jihu se statkem 

Štiřín, městem Jílové a panstvím Lešany, na západě s panstvím Zbraslav a na severu 

s panstvím Kunratice a Průhonice. Na lešanských hranicích teče řeka Sázava a naproti 

Zbraslavi řeka Vltava; vrchnostenskou vsí Jesenice vede obchodní trasa a linecká pošta.“37 

Dále nám stejný dokument představí počet popluţních dvorů (10), cihelen a 

palíren (po 1), hospod (21), mlýnů (7), kováren (7), vsí (28+2 částečně), kostelů (1 

farní a 2 filiální) a škol (2). Na celém panství bylo tehdy napočítáno 152 sedláků, 70 

chalupníků a 285 podruhů a dalších lidí, kteří dohromady vykonávají 15 075 dnů 

ruční a 23 036 dnů potaţní roboty. Celkový počet obyvatel byl 3 119.38 Závěr 

zprávy je věnován informaci o snaze vrchnosti vyuţít lov ryb na části řeky Sázavy 

a oboru u Modřan. „Panství má dostatek dříví kamene, hlíny a písku, v současnosti se 

nevyskytují ţádné hraniční spory.“ 

Základem panství byly Dolní Břeţany. Osídlení místa je velmi staré - 

archeologické nálezy dokládají činnost člověka jiţ v mladší době kamenné, nejvíce 

pozůstatků však za sebou v této oblasti zanechala kultura laténská v lokalitě 

                                                 
35

 BOHÁČ, Z. Pozemková drţba praţského arcibiskupství v době předhusitské. In: HG18 (Sborník 
příspěvků k dějinám feudální drţby předhusitských Čech), 1979, s. 165-203; LÁNÍK, J. Vývoj 
pozemkové drţby praţského arcibiskupství od 10. do 14. století. In: HG 20 (Sborník k šedesátinám 
akademika Jaroslava Purše),1982, s. 113-125. 
36

 HLEDÍKOVÁ, Z. – POLC J. (edd.), Praţské arcibiskupství 1344-1994. Sborník statí o jeho 
působení a významu v české zemi, 1994. 
37

 NA, fond APA-H, i. č. 1305, kt. 1184 a. 
38

 K 1. 1. 2014 má samotná obec Jesenice 7 900 obyvatel. (cit. http://www.oujesenice.cz/). 
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Závist.39 V poloze „Hradišťátko“ bylo objeveno 

opevněné hradiště z 1. poloviny 11. století a další 

různě staré nálezy v časovém rozpětí od neolitu 

k raně středověkému období v oblasti mezi 

Lhotou a Dolními Břeţany.40 

 

Přes prokazatelné starší osídlení se 

Břeţany poprvé v písemných pramenech 

objevují aţ na počátku 14. století, konkrétně 

v roce 1332 při koupi břeţanského statku 

praţským měšťanem 

MenhartemOlbramovicem.41O tři dekády mladší je první informace o existenci 

tvrze, dokonce snad větších rozměrů („ ipse hereditatem suam in Brzezans, curiam 

araturarum cum municione...“),42 podobně i v roce 1377 („in castro Brzezan“),43 kdy se 

uvádí spolu s tvrzí i kaple. Roku 1364 se dostaly Břeţany spolu se sousední 

Lhotou litomyšlskému biskupství,44 následně pak obec patřila zbraslavskému 

klášteru. Neţ vypukly husitské války, propůjčil král Václav IV. Janu, řečenému 

Líček právo na vypírání a kutání zlata u Břeţan.45 

Husité s Janem Ţiţkou dobyli Břeţany i tvrz ve Zlatníkách. V roce 1436 

zastavil císař Zikmund ves Břeţany, Zvoli, Ohrobec a Lhotu Benedovi z Nečtin.46 

Jeho syn koupil roku 1476 od zbraslavského opata Jana břeţanskou tvrz, popluţní 

dvůr s popluţím a okolní vesnice Lhotu, Rájov (dnes Jarov), Zvoli a Ohrobec. 

Benedové vlastnili Břeţany aţ do poloviny následujícího století. 

Od roku 1527 byl majitelem Břeţan Jan starší z Valdštejna,47 ale ten roku 

1546 Břeţany opět prodal svému švagrovi Jetřichu Špetlovi z Prudic a Janovic. 

                                                 
39

 Např. ČTVERÁK, V. a kol. Encyklopedie Hradišť v Čechách, 2003, s. 161-171. 
40

 ČTVERÁK, V. – LUTOVSKÝ, M. Raně středověké hradiště v poloze „Hradišťátko“ u Dolních 
Břeţan, In: Archeologie ve středních Čechách 3, 199, s. 407-440. 
41

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, č. 1. Okres Jílovský, politický, soudní i berní 
samotný, 1939, s. 57. 
42

TADRA, F. Listy kláštera Zbraslavského, čl. 172, str. 131. 
43

 Tamtéţ, čl. 192, str. 152.  
44

 Tamtéţ, čl. 172, str. 131. 
45

 Tamtéţ čl. 248, s. 207. 
46

 PALACKÝ, F. (ed.) Archiv český II, 1842, s. 184. 
47

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 58. 

Panství v roce 1476 
(Břeţany, Lhota, Ohrobec, Zvole) 
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Jetřich se oţenil s Valdštejnovou sestrou Annou z Dobřenic, jeţ v Břeţanech 

zaloţila chmelnici. V roce 1573 jejich dědicové Burián, Karel a nezletilý Jan prodali 

statek Břeţany s tvrzí, pivovarem, sladovnou, mlýnem a dalším příslušenstvím, 

vesnicemi Zvolí, Lhotou a krčmou Jarovem Jiřímu Voděradskému z Hrušova. 

Tento vyhlášený lichvář a finanční manipulátor byl v roce 1580 sťat a jeho majetek 

připadl sirotkům Janovi, Jindřichovi, Václavovi a Bohuslavovi. Správkyní statku 

se stala jejich matka Anna Voděradská z Dobřenic. 

Roku 1585 získala Břeţany dcera Anny Voděradské, Magdalena 

Voděradská z Hrušova, ke které se v roce 1590 přiţenil místokancléř Království 

českého, Krištof Ţelínský ze Sebuzína. Za jeho vlády byla tvrz přestavěna na 

renesanční zámek, k rozšiřujícímu se panství přibyly vesnice Vestec, Zdiměřice, 

Jirčany a dvůr Štědřík, tvrz a ves Cholupice, Písnice, část Modřan a Libeň s Libří. 

Po smrti Ţelínského vládla na panství vdova Magdalena, a to aţ do roku 1616. Ke 

statku mimo jiné připojila Chotouň. Poté se Břeţan a Cholupic ujal její syn Václav 

Ţelínský ze Sebuzína, zatímco jeho bratr Gabriel Kryštof spravoval Libeň 

s Chotouní. Krátký čas uţíval oba majetky po zemřelém bratru Gabriel Kryštof.48 

V roce 1626 připadla ves s tvrzí, dvorem, pivovarem, popluţním dvorem a 

dalším majetkem49 tetě předchozích majitelů Polyxeně Donínové z Hrušova, 

rozené Voděradské.50 Ta byla jedinou dcerou Bohuslava Voděradského z Hrušova 

– posledního muţského potomka pro lichvu popraveného Jiříka. Polyxena se 

provdala za Otu purkrabího z Donína, a zadluţený majetek nabídla k prodeji. 

Břeţanský statek koupil Pavel Michna z Vacínova za sumu 76 544 kop 

míšeňských a připojil k němu i Libeň s Chotouní, kterou získal po Gabrielu 

Krištofu Ţelínském.51 Za Michnova drţení byly Břeţany nazvány „Dolní“ 

k rozlišení Břeţan leţících nedaleko Lešan u Sázavy, které šlechtici rovněţ patřily. 

                                                 
48

 BÍLEK, T. V. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 (Spisů musejních č. 155. Novočeská 
bibliotéka č. 25),1882, s. 944-945. 
49

 Tj. Lhotu a krčmu na Jarově, ves a dvůr Zvoli, tvrz Cholupice s příleţitostmi a rybníky, Ohrobec, 
Jirčany, Hodkovice, Štědřík, Písnici, 5 poddaných v Modřanech, Vestec, mlýny v Břeţanech a 
Modřanech. 
50

 NA, fond DZV 142, H 22. 
51

 Velkostatek Dolní Břeţany – Dobřejovice, inventář 1715-1949, Státní archiv Praha, pobočka 
Benešov, 1961, s, 1; BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 47. 
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Michna zemřel roku 1632 a Břeţany získal 

jeho syn Jan Michna z Vacínova, po něm v 

roce 1636 dědil Břeţany Janův bratr Václav 

Michna z Vacínova.  

 

 

 

 

 

 

 

Po jeho smrti roku 1667 po něm dědil Zikmund Norbert, který záhy zemřel 

a vdova s nedospělými syny panství prodala v roce 1673 Jiříku Ludvíkovi, hraběti 

ze Sienzendorfu za sumu 95 000 zlatých.52Sienzendorf zemřel roku 1683. V témţe 

roce byly Břeţany za 116 tisíc zlatých prodány Janu Fridrichovi, hraběti z 

Trautmansdorfu.53 Byl nejvyšším komorníkem a místodrţícím Království českého. 

Měl pět synů s Klárou Šternberkovou. V roce 1696 se Břeţan ujal jeho nejmladší 

syn František Josef. Roku 1715 koupil od Trautmansdorfů Břeţany praţský 

arcibiskup František Ferdinand hrabě z Khüenburgu (za částku 265 000 zlatých) a 

připojil břeţanské panství k majetku Arcibiskupství praţského. Hrabě nechal 

vytvořit nový urbář s pozemkovou knihou, kde byl kromě rozvrţení pozemků a 

rozepsaných berní uveden také nový dědický řád.54 

Arcibiskupství zůstalo vlastníkem Dolních Břeţan i po zrušení poddanství 

(1848) v rámci stejnojmenného velkostatku do roku 1945. 

 

 

 

                                                 
52

 NA, fond DZV 393, M 9. 
53

 NA, fond DZV 396 R 13. 
54

 Edice dědického řádu a základního dělení osedlých v AČ XXIV, s. 99-106; v archivu SOA Praha, 
fond Velkostatek Dolní Břeţany jsou tyto knihy zařazeny pod inventárními čísly 2740 aţ 2747. 

Rozloha panství za Michny z Vacínova 

(zelená – statek Břeţany, ţlutá – statek Chotouň, 

červená – statek Nová Libeň), rozdělené vsi 

Modřany, Hodkovice a Psáry šrafovaně, Modře 

označeny později připojené vsi. 
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Statek Chotouň 
 Nevelká ves Chotouň, leţící u Jílového, tvořila ve druhé polovině 16. a na 

počátku 17. století centrum malého panství. O samotné Chotouni se poprvé 

dozvídáme v roce 1348, kdy zde měl zbraslavský klášter plat pro čtyři nemocné, 

zbytek vsi patřila jílovskému měšťanu Pešku Dirnerovi. I v dalších letech se o ves 

dělili jílovští měšťané s klášterem. V roce 1580byla ves s krčmou, popluţním 

dvorem, mlýnem a pilou připojena postoupena Jiříku Karbanovi z Olšan jako 

forma splacení dluhu Heřmana Diviše na Zlovicích; kromě Chotouně Karbanovi 

postoupil i Libeř s tvrzí, Uhliště, Luka, Podloučí a Sázavu a Skalsko.55 Tento 

šlechtic měl ovšem sám dluhy, proto Libeř postoupil k Nové Libni Vilému 

z Roţmberka.56 Karbanův syn Martin prodal roku 1595 celý statek Magdaleně 

Ţelínské ze Sebuzína za 14 000 kop míšenských.57 Celou částku Sebuzínská 

doplatila aţ o 12 let později.58 Roku 1623 připadla Chotouň s Libní synu Gabrielu 

Kryštofovi, který po smrti bratra Václava zdědil i Břeţany. Kdyţ Gabriel Kryštof 

zemřel, připadlo veškeré dědictví královské komoře. V roce 1627 byl celý majetek 

dědičně přenechán Pavlu Michnovi z Vacínova a tím připojen k Břeţanům. 

V Chotouni je ve středověku pramenně doloţen mlýn, pila, pivovar se 

sladovnou, dva popluţní dvory s chmelnicemi a štěpnicemi, ovčín a také tvrz. 

Jeden ze dvorů přeţil staletí a areál prozaicky zvaný Chotouňský dvůr dnes 

vyuţívá výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv. Čp. 1 býval mlýn, 

podle některých mohl pivovar se sladovnou kdysi stávat v oblasti čp. 4.59 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 NA, fond DZV 90 H 6. 
56

 NA, fond  DZV 90 H 13. 
57

 NA, fond DZV 138 N 19. 
58

 NA, fond DZV 181 G 10. 
59

 BARVÍŘOVÁ, O. Z dějin Chotouně u Jílového. In: Vltavské proudy XVIII, 25.1.1939, s. 3. 
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Statek Libeň 
Základem malého panství byla Libeň, nebo také Nová Libeň. Prvně je 

doloţena roku 1310, pravděpodobně byla zaloţena Ostrovským klášterem.60Na 

konci 14. století zde bylo zaznamenánojedenáct plátců daně, patrně jiţ tehdy tu 

existoval popluţní dvůr. V roce 1437 zastavil císař Zikmund ves a dvůr Libeň 

spolu s částí vsi Okrouhla Matěji Karlštejnskému z Černošic, který je měl drţet 

ještě dalších dvacet let.61 Před rokem 1475 Libeň vyplatil Jan (či Václav) Beneda 

z Nečtin a připojil k Břeţanům. Po roce 1537 Jan Beneda (potomek předchozího) 

Břeţany prodal a v Libni vystavěl tvrz, „od níţ se statku a vsi celé 16. století Nová 

Libeň říkalo.“62 Roku 1556 byla Libeň v drţení mladších bratrů Jana (Albrechta) a 

Beneše Benedových, jeţ ji prodali JetřichuŠpetlovi z Prudic a Janovic (a opět došlo 

k připojení k Břeţanům). Poté (r. 1573) koupil oba statky Jiřík Voděradský 

z Hrušova, ale jiţ po pěti dnech prodal Libeň Zikmundu TluksoviVrábskému 

z Vrábí.Tluksa se oţenil s Markétou z Liběchova, jeţ v roce 1584 prodala panství 

zahrnující Libeň se dvorem a vesnice Okrouhlo, Bohuliby, Oleško, Hodkovice, 

Zahořany, Kamenná Vrata, Oboru, Petrov (+ Hořelici a Třepsín) s veškerým 

příslušenstvím Vilému z Roţmberka.63 

O pouhých šest let později věnoval k uţívání zdejší majetek Roţmberk 

svému alchymistovi Edwardu Kelleymu,64 ten však byl rok poté zatčen a statek 

propadl komoře. V roce 1597 bylo panství prodáno Štěpánu Jiřímu ze Šternberka 

za sumu 22 000 kop míšeňských a kromě výše zmíněných vsí zahrnovalo rovněţ 

sousední Libeř s tvrzemi a domy v Jílovém.65 Dalším majitelem statku se stal 

                                                 
60

 RBM II, č. 2242, s. 971; BOHÁČ, Z., Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných 
pramenů. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka X, s. 117-118. 
61

 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1998, 15. díl, s. 216. 
62

 Tamtéţ 
63

 Převod v NA, fond DZV 21 M 4, potvrzení císařem NA, fond SM i. č. 205 B 23 18 a DZV I 9 aţ 
22, N 7 – kv. rel, 47, G 10. 
64

 NA, fond DZV 25 G 13 a DZV 172 C 16. 
65

„...se vším jich příslušenstvím a obzvláště pak s těmito níţe psanými vesnicemi, jmenovitě ves 
Nová Libeň, ves Libeř, ves Vokrouhlov, ves Zahořany, ves Vobora, ves Bohuliby, ves Voleško, ves 
Petrov, ves Třepsín, ves Kamenná Vrata, ves Hodkovice a to s platy /.../, kuřmi, vejci, robotami a 
všelijakými jinými povinnostmi, jimiţ lidé osedlí, v týchţ vesnicích spravedlivě povinni jsou, s dvory 
kmetcími, diedinami ornými, lukami a porostlinami, průhony, pastvami a občinami, /.../s krčmami 
vejsadními a poddacím kostelním ve vsi Libři, s tvrzí starou i novou, téţ s dvorem popluţním ve vsi 
Nové Libni a tvrzištěm starým ve vsi Libři s dědinami ornými a lukami, jakţ ty ode dvorův 
novolibeňského a libeřského nyní v hromadu spojeni a kterémţ dvoru novolibeňském obráceni 
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Kryštof Ţelínský ze Sebuzína, místokancléř Království českého. Libeň tak fakticky 

na čas připojil k Břeţanům. Po jeho smrti však došlo k rozdělení majetku mezi dva 

syny; Libeň dostal Gabriel Kryštof spolu s domy v Jílovém a Chotouní.66 V roce 

1626 zemřel jeho bratr Václav a Gabriel se ujal i zbývajícího majetku (Břeţany a 

Cholupice).67 Gabriel Kryštof Ţelínský vše odkázal své tetě Kateřině Polyxeně 

Donínové z Hrušova, po jeho smrti ale císařská komora Libeň s Chotouní a 

jílovskými domy prodala hraběti Sezimovy z Vrtby za 41 500 zlatých. Hrabě však 

rychle od koupě upustil a 15. září 1627 byl majetek postoupen Pavlu Michnovi 

z Vacínova.68 Stejného roku se Michna stal vlastníkem i druhé části dědictví po 

Ţelínských – statku Břeţany, který mu Kateřina Donínová prodala za 50 000 kop 

míšeňských. Libeň byla od té doby součástí dolnobřeţanského panství. 

Díky pestrému vývoji statku existuje relativně velké mnoţství písemných 

pramenů, dokumentujících stav libeňského popluţního dvora a tvrze ve druhé 

polovině 16. století.69 Tvrz se nacházela při dvoře, zhruba v místechčp. 8, 15, 76, 77 

a 94, do dnešních dnů se z ní nic nezachovalo. Kdyţ dolnobřeţanské panství 

přebíral v roce 1715 hrabě z Khüenburgu, byla tvrz jiţ pustá.70 Při popluţním 

                                                                                                                                                    
jsou, s ovčínem při témţ dvoře na dědinách libeřských v nově vystaveným a průhony volnými a 
pastvami k témuţ dvoru novolibeňskému náleţícím, s slepicemi, zahradami a chmelnicemi a 
staveními dvou krčem, s grunty k nim přidanejmi, jedné ve vsi Nové Libni a druhé ve vsi Libři, téţ 
platy z týchţ najmenovaných krčem, s kovárnou a nádobím kovářským při dvoře novolibeňském, 
téţ s platem z téţ kovárny, s mlejny, rybníky, potoky, struhami a vodotočinami, s lesy, háji, mýty a 
porostlinami s dřevem a gruntem na němţ, týţ lesové zrostlí a všelijakým jiným k týmţ statkům 
novolibeňském a libeřském, z nichţ jeden slove hořický a druhý markvartovský neb Mince i s třetím 
gruntem k domu hořickému připojeném, s diedinami ornými i neornými, lukami, štěpnicemi, 
zahradami, pastvami, průhony a porostlinami, s mlejnem a rybníkem při témţ mlejně 
s vodotočinami a potokem, sladovnou, pivovarem, pánví a všelijakým jiným nádobím pivovarským i 
se vším a všelijakým jiným, k týmţ dvoum domům příslušenstvím i se všemi svršky a nábytky, 
kterýţ na ten čas při statku novolibeňskym a libeřskym i při těch dvauchprodanejch domech ve 
městě Jílovym se nacházejí...“ NA, fond SM, 205 B 23 18. 
66

 Konkrétně: tvrz a dvůr Novou Libeň, ves a dvůr Libeř, dvůr v Oboře, pustý dvůr v Drastech, vsi 
Oleško, Okrouhlo, Zahořany, Kamenná Vrata, Petrov, Bohuliby, Oboru a Zdiměřice. Při 
chotouňském statku byla tvrz a popluţní dvůr s pivovarem a ovčínem v Chotouni a vsi Luka, 
Podloučí, Uhliště, Sázava, Skalsko a Pohoří. Tři domy v městě Jílovém: Markvartovský se dvorem 
a štěpnicí (+dva masné krámy a dva háje řečené Hrádek a Lípy), dům na náměstí s pivovarem a 
dům Karbanovský s mlýnem pod městem. BÍLEK, T. V. Dějiny konfiskací, s. 944-945. 
67

 Přesněji: zámek, popluţní dvůr a pivovar v Břeţanech (+ samotnou ves), vesnici Lhotu s krčmou 
na Jarově, ves Zvoli i se zdejším pustým dvorem, ves, tvrz a popluţní dvůr s ovčínem a rybníky 
v Cholupicích a vesnice Ohrobec, Hodkovice, Jirčany, Štědřík, Písnici, Modřany s 5 osedlými a 
Vestec. BÍLEK, T. V. Dějiny konfiskací, s. 945; NA, fond DZV 142, H 22. 
68

 NA, fond DZV 594, E 5. 
69

 Jedná se zejména o materiály týkající se inventarizace statku uloţené ve Staré manipulaci (i. č. 
205 – B/23/14, B/23/18  a další), případně v třeboňském fondu Cizí statky (i. č. 22, sign. II/28-1, 
karton 101), nebo urbář z roku 1591: NA Praha, fond Urbáře, i. č. 55). 
70

 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1998,15. díl, s. 138. 
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dvoře byl i pivovar, štěpnice, sádky, baţantnice, pole, louky, lesy a několik 

rybníků. Své vyuţití našel libeňský dvůr i ve dvacátém století – stala se z něj 

Strojní a traktorová stanice. 

 

 

Vesnice připojené po roce 1626 
 

Psáry 

V obci, rozloţené na březích Zahořanského potoka, stávaly dvě tvrze, které 

tvořily dva majetkové díly vsi. Jedna část byla nejprve v drţení Koleje Karlovy, ve 

2. polovině 17. století koupil díl se čtyřmi poddanými Tomáš Multer z Rosenthalu, 

roku 1694 připadl Bedřichu z Trautmansdorfu, který část Psár přivtělil ke 

Břeţanům. V roce 1841 pod arcibiskupstvím bylo 13 domů ze vsi, větší zbytek 37 

čísel měl velkostatek Dobřejovice.71 

 

Jesenice 

Obec na vídeňské silnici s poštovní stanicí koupilo Praţské arcibiskupství 

v srpnu roku 1759 od záduší kostela sv. Štěpána v praţském Novém městě. 

Vesnice byla ohodnocena na 20 000 zlatých.72 

 

Březová 

Na cestě mezi Zvolí a Oleškem leţí malá obec Březová, která po zániku 

Ostrovského kláštera zůstala při klášteru sv. Jana pod Skalou. Aţ v roce 1795 byla 

od benediktinů zakoupena za sumu 4 800 zlatých.73 

 

Zlatníky 

Ke kompaktnímu uzavření panství došlo v roce 1860, kdy tehdejší majitel 

Zlatník – baron František Ringhoffer směnil ves za Libeň (u Prahy) s tehdejším 

arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem. 

                                                 
71

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 67-69. 
72

 Alodiální inventář, NA, fond APA-H, i. č. 1305, kt. 1184a. 
73

 Tamtéţ. 
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 Podle statistiky z roku 1890 měl velkostatek Dolní Břeţany rozsah 4 245 ha, 

z toho 1 528 ha polí a 2 230 ha lesní půdy. V době zrušení patrimoniální správy 

náleţely k panství tyto vesnice: Dolní Břeţany, Libeň, Lhota, Dolní Jirčany, Horní 

Jirčany, Jesenice, Štědřík, Libeř, Oleško, Zahořany, Bohuliby, Luka pod 

Medníkem, Podloučí, Petrov, Skalsko, Pohoří, Chotouň, Zdiměřice, Vestec, 

Cholupice, Březová, Ohrobec, Zvole, Písnice, Sázava, 13 domů s mlýnem a pilou 

v Modřanech, 12 domů v Hodkovicích, 13 domů ve Psárech a 2 domy v Osnici.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky75 

                                                 
74

 Inventář, s. 3. 
75

 Pro všechny vsi na panství byly zaloţeny nové knihy, na jejichţ úvodu je vţdy předmluva 
vysvětlující jejich zaloţení, následuje nový dědický řád o 22 bodech a schematický vzorec 
nového rozvrhu pozemků na panství. SOA Praha, Vs DB, i. č. 2740-2746, (edice 
KALOUSEK, J. Z urbáře arcibiskupského panství Dolno-břeţanského. Řády selské a 

Hospodářské podniky na panství 

červené šrafování – vesnice, které nedrţelo dolnobřeţanské 

panství celé (Modřany, Osnice, Hodkovice, Psáry), oranţová – 

dvory, modrá – vodní mlýny, šedá – kovárny, zelená – 

hospody, červená – pivovar, kříţek – kostely: sv. Jiljí (Libeř), 

sv. Václava (Dolní Jirčany), Zvole (sv. Markéty), Modřany 

(Nanebevzetí Panny Marie) 
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Pivovar 

 Jediným pivovarem na panství býval aţ do 60. let 20. století podnik 

v Dolních Břeţanech (poté byl zbořen). Není jisté, zda jeho poloha byla vţdy 

naproti panské zeleninové zahradě (dnes uţ bývalé čp. 12), neboť popis z roku 

1580 uvádí doslova „Sladovna a pivovar jest při téţ tvrzi dobře spravený, vaří se v něm 

kaţdý tejden, .. .. ve dvou nedělích třikrát, a to po desíti stryších...Dotéhoţ pivovaru vede se 

voda ţivá z pramene potrubech i do kašny, kteráţ tu při tvrzi ve dvoře jest, kteráţto jest 

dobře z lesu dubového sraubená a pod střechauvobzvláštním zavření jest a z té kašny jde 

voda do sladovny i pivovaru.“76 Jednou z moţností jevýstavba nové pivovarské 

budovy mimo vlastní dvůr kvůli zvýšení poptávky po pivu. 

 Další drobné informace pochází z pamětní knihy panství, konkrétně z roku 

1649, kdy si vrchnostenský správce ztěţoval na neblahý stav panství po válce a 

mezi škodami jmenoval rovněţ poškozený pivovar.77 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                    
instrukce hospodářské 1698-1780. Archiv český XXIV, 1908, s. 99-106). K tzv. 
„ustejňování gruntů“ na panství se vyjádřil TLAPÁK, J. Pozemková reforma na české 
vesnici v období po míru vestfálském, Muzejní a vlastivědná práce71, č. 1, 1963, s. 143-
152. 

76
 NA, fond SM, i. č. 2259, sign. M/78/6. 

77
 „Pivovar, ten podobně všeckem zkaţen k ruině byl, od kvartýrování v něm a ve hvozdě sladovny 

soldátův, hnojův zanečištěný plný zůstal, coţ s velkým nákladem tesaře, bednáře, kováře, zedníka 
s přičiněním mnoho dní robot selských k předešlému způsobu přivedeno jest.“ NA, fond APA I, i. č. 
2605. 

Pivovar na plánu Dolních Břeţan 
v roce 1850; č. 11 Waldbereiters 
Wohnung, č. 12 Burggraf, č. 13 
Brauhaus, č. 56 Brantweinbrenerei 
(NA, fond APA-H, i. č. 2105) 

Dolnobřežanský pivovar v roce 

1942 (EU, i. č. 23 728) 
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 Kdyţ arcibiskupství obdrţelo Břeţany, bylo odhadnuto (k roku 1713), ţe 

výnosnost pivovaru činí přes 4 tisíce zlatých ročně.78 Mladší hospodářské zprávy 

k chodu panství jsou dochovány výběrově od první třetiny 18. století.79 Poslední 

popis pivovaru přineslo znárodnění v roce 1948.80 Stav byl tehdy označen za velmi 

špatný a podle toho se v dalších letech postupovalo. V jednopatrové kamenné 

budově bylo šest obytných místností („nepouţívatelných“), bývala varna slouţila 

jako skladiště, v přízemí se nacházely stáje s obloukovou klenbou, dále skladiště 

píce, sýpka a dva sklepy. Do dnešních dnů se z hospodářského areálu zachovaly 

pouze byty lesního (čp. 11), purkrabího (čp. 12) a vinopalny (čp. 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78

 NA, fond APA I, i. č. 3306, C 104 3/5, kt. 2011, C 104/5. 
79

 Pro roky 1734 aţ 1818 v SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 154; nebo v NA, fond APA H, i. č. 1030 
(léta 1829-1835). 
80

 NA, fond APA H, i. č. 1419, kt. 1362, Popis velkostatku Dolní Břeţany a Dobřejovice. 
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Výnosnost hospodaření 

Po představení vrchnostenského hospodaření je na čase přiblíţit také jeho 

ekonomickou hodnotu. Nejstarší ucelené informace o panství přináší jiţ výše 

citovaný odhad z roku 1713. V následující tabulce je vyjádřena výnosnost nájmu 

z jednotlivých vesnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedm set třicet zlatých ročně nepřinášelo vrchnosti příliš velký profit, jak je vidět 

z následujícího přehledu, který souhrnně mapuje výnos jednotlivých odvětví. 

 

 

Nájem zlatých krejcarů 

Bohuliby 10 

 Břeţany 29 

 Hodkovice 26 

 Cholupice 42 

 Chotouň 3 30 

Kamenná Vrata 3 

 Lhota 30 

 Libeň 45 

 Libeř 25 

 Luka 19 

 Modřany 21 

 Ohrobec 52 40 

Okrouhlo 51 

 Oleško 18 

 

Nájem zlatých krejcarů 

Petrov 29 30 

Písnice 55 

 Podloučí 9 30 

Pohoří 7 

 Psáry 6 

 Sázava 20 

 Skalsko 8 

 Štědřík 4 30 

Vestec 85 

 Zahořany 10 

 Zdiměřice 33 

 Zvole 52 

 Celková suma 730 
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1. pivovar 4 247 zl 30k 14. lesy 300 

2. ovčíny 2 452 15. "Arbes" 282 

3. ţito 2 301 zl 15k 16.-17. vinice 200 

4. hovězí dobytek 2 090 6.-17.chmelnice 200 

5.ječmen 1 235 18. další 100 

6. pšenice 1095 19. flusárna 100 

7. "Brabern" 1 068 20. obchod se solí 80 

8. mlýny 907 zl 50 k 21. kovárny 72 

9. činţe ze vsí 730 22. panské chalupy 62 

10. rybníky 700 23. louky 40 

11. prodej pálenky 600 24. masné krámy 32 

12. černý dobytek 536 25. ovocné zahrady 20 

13. baţanti apod. 401 Celková suma 21 159 zl 26 k 
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 Jak vidno, vaření piva spolu s chovem ovcí přivádělo do vrchnostenské 

pokladny nejvíce peněz (téměř čtvrtinu), dalších 24 % tvořil výnos z ovčínů a 

prodej ţita. Jediným odvětvím, kde ještě výnosnost přesáhla 10%, byl prodej 

hovězího dobytka. Bohuţel nemáme exaktní pramen ze staršího 

(předbělohorského) období, abychom mohli příjmy panství porovnat. Zkusme to 

alespoň rámcově s komorními statky. E. Maur například zaznamenal 

v předválečné době jako rozhodující příjmovou poloţku pivovarnictví, mezi lety 

1610-1612 to platilo pro všechny komorní statky, výnos tvořil 52-69 % celkových 

příjmů. Čtvrtinu příjmů zajišťovalo obvykle rybníkářství.81 Po zklidnění situace, 

ve druhé polovině 17. století, hrálo na komorních panstvích prim stále 

pivovarnictví. Ke změnám došlo například ve zvýšení podílu příjmů z těţby dřeva 

na Přísečnicku, nebo pokles podílu rybničního hospodářství na Pardubicku. Oba 

příklady jsou však ovlivněny specifickými místními podmínkami.82 

 Na Dolnobřeţansku lze předpokládat, ţe mohla rovněţ sníţit částka 

získaná z rybniční produkce (rušení a zánik rybníků). Další změny nelze bez 

podkladů odhadnout. Počítejme však s tím, ţe těsná blízkost hlavnímu městu 

dávala prostor především k produkci a následnému prodeji obilí a dobytka. 

 O více neţ století je mladší další 

souhrnný popis panství, který nově zahrnoval 

i Jesenici a Březovou. Na rozdíl od 

předchozího pramene neposkytuje informace 

o finanční stránce, ale zaobírá se 

vypočítáváním jednotlivin a rozlohou, ostatně 

z dokumentu bylo čerpáno jiţ v úvodu 

studie.83 Údaje jsou kvůli přehlednosti opět 

uvedeny v tabulce. 

        celkem: 7 200 jiter84 

                                                 
81

 MAUR, E. Český komorní velkostatek v 17. století, 1976, s. 75-76. 
82

 Tamtéţ, s. 80-81. 
83

 Beilatz Invantarium und Ausgleichungs Protocolle, NA, fond APA H, i. č. 1305, kt. 1184 a. 
84

 Pouţito přepočtu sáhu na vídeňská jitra podle: HOFMANN, G. Metrologická příručka pro Čechy, 
Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, 1984, s. 61. 

typ pozemku jiter sáhů 

lesy 3540 184 

obdělávaná pole 1590 533 

pole leţící ladem 1205 0 

pastviny 463 1223 

louky 216 576 

rybníky 141 822 

zahrady 39 75 

vinice 3 1097 



25 

 

 

 

Tato data poskytují odlišný pohled na panské hospodářství – lesní půdy zabírá 

téměř polovinu všech vrchnostenských pozemků, přitom z lesů se výnos v roce 

1713 pohyboval kolem 2% z celkových příjmů. Relativně vysoký je poměr polí 

leţících ladem k obdělávaným polím. Pouhé 1% rybniční plochy odpovídá 

postupnému úpadku tohoto typu hospodaření. 

 

Vrchnostenské sídlo – zámek v Dolních Břežanech 

 Kaţdé panství mělo své administrativně-hospodářské centrum, ideálně so 

odpovídající reprezentační budovou. V našem případě to jsou, nikoli překvapivě, 

Dolní Břeţany. Současný zámek je tvořen renesanční dvoupatrovou čtyřkřídlou 

budovuna čtvercovém půdorysu s uzavřeným dvorem a hranolovou věţí 

v západním průčelí. K severnímu křídlu těsné přiléhá obdélná polokruhovitá 

kaple sv. Máří Magdaleny z konce 19. století. Na zámek z jiţní strany navazuje 

park a budovy hospodářského dvora. Podoba sídla je dána poslední inovací na 

přelomu 19. a 20. století.85 

                                                 
85

 KUCROVÁ, V. „Mít tak poklady břeţanského zámku, koupil bych za ně půl světa“Minulost a 
současnost zámku Dolní Břeţany, Dějiny staveb 2011. Sborník příspěvků z konference Dějiny 
staveb 2011, 2012, s. 97-101. 



26 

 

 Původně se však jednalo o větší tvrz s vlastní kaplí a dvorem. Podrobnější, 

byť relativně kusé informace o podobě tvrze pochází z dolnobřeţanského urbáře 

z let 1580-1603, tedy aţ z doby těsně před její přestavbou na honosnější zámek: 

„Břeţany jest od kamení i jinak vystavěná, nadýli i cihlami krytá. A v téţ tvrzi jsou pokoje, 

v kterýchţ se dobře volně bydleti můţe. Od světnic, komor, sklepů pod zemí i nad zemí, 

marštalí, to všeho drahně.“86 Podle tohoto zápisu byla tvrz poměrně velká a bytelně 

vystavená. Alespoň částečně o její podobě vypovídá zachované zdivo severního 

křídla a západní věţ. 

 Tvrz byla přestavěna za Kryštofa Ţelínského ze Sebuzína. Kromě kamenného 

zdiva se z původního sídla zachovala pouze náhrobní deska Všeslava 

Liběchovského z Liběchova, kdysi vsazená ve zdi průjezdu, nyní volně opřená o 

zeď.87 Pravděpodobné ztracenou památkou naproti tomu je zřejmě znak 

Ţelínských v mramorové volutové kartuši z 1. poloviny 17. století, jejíţ podobu 

zachytil Antonín Podlaha roku 1908. Mezi lety 1678 a 1683 patřily Břeţany hraběti 

Jiřímu Ludvíku ze Sienzendorfu a památkou po něm jsou znaky jeho a manţelky 

Doroty Alţběty Holštýnské v kartuši dochované na jiţní stěně průjezdu. Původní 

nízký průjezd byl zvýšen probouráním podlahy místnosti nad ním – kromě erbů 

nad pozůstatkem krbu se dochoval ještě původní ornamentální štukový strop z 

konce 18. století.88 

 První polovina 19. století je obzvláště bohatá na mapové, ale i písemné prameny – 

je to především stabilní katastr a s ním související pouţité císařské otisky z roku 

1841, hospodářské plány dvorů z roku 1837 a z léta 1850 pak plán Dolních 

Břeţan.89 

Budovy umístěné severozápadním cípu zámeckého areálu popisují 

inventáře z let 1811 a 1814 – v levém domku bydlel zahradník, pravou část tvořil 

skleník.90 V roce 1814 zde rostlo přes čtyři desítky pomerančovníků a podobný 

                                                 
86

 NA, fond SM, i. č. 2259, sign. M/78/6. 
87

PODLAHA, A. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Vinohradském, 
1908, s. 5-11. 
88

 Tamtéţ. 
89

 NA, fond SK, i. č. 6638; plán dvora z roku 1837 in: NA, fond APA H, i. č. 2102.; plán zámku 
z roku 1850 in: NA, fond APA H, i. č. 2108. 
90

 Inventář panství - NA, fond APA H, i. č. 1305. 
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počet citroníků.91 Další tropické ovoce se pěstovalo v tzv. ananasovém domě, 

patrně v další části budovy skleníku. U zámecké zahrady a parku došlo zjevně 

k výraznějším změnám. Zatímco totiţ na konci třicátých let končil areál zahrad 

těsně za kamenným altánkem zhruba v úrovni podélné hospodářské budovy, 

císařský otisk jiţ vyznačuje rodící se anglický park protkaný sítí cest. Plán 

z poloviny století detailně vykresluje další prodlouţení parku jiţním směrem o 

několik stovek metrů a jedinečně zaznamenává rozvrţení plochy parku a drobné 

stavby, včetně vojtěšské studánky. Kromě ruin altánku a pramene se dodnes nic 

nezachovalo.   

A konečně samotná budova zámku - nejzásadnější informaci podává 

nejstarší plán z 30. let, jenţ lokalizuje kapli, a to v jihozápadním traktu zámku, a 

také připojený objekt ve tvaru písmene L, jiţ stabilní katastr označuje jako 

hospodářskou budovu. Zatímco tato stavba byla patrně odstraněna při celkové 

přestavbě na konci 19. století, kaple byla ve stejné době přestavěna a začleněna 

jako obytné pokoje zámku. Zjevným pozůstatkem do dnešních dnů je osmiboká 

věţička s lucernou a hodinami pobitá plechem uprostřed východního křídla. 

Kaple byla zasvěcena sv. Máří Magdaleně a kromě obvyklého mobiliáře byly ve 

svatostánku v roce 1811 ještě sochy sv. Antonína a Martina a obraz sv. Viléma. O 

tři roky později se jiţ plastiky neuvádí.92 

Oba inventáře z počátku 19. století pomohou identifikovat funkci 

jednotlivých místností v objektu s vyuţitím půdorysných plánů zámku.93 Ty však 

pochází aţ z roku 1900, a proto není moţné oba prameny zcela ztotoţnit. 

Z přízemních místností je v inventářích reflektována pouze kuchyň a spíţ, ale dle 

mladších plánů a obecně platných poznatků bychom zde našli ještě další provozní 

místnosti  - sklady, dřevník a další Právě kuchyň byla patrně jedinou místností 

v objektu, která v době správy ministerstva vnitra slouţila původnímu účelu. 

Do 1. poschodí (mezaninu, zvýšeného přízemí) se vstupovalo ze dvora po 

schodišti při západní zdi, do pokojů v jiţním a východním křídle z chodby. Ve 2. 

desetiletí 19. století mělo toto patro pouhých devět místností, plán z roku 1900 jich 

                                                 
91

 Tamtéţ. 
92

 Tamtéţ. 
93

 Půdorysné plány zámku in:NA, fond APA H, i. č. 2629. 
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zaznamenává jiţ jednou tolik – později došlo k rozdělení větších pokojů, o tom 

ostatně vypovídá i šířka zdiva. Nezměnil se však jejich účel- šlo převáţně o 

hostinské pokoje, kde nechyběla jedna nebo dvě postele s matracemi, případně i 

nebesy, přikrývky, polštáře a slaměné pytle, umyvadlo či lavor, zrcadlo a 

případně i stůl.  

Hlavní schodiště je v hmotově silné západní věţi. Po něm se vchází do 2. 

patra, jeţ je díky plánům a inventářům nejlépe poznatelné. Největší plochu 

zabíraly soukromé místnosti arcibiskupa v jiţním a západním křídle – s výhledem 

do zahrady a parku a zároveň na hlavní cestu. Společenská místnost s kulečníkem 

sousedila s tzv. velkým salonem nebo sálem- zde v roce 1811 stály stoly s ţidlemi, 

o tři roky později dřevěná pohovka se ţidlemi a malými lavicemi z třešňového 

dřeva. Vedlejší místnost slouţila jako jídelna – tabulnice s patnácti místy k sezení, 

stěny zdobily mapy. V těsném sousedství novodobé kaple byla umístěna 

soukromá oratoř, ve které ještě v roce 1908 podle Antonína Podlahy byl oltář svaté 

rodiny. Popis z roku 1814 dále uvádí krbový pokoj – „Kaminzimmer“, Šedý pokoj a 

Dámský pokoj.  

 Ke konci 19. století (v letech 1885-87) byla za Františka kardinála 

Schönborna přistavěna kaple sv. Máří Magdaleny podle plánů architekta Karla 

Rösnera. Kardinál ji sám dne 17. dubna 1887 vysvětil. Jde o pseudorománskou 

jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu.94 Stěnu nad mramorovým 

renesančním oltářem ještě na počátku 20. století zdobily plastiky Panny Marie a tří 

svatých Janů. V období působení ministerstva vnitra zde byl sklad – ještě v roce 

1995 byl oltář a kazatelna nouzově zatlučeny. Kaple byla znovu vysvěcena v roce 

2002 a od té doby zde probíhají pravidelné bohosluţby. 

Novodobé období slávy zaţil zámek v roce 1919, kdy se zde konala schůze 

ministerské rady, téhoţ roku zde byl u arcibiskupa Kordače na návštěvě prezident 

Masaryk; na následujících třicet let se staly Břeţany sídlem italského 

velvyslanectví. Po znárodnění bylo v zámku mezi lety 1949 aţ 1959 školicí 

                                                 
94

 PODLAHA, A. Posvátná místa království Českého: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných 
soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a náboţnosti v království Českém. Řada první, 
Arcidiecese praţská. Díl I, Vikariáty: Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký, 
1907, s. 219 – 222. 
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středisko ministerstva zemědělství, dalších 11 let zde velelo ministerstvo národní 

obrany a od roku 1960 do roku 1992 vyuţívalo někdejší panské sídlo ministerstvo 

vnitra, které zde vybudovalo cvičné prostory pro tzv. červené barety. Poté byl 

zámek v restituci navrácen římskokatolické církvi, jeţ plánuje adaptaci objektu na 

moderní hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek s hospodářským 
zázemím podle plánu z roku 
1850: A – zámecká budova 
s uzavřeným nádvořím, B – 
hospodářské budovy, C – 

vrátnice, D – skleník, E – vodní 
nádrţ, F – zeleninová zahrada, 

G – pivovar, H – altány, I – 
pramen Vojtěška, J – ovocná 

zahrada 

 

Zámek na pohlednici z 1. poloviny 20. století 
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Prostorové rozšiřování vesnic 
 

Půdorysná struktura vesnic 
 

 K tématu půdorysné struktury vesnic sice existuje velké mnoţství studií, ale 

jak podotkl Jan Pešta, většina z nich se týká území Moravy a rovněţ terminologie 

je roztříštěná. 95 Na ves je třeba pohlíţet šířeji, nejen tedy na uspořádání jejího 

intravilánu, ale i na pluţinu, která pomůţe sídlo chronologicky zařadit. V našich 

krajinách se studiu pluţiny věnoval v 60. letech 20. století hlavně Miroslav 

Štěpánek a jeho typové označení se z větší části nezměnilo a uţívá jej i současná 

literatura.96 Vzájemného vztahu sídla a pluţiny si všímal Zdeněk Boháč či 

Vladislav Navrátil.97 Zatím poslední slovo v této problematice měl Karel Kuča, jeţ 

v Atlasu krajiny České republiky typologicky rozdělil a zhodnotil 17 503 

„vesnických sídel existujících na území České republiky v polovině 19. století“.98 

 V následujícím výzkumu bude brán zřetel na oba prvky, z typologie vyuţiji 

návrh J. Pešty, který sídla rozdělil nejen podle jejich tvaru, ale i vývoje a přilehlé 

pluţiny. Je rovněţ vhodné zmínit se o studiích z poslední doby, které podobně 

sledovaly vývoj intravilánu. Patří k nim Borovany, jeţ podrobil zevrubné analýze 

etnolog Martin Dohnal.99 Drobnou, ale podrobnou studii provedl Martin Šimša u 

Nové Lhoty na Moravě.100 Vesnickým sídlům se systematicky věnují rovněţ 

                                                 
95

PEŠTA, J. Několik poznámek ke studiu půdorysné struktura venkovských sídel na území Čech, 
In: Průzkumy památek 2, 2000, s. 153-154; zde i odkazy na literaturu. 
96

 ŠTĚPÁNEK, M. Pluţina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení 1). In: ČČH 5, 
1967, s. 725-746, TÝŢ Pluţina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení 2). In:ČČH 
2, 1968, 247-274. Téma načrtl v objemné monografii rovněţ ŘÍKOVSKÝ, F. Základy k sídelnímu 
zeměpisu Československa, 1939. Tato starší práce obsahuje podrobný rozbor typů vsí a s nimi 
souvisejících pluţin, autor vychází z německé literatury. 
97

 BOHÁČ, Z. Geneze sídla a pluţiny jako pramen k dějinám osídlení. In: HG 25, 1986, s. 7-52; 
NAVRÁTIL, V. Uspořádání sídla a pluţiny - pramen k dějinám osídlení úzce vymezeného regionu. 
In:HG 25, Sborník příspěvků k problematice sídel a zaniklých středověkých osad a pluţin, 1986, s. 
53-96. 
98

 KUČA, K. In: Atlas krajiny České republiky = Landscape atlas of the Czech Republic, 2009, s. 
51. 
99

 DOHNAL, M. Historická kulturní krajina v novověku. Vývoj vsi a pluţiny v Borovanech u 
Bechyně, 2003. Týţ autor zkoumal další lokality na Táborsku: DOHNAL, M. Vesnická sídla a 
kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století, 2006, případně konkrétní problematika TÝŢ, Koncept 
polyfokálních sídel na příkladu vývoje obce Opařany na Táborsku. In: HG 38/2, 2012, s. 271-298. 
100

 ŠIMŠA, M. Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota.In: Národopisná revue 15, č. 3, 2005, s. 
167-177. 
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stavební historici, zajímá je více architektonický vývoj konkrétních budov, 

nicméně alespoň úvod je věnován zhodnocení vývoje vesnice.101 

 

Rozbor dolnobřežanských vsí 
 

 I na tak relativně malém panství Dolní Břeţany, zdánlivě stejnorodém, se 

osídlení vyvíjelo různě. Určujícím byl primárně typ zaloţení sídla, na dalším 

rozvoji se podílely rovněţ geografické podmínky. Tyto velmi obecné poznatky se 

lokálně konkretizují. 

 Pro hlubší rozbor je třeba vybrat reprezentativní vzorek sídel 

Dolnobřeţanska. Z pohledu rozšíření sídel takřka všechny vsi mezi lety 1654 a 

1841 doznaly nárůstu 100% a více. Čistě matematický rozdíl mezi sčítáním v berní 

rule a stabilním katastrem je sice nepřesný (berní rula neevidovala vrchnostenské 

budovy, uváděla však i domy, které později mohly zaniknout), názorně však 

ukazuje poměrně velký nárůst usedlostí během necelých dvou stovek let. Více neţ 

dvojnásobný nárůst lze pozorovat u Březové, Dolních Břeţan, Libře, Okrouhla, 

Podloučí a Zahořan. Podrobme je proto podrobnější analýze. 
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 Příkladem je periodikum Průzkumy památek, číslo II/2012. 

Procentuální růst usedlostí/domů mezi lety 1654 a 1841 
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Březová 

 Vesnice Březová byla k panství Dolní Břeţany připojena relativně pozdě – 

aţ roku 1759.102 Do té doby byla v majetku kláštera Sv. Jana pod Skalou, přímého 

nástupce Ostrovského kláštera. Díky tomu se k obci zachovaly další prameny, pro 

okolní dolnobřeţanské vsi nezvyklé – například soupisy obyvatel z let 1711, 1733 a 

1735-1737.103 

 První informace o sídle je datována do roku 1310, kdy byla Březová 

(„Brsecowi“) vypočítávána mezi novými vesnicemi Ostrovského kláštera.104 Je 

pravděpodobné, ţe vznikla jako kolonizační ves. Mluví proto znaky pravidelného 

zaloţení (lánová pluţina s pásy přetínajícími uţší část katastru),105 ale i samotný 

název. Březová odkazuje na původní převládající pokryv okolního terénu, A. 

Profous se domnívá, ţe původně bylo ještě třeba si doplnit k názvu i podstatné 

jméno – stráň, ves, ad.106 V našem případě připadá v úvahu například Březová ves 

nebo stráň. 

Jiţ počet osadníků ve středověku je zajímavý – v roce 1328 měla 

nápravnická smlouva mezi opatem kláštera Ostrovského Janem Podnávcem a 

Václavem Púzdrou zajistit, ţe Půzdra  ke své funkci nápravníka obdrţí dva lány 

polí a tři osadníky z Březové – jistého Maněta, Beneše a Synka. Obdrţel také část 

zdejšího lesa.107 Urbář v roce 1388 hovoří o 10 poddaných, jeden měl dva lány, 

ostatní po jednom lánu.108 Na rozdíl od okolních dolnobřeţanských vsí má 

Březová svůj Seznam poddaných podle víry z roku 1651, kde se uvádí 4 katolické 

rodiny. O tři roky mladší berní rula vypočítává podobně 3 sedláky a jednoho 

                                                 
102

 PAŘÍZKOVÁ, S. Březová, Oleško, 700 let obce, 2010, s. 22, zde odkaz na Ottův slovník IV, 
XVIII, 1891, s. 663 a 724 
103

 SOA Praha, fond VS Svatý Jan pod Skalou, i. č. 1,3-6. 
104

 RBM II, č. 2242, s. 971 
105

 V novější literatuře se uţívá pojmu „lánová“ místo „pásová“, tak jak uvádí ŢEMLIČKA, J. 
Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. In: Památky archeologické 65, č. 2, 1974, s. 
434-435. 
106

 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, díl 1, A-H, 1947, s. 168. 
107

 EMLER, J. (ed.), Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum 
praecedente – Registrum bonorum monasterii s. Johannis bapt. Ostrovensis, 1881, s. 564-565. 
108

SOA Praha, fond VS Sv. Jan pod Skalou, i. č. 729; EMLER, J. (ed.), Decem registra censuum, s. 
60. 
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chalupníka s poznámkou „Rolí dobrý ţitný, luk s potřebu, všichni uhlí pálí a do Prahy 

k prodeji vozí.“109 

Z let 1618-1668 pochází seznam poţadovaných úročních slepic pro 

Březovou, dle jmen je tento údaj časově zařaditelný po berní rule, tedy 1654 -  

1668, uvádí Jeţdíka, Sazeru, Dvořáka a Chadimu.110Časově navazuje jiţ citovaný 

soupis obyvatel mezi lety 1711-1737. 

 

 

Čísla v tabulce však nedostatečně vyjadřují reálný stav, neboť kromě počtů 

jsou uvedeny také zpřesňující informace o působišti poddaných. Spolu 

s pozemkovou knihou, jejíţ zápisy pro Březovou začínají rokem 1739, lze 

podrobně nahlédnout do ţivota zdejších obyvatel. V novodobých dějinách obce 

(od počátku 17. století) byly v Březové nejméně čtyři usedlosti – budoucí čp. 1, 2, 9 

a 10, podruţské chalupy vznikaly postupně – čp. 3 před rokem 1752, neboť v tento 

rok odkázal Jiří Dvořák (čp. 2) bratru Václavovi chalupu na svém gruntu 

vystavenou, coţ umístěním i příjmením majitele ve stabilním katastru odpovídá 

čp. 3.111 

Indicie k dalšímu domu – podruţské chalupě čp. 12 – nabízí poznámka o 

prodeji „u gruntu místa pod stavením pod 1 věrtelem za 19 kop“ v roce 1740 Vítem 

Jarkou Matěji Jeţdíkovi. Čp. 12 leţí „pod“ statkem čp. 1; v tereziánském katastru je 

Matěj Jeţdík majitelem čp. 12. Podle mapy lze usuzovat o dřívější příslušnosti 

pozemku č. 197 a okolí k čp. 1.  Roku 1739 Jiří Jeţdík z rozvětveného rodu z čp. 9 

                                                 
109

 HRADECKÝ, E. (ed.) Berní rula 26, Kraj Podbrdský, 1952, s. 94-95, 302 a 337. 
110

 SOA Praha, fond VS Svatý Jan pod Skalou, i.č. 733. 
111

 SOA Praha, fond VS Sv. Jan pod Skalou, i. č. 742, NA, fond Stabilní katastr-duplikát, i. č. 6639, 
kt. 3010. 

Soupis poddaných 

       rok hospodáři jejich ţeny jejich děti podruzi jejich děti sirotci celkem 

1711 4 4 19 1 4 n 32 

1733 4 4 15 10 18 8 59 

1735 4 4 13 10 17 n 48 

1736 4 4 13 12 19 n 52 

1737 4 4 14 12 23 n 57 
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dostal od otce do uţívání chalupu na poustkách – můţe tedy jít buď o čp. 12 (pak 

by neplatilo výše uvedené), nebo o domky čp. 6, 5 nebo 7, u kterých je v josefském 

a stabilním katastru prokazatelné, ţe je vţdy drţel někdo z rodu Jeţdíků. Na 

indikační skice je vidět patrná dřívější příslušnost pásu pozemků k čp. 9 na sever, 

kde pak vznikly podruţské domky. To platí i pro přiléhající polnosti, kromě pásu 

za čp. 5. V josefském katastru jsou uvedeny 4 domy, pastouška a 6 podruţských 

domků (4 x Jeţdík, Ţeţulka a Chadima čp. 11 vedle „otcovského“ gruntu čp. 10). 

Ve stabilním katastru přibylo ještě čp. 3 (viz výše) a domky čp. 13 – 16 (z toho 2x 

Jeţdík, čp. 14 a 15 na obecní půdě).  

 Co z výše uvedeného rozboru vyplývá? Nejstarší kontinuálně doloţitelné 

usedlosti prezentují čp. 1, 2, 9 a 10 s tím, ţe původní středověká vesnice mohla mít 

formu řadové vsi, kde několik domů zaniklo a na jejich místě vyrostly ve druhé 

polovině 18. století podruţské chalupy. Později vznikaly domky na obecní půdě. 

Příslušnost pozemků těsně přiléhajících k usedlostem (r. 1841) napovídá, ţe 

v nejbliţším okolí byla půda rozdělena převáţně mezi čp. 1, 2 a 9. Tvary pozemků 

dávají tušit, jak mohla starší majetková příslušnost vypadat. 

 Březová tak patří mezi vesnice, u nichţ se předpokládá původní pravidelné 

uspořádání, vzhledem ke své velikosti bych ji zařadila k návesním vesnicím 

malým.112 

 

 

Ves Březová kolem roku 1780.113 

 

 

  . 

                                                 
112

PĚŠTA, J. Několik poznámek ke studiu půdorysné struktura venkovských sídel na území Čech, 
Průzkumy památek 2, 2000, s. 164. 
113

Haupt Situations Plan. Űber der in Königreich Böhaim befindlichen Hauptstadt Prag, samt der 6 
Meilen in Diameterrings herum in der Circumferenz von 18 6/7 current Meillenund in der Superficie 
von 28 2/7 quadrat Meillen, auf allerhöchsten Befehl Sr. Kayserl. Königl. Majestet aufgenommenen 
Gegend, worinnen zugleich die Bezirks Eintheillung deren zahlen angemercket, wornach die 
geographische Beschreibung umständlichent worfenist. Franz de Grubert Hauptman nund 
Ingenieur; měřítko 1: 28 800. ÖNB, Wien, sign. FKB C.58.1-10. 

Březová v 1. vojenském mapování 
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Obě mapy z konce 18. století ve srovnání s indikační skicou z roku 1841 ukazují 

jistou nepřesnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březová. Barevné rozlišení podle doloţení domů: 

zeleně – konec 16. století, oranţově – vznik mezi 

lety 1655-1763, fialově – vznik před rokem 1841. 

Černé orámování naznačuje pravděpodobnou 

původní celek pozemků k čp. 9 a 1. 

 

Barevně odlišené pozemky podle 

příslušnosti k čp. 1, 2, 9 a 10. 

Šrafování vyznačuje obecní 

pozemky (podle indikační skici, rok 

1841). 
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Dolní Břežany 

Břeţany jsou specifické sídlo, a to z několika důvodů:  

1) na přelomu 16. a 17. století se staly centrem nově se konstituujícího 

panství 

2) dochovalo se zde panské sídlo – původně tvrz, přestavěná na renesanční 

zámek 

3) koncentrovaly se zde panské provozy – pivovar, mlýn, kovárna, 

pazderna 

4) jde o sídlo s nejvyšším počtem usedlostí – v roce 1841 zde bylo 60 

popisných čísel 

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe vývoj intravilánu v této lokalitě neprobíhal 

modelově. Břeţany se v pramenech prvně vyskytují roku 1332, kdy je koupil 

praţský měšťan Menhart Olbramovic.114 Dlouhé období patřily Zbraslavskému 

klášteru, po husitských válkách se majitelé Břeţan často střídali. Výraznými 

postavami v utváření komplexního celku panství byl Kryštof Ţelínský ze Sebuzína 

a Pavel Michna z Vacínova.115 Roku 1716 sídlo s okolními obcemi koupilo 

Arcibiskupství praţské a jako součást jeho majetku zůstalo i po roce 1848. 

Nejstarší podrobnější informace o počtu poddaných přináší urbář z roku 1581116 a 

gruntovní kniha, vedená od stejného roku.117 Prvně citovaný pramen vypočítává 

11 osedlých, kteří robotovali (Vondra Šíp, Severín Krejčí, Petr Kord, Matěj Kovář, 

Vít Sedláček, Šimon Lysýho, Havel Krčmář, Martin Tkadlec, Jan Písař, Tomáš 

Pazderský, Matěj Šibřina a „panský dům nájemní“).118 Jednotlivé přídomky osob 

vypovídají o dosti problematickém vyuţití jmen jednotlivců pro hledání 

                                                 
114

 RBM III, č. 1900, s. 739. 
115

 KUCROVÁ, V. „Mít tak poklady...“, s. 97-101. 
116

 NA, fond SM, i. č. 2259, sign. M/78/6. 
117

 SOA Praha, fond VS Dolní Břeţany, i. č. 2728. 
118

 „Registra (s)právní, kteráţto slove urburní, platuov stálejch a roboth všelijakejch, téţ i běţních 
z panství břeţanského od lidí náleţitě povinných, a to vše poloţeno na groš český.“ NA, fond SM, i. 
č. 2259, sign. M/78/6. 
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návaznosti majitelů usedlostí.  Gruntovní kniha navíc uvádí další podrobnosti, 

které vyvolávají spíše nové otázky.119 

 

Na základě mladších pramenů byly výsledky průzkumu vývoje intravilánu 

převedeny do map, jejichţ podklad tvoří tzv. císařský otisk. 

 

                                                 
119

 Příkladem můţe být grunt „v pazderně“ jmenovaný roku 1594. Dle jmenné návaznosti by to 
mohl být objekt popsaný v roce 1607 „jakţ nyní krčma vejsadní na místě prvnější kovárny jest“, aţ 
do 20. století hospoda čp. 9 s tím, ţe poblíţ leţí rybník jménem Pazderák. Na druhou stranu se 
„bývalá panská pazderna“ objevuje v záznamu z roku 1717 k pozdějšímu čp. 26, leţící na opačné 
straně vsi neţ čp. 9. 

Dolní Břežany – vývoj intravilánu 

zelená – doklad v nejstarší grutnovnici (po r. 1581) 

červená – vznik mezi lety 1717-1820 

modrá – první doklad v josefském katastru 

černá – první doklad ve stabilním katastru 

ţlutá – panské budovy 
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 Osídlení se původně koncentrovalo do blízkosti panského sídla a v pásu 

mezi krčmou a rybníkem Pazderák, podél cesty na Zlatníky. Nejistý je výklad 

polohy ovčína a pivovaru, pravděpodobně bývaly oba provozy původně ve dvoře 

přímo u tvrze. Podobně je tomu s pazdernou, naopak u mlýna není pochyb, ţe stál 

na současném místě. Do rozboru intravilánu je třeba zahrnout i relativně velké 

rybníky, jeţ svědčí o dávném pojmenování Břeţany – ves na břehu. 

Nejbliţší okolí obce pohledem příslušnosti pozemků v r. 1841 potvrzuje, ţe 

Břeţany prošly změnami. Zatímco severní a východní okraje osídlení se dotýkají 

pravidelné pásy pluţiny selských domů, jiţní a západní část tvoří bloky 

vrchnostenské půdy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Centrum Dolních Břeţan v roce 1841, 

barevné plochy označují majitele pozemků, 
černá – panská půda, dvojitá červená čára – 

plocha dvora a zámku 

Dolní Břeţany podle popisu 
z urbáře 1580 
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 Lze tedy konstatovat, ţe Břeţany patří mezi vesnice hromadného typu 

s náznakem návsi před panským sídlem, druhotně poblíţ hospody v čp. 9. 

Podruţské domky vznikaly v relativně samostaných „mikroosadách“  na panské 

půdě. Podle Peštovy klasifikace je sídlo nejblíţe tzv. rostlé vesnici komunikační.120 

K vizuálnímu spojení s jádrem obce došlo aţ ve druhé polovině 19. a na počátku 

20. století. 

 

 

 

 

Libeř 

 Souvislé osídlení se předpokládá od 11. – 12. století.121 Za vznikem osady na 

Linecké stezce, spojující Rakousy a jih Čech s Prahou, stálo pravděpodobně 

rýţování zlata na Zahořanském potoce (Libřici). Ačkoli jako hlavní obchodní trasa 

začala být cesta vyuţívána aţ ve 13. století, je moţná, ţe stejným směrem vedla 

spojnice keltských oppid Zbraslavi a Hrazan.122 

První zmínka o Libři pochází z roku 1320.123Libeřské zboţí pravděpodobně nebylo 

majetkem pouze jedné osoby, otázkou zůstává, na kolik částí se dělilo. Například 

roku 1388 drţeli ves bratři Pešík a Michal z Libře, o čtyři roky později se soudil 

místní farář Zdislav s vdovou po předchozím majiteli Dorotou, která mu 

                                                 
120

 „Zástavba je v tomto případě formována komunikací“. PEŠTA, J. Několik poznámek, s. 158. 
121

 ŢEMLIČKA, J. Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. In: Památky archeologické 
65, č. 2, 1974, s. 441. 
122

KVĚT, R. Duše krajiny: staré stezky v proměnách věků, 2003, s. 99-103. 
123

 ÚLOVEC, J. O bývalých tvrzích v Libři. In:Středočeský sborník historicky 21,1995, s. 5–28; 
EMLER, J. (ed.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae3. Annorum 1310–
1333,1884, s. 397, č. 1024. 

Mapy z 2. poloviny 18. století názorně ilustrují rozlehlost vodních 

ploch a rozčleněné osídlení (1. VM a „Haupt SituationsPlan..“) 
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rýţováním zlata údajně poškodila farní louku.124 V této době jiţ existovala jedna 

z tvrzí, druhá byla pravděpodobně postavena z důvodu rozdělení Libře na dva 

samostatné majetkové díly od poloviny 15. století. Dělení zemanských statků mezi 

několik vladyků je ostatně typické pro širší krajinu Benešovska a 

Podblanicka.125Jindřich Kolman z Křikavy a Dornštejna, královský kuchmistr, 

seděl na Libři prokazatelně roku 1415 a přikupoval i okolní zboţí. Po jeho smrti 

připadla Libeř Janovi ze Solopysk a Janovi, snad synu Kolmana.126 Majetek po 

něm si nechal zapsat Jiřík Kolman z Libře a v Psářích roku 1542 do obnovených 

desek zemských, a to sice pustou věţ s popluţním dvorem.127 

Hned o dva roky později ovšem panu Zdeňkovi Mladotovi ze Solopysk 

prodal „…v Libři tvrziště pusté řečené věţe a rybníček se dnem při témţ dvořišti 

leţící…“.128Mladotové ze Solopysk vlastnili druhou část vesnice do roku 1545, o 

dva roky později Vilém Křinecký z Ronova drţel Libeř celou. Jako jeden z vůdců 

Jednoty bratrské byl pak nucen svůj majetek zastavit, a tak v následujících dvaceti 

letech změnil několikrát majitele. Po splacení dluhu prodal Jan ze Šternberka roku 

1574 ves a tvrz a Libeř s popluţím, sladovnou, mlýnem a podacím právem panu 

Jiříku Slepotickému ze Sulic a na Libni.129 Po něm měl ves Jiřík Karban z Olšan, 

jenţ ji pro dluhy zastavil Vilému z Roţmberka. Ten měl v nedaleké Libni tvrz, kde 

mohl „tu sobě stavuňk v svých putováních učinit“.130 

Ačkoli nedošlo ke konečnému vypořádání s původním vlastníkem, Vilém 

z Roţmberka Libeř i s okolními obcemi prodal Edwardu Kelleymu. Alchymista 

statek vlastnil aţ do roku 1597, kdy mu byl zkonfiskován. Dvůr a ves Libeř 

obdrţel císařský rada a místokancléř Království českého Kryštof Ţelínský ze 

Sebuzína na Břeţanech. Od té doby byla Libeř i s Novou Libní připojena k Dolním 

Břeţanům. Šlechtu ve správě vystřídalo roku 1715 praţské arcibiskupství.131 
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 Tamtéţ. 
125

 PETRÁŇ, J. Příběh Ouběnic, 2001, s. 25; případně nověji TÝŢ Dějiny českého venkova 
v příběhu Ouběnic, 2011, s. 38-39. 
126

 Tamtéţ. 
127

 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, reprint 1998, 15. díl, s. 216. 
128

 ÚLOVEC, J. O bývalých tvrzích v Libři, s.5-28 
129

 NA Praha, fond DZV 18, fol.  E 26. 
130

BŘEZAN, V. Ţivoty posledních Roţmberků, I. díl, 1985, s.315. 
131

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 56-61. 
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Nejstarší gruntovní kniha z konce 16. století hovoří celkem o 16 

usedlostech132, v mezní rok 1841 má Libeř domů dvacet devět.133 Nelze však 

jednoduše matematicky shrnout, ţe ves se rozšířila o pouhých sedm stavení. 

Dynamika vývoje byla nerovnoměrná, zejména ve 2. polovině 17. století došlo 

k zániku usedlostí, nové podruţské chalupy vyrostly převáţně na obecních 

pozemcích na konci 18 století. 

Po roce 1550 měla Libeř poměrně velkorysý návesní prostor 

nepravidelného tvaru, jíţ protékal Zahořanský potok. Od severu k jihu jí 

procházela cesta, tou dobou jiţ méně vyuţívaná zemská linecká stezka. Východní 

stranu návsi ohraničoval tzv. Návesní rybník.134  Přes potok byl později postaven 

dřevěný most, současný kamenný pochází z roku 1855.135 Rybník mohl zároveň 

slouţit jako ochrana pro jednu z libeřských tvrzí, jejíţ lokalizace však není dosud 

bezpečně prokázána. Náves na severu nejspíše lemovaly objekty s budoucími 

popisnými čísly čp. 1, 3, 6 (a 2), na jihu mlýn (čp. 14)136 a hospoda (čp. 13) 

s kovárnou(čp.10)137. Nejjiţnějším bodem osídleného území byl kostel sv. Jiljí s 

farou, proti nimţ se v protější stráni vypínala věţovitá tvrz. Při ní leţel popluţní 

dvůr a rybníček.138 O konkrétní poloze a uspořádání popluţních dvorů obou tvrzí 

se lze jen domýšlet.  

V roce 1597 drţel celou ves (tedy obě tvrze a dvory) Kryštof ze Sebuzína.139 

Jedno ze sídel bylo asi jiţ pusté, ale lze předpokládat existenci alespoň jednoho 

dvora, který zásoboval „novější“ tvrz. Jestliţe tedy stávala mezi náhonem a 

rybníkem, nabízí se moţnost, zda popluţní dvůr netvořila blízká hospoda, 

kovárna, mlýn a snad i pivovar, zasahující hlouběji na návesní prostor, blíţe 

k vodě. Po zániku funkce dvora (spolu s panským sídlem v 17. století) snad došlo 

k demolici některých budov a na jejich místě vznikly později podruţské chalupy. 
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 SOA Praha, fond VS Dolní Břeţany, i. č. 2729, kt. 391. 
133

 NA Praha, fond Stabilní katastr - duplikát, i. č.6653. 
134

„Rybník slove návesní, jak se přes něj jede…“ NA Praha, fond APA-H, i. č.772. 
135

 Dřevěný most zakreslen v indikační skice r. 1841; PODLAHA, A. Posvátná místa království 
Českého, s. 168. 
136

 Rok 1574, NA Praha, fond DZV 18, fol. E 26. 
137

 Rok 1578 Vávra krčmář koupil grunt od Petra rychtáře, SOA Praha, fond Vs Dolní Břeţany, i. č. 
2729, kt. 391. 
138

 R. 1545 „dvůr pustý, který slove věţe s rybníčkem“ NA Praha, fond DZV 44, fol. L 2. 
139

 ÚLOVEC, J. O bývalých tvrzích v Libři, s. 12. 
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Dvůr druhé („starší“) tvrze, leţící „Na Valech“ mohl částečně tvořit statek čp. 4, 

který se nachází přímo pod bývalým tvrzištěm a pozůstatkem rybníčku. Roku 

1586 kupuje tento grunt Jan Šrámek od vrchnosti - Jiřího Karbana, toho času 

zástavního drţitele libeřského statku. 

Doloţit lze i existenci dalších statků – čp. 5, 11 a 12 pod kostelem a téţ čp. 7. 

Roku 1587 tuto nemovitost – tehdy krčmu zvanou „na tvrzi“, v dalším textu zápisu 

lokalizovanou jako „pod tvrzí“ zakupuje Vavřinec Němec.140 Zbylé čtyři 

nemovitosti uvedené v nejstarší gruntovní knize bohuţel není moţné přesněji 

určit. Pouze jednu z nich najdeme i v mladších zápisech, a sice chalupu Jiříka 

Chaloupky, po roce 1644 pustou.141 

Velké změny do venkovské společnosti přinesl evropský konflikt jménem 

třicetiletá válka. Zatímco některé oblasti zůstaly válečných útrap relativně 

ušetřeny, Libeř leţící na jedné z tras spojujících Prahu s jiţními Čechami se 

vojákům nevyhnula. Berní rula uvádí, ţe v roce 1654 byla většina usedlostí ve vsi 

pustá; konkrétně šest z celkových devíti.142 V gruntovní knize z kritického období 

1638-1659 se vyskytují poznámky o pustnutí téměř u všech domů, vyjma gruntu 

Jiříka Němce (čp. 6?).143 Všechny usedlosti ale byly časem obnoveny, patrně i na 

stejném místě s příslušnými polnostmi. Otazník nad kontinuitou však visí u 

gruntu Vlčkovského – čp. 2. Sídelní obraz vsi se během 17. století na čas proměnil 

a po obnově pravidelného hospodaření a stabilních majitelů (resp. dědičných 

nájemců) usedlostí se stabilizoval. První novou nemovitostí se stal mlýn na samotě 

při Zahořanském potoce, jehoţ vznik inicioval v roce 1743 Karel Trnka, bratr 

tehdejší horního libeřského mlynáře.144 

Rozrůstání vesnického osídlení začalo v 60. letech 18. století – nejprve byly 

postaveny podruţské chalupy čp. 15 (na návsi), 16 a 17 při západním okraji 

obce.145 Následovala čp. 21 a 22 na návsi a 23 v místech bývalé tvrze na severním 

                                                 
140

 SOA Praha, fond Vs Dolní Břeţany, i. č. 2729. 
141

 SOA Praha, fond Vs Dolní Břeţany, i. č. 2735, v berní rule se patrně jedná o chalupu 
Perníkářovskou, HAASOVÁ-JELÍNKOVÁ M. (ed.) Berní rula 19, s. 317. 
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 HAASOVÁ-JELÍNKOVÁ M. (ed.) Berní rula 19. 
143

 SOA Praha, fond Vs Dolní Břeţany, i. č. 2735. 
144

 NA Praha, fond APA H, Mlýn a hostinec Libeř, i. č.886. 
145

 Poprvé uvedeny v roce 1767, SOA Praha, fond Vs Dolní Břeţany, i. č. 2745. 
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okraji Libře.146 Mezi lety 1787 – 1841 k domům s popisnými čísly přibyly někdejší 

výminky při gruntech nebo na půdě původně k statkům patřící (čp. 24, 25) a 

domky na obecní půdě (čp. 27 a 28). Nejpozději byla (mimo vlastní intravilán 

obce) postavena panská myslivna v Hmoţdířkách (čp. 29).  

Postupem času náves fakticky zanikla a v moderní době ji nahradil prostor 

před obchodem s potravinami, vzniklým na místě domu čp. 7.147 Během sledované 

doby tedy nedošlo k výraznějšímu rozšíření osídlení mimo hranice původního 

jádra vsi, strategicky byl naopak zastavován prostor uvnitř sídla, a to na obecních 

pozemcích. Velké proměny čekaly obec aţ na počátku 20. století. 

 

Nově vznikající podruţské domy se koncentrovaly do prostoru návsi, která 

díky tomu zcela zmizela. Libeř je proto příkladem hromadné vesnice návesní, kde 

je typické právě druhotné zastavění návsi.148 
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 NA Praha, fond Josefský katastr, i. č. 2387. 
147

 Stavení čp. 7 s přilehlým pozemkem bylo dle obecní kroniky v roce 1969 vyvlastněno a 
částečně zbořeno, 3. kronika Libře, OÚ Libeř. 
148

 PEŠTA, J. Několik poznámek, s. 158. 

Předpokládané osídlení Libře 
koncem 16. století 

 

Předpokládaný stav vsi v roce 1787 
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Okrouhlo 

 Jako vesnice Ostrovského kláštera je uváděno Okrouhlo v roce 1310, o 

téměř sedm desítek let později zde urbář vypočítával 4 půlláníky, 5 láníků, 2 jeden 

a půl láníky a 4 dvouláníky (ve srovnání s nejstarší pozemkovou knihou z konce 

16. století je to o pět poddaných/osedlých více). 

 Mikuláš z Rabštejna drţel ves v roce 1402, čtyři roky nato Petr Langast, po 

r. 1420 Zikmund dílem zapsal „Okrouhlov“ Kolmanovi z Libře, větší dál pak Matěji 

z Černošic r. 1437.149 Tento pak získal Kolmanův díl, 1454 díl „v Okrúhlémmani 

vysočanští“,150 r. 1475 prodal Ctibor z Beztahova „Okrouhlou“ Janu Benedě z Nečtin. 

Dvorec kláštera slovanského prodán 1436 Janu z Nymburka.151 V roce 1626 bylo 

Okrouhlo se Zahořany připojeno k Břeţanům.152 

 Jméno obce vysvětluje A. Profous vznikem adjektiva „okrouhlý“ ve 

spojitosti se substantivem, které si k němu lidé domýšleli. Převládl nakonec tvar 

Okrouhlo.153 Mohla ves mít kdysi okrouhlý půdorys (tvar okrouhlice)? Při analýze 

                                                 
149

 Tamtéţ, cit. S Rg 1099 a AČ I. 514. 
150

 NA, fond DD 19, 362 
151

AČ XXVIII., 14. 
152

 Vše BARTÁK, J. Přehledný místopis země České. 
153

 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, II. díl, Ch-L, 1949, s. 60. Dva lidové výklady nabízí 
webové stránky obce: Webové stránky obce: „Jedno z vyprávění říká, ţe Okrouhlo byla uhlířská 
vesnice. V nedalekém městě Jílovém u Prahy, proslaveném nejbohatším nalezištěm zlata v České 
republice, bylo po těţbě potřeba uhlí k jeho tavení. Milíře, které se tu stavěly, byly okrouhlé, odtud 
by tedy mohla mít naše vesnice jméno. Druhá z legend praví, ţe původní název Wokrouhlow je 
odvozen od tzv. „okruhování“ dřeva, které se pouţívalo k opírání šachet.“ 
(http://www.okrouhlo.cz/historie-a-soucasnost/d-1724/p1=316 /cit.24.1.2012/) 

Libeř ve stabilním katastru (1841) 

http://www.okrouhlo.cz/historie-a-soucasnost/d-1724/p1=316


45 

 

gruntů se po zanesení zjištěných informací o 

pravděpodobně existujících usedlostech na 

konci 16. století okrouhlý tvar neukázal.  

Něco málo alespoň napovědělo promítnutí 

příslušnosti pozemků nejstaršíchusedlostí 

podle stabilního katastru. 

Na první pohled je vidět, ţe nejbliţší 

půda u vsi byla vázána právě k nim. Přímou 

návaznost lánové pluţiny lze pozorovat u 

čp. 1, 2, 11, 16-19, coţ by teoreticky mohlo ukazovat na nejstarší osídlené plochy a 

umístit někdejší náves do prostoru mezi ně.  

 

 Přehled o původní situaci ovšem ztěţují časté zmínky o pustých 

usedlostech v Okrouhle, především během třicetileté války. Např. roku 1628 je to 

čp. 1; 1618 se prodává chalupa čp. 16 „jsouc na stavení velmi spuštěný a zarostlé pole“; 

1624 čp. 17 jako „ţivnost spuštěná a poustka hrubá“, čp. 19 v roce 1624 jako spuštěný, 

1644 jako pustý bez všech svršků, čp. 11 po 1625 jako pustá, čp. 18 po 1645 pustá, 

čp. 12 po 1616 pustý. Podle berní ruly zbylo jen místo po budoucích čp. 1, 12 a 18; 

na ţivnosti zkaţený čp. 19. Ještě v roce 1702 byl grunt Bartůňkovský (čp. 12) veden 

jako pustý. Je pravděpodobné, ţe zánik gruntu, byť dočasný, mohl znamenat 

změny ve vztahu nemovitost x příslušné pozemky. Pustý statek mohl být obnoven 

na jiném místě, přičemţ mu dále patřily stejné parcely, pluţina uţ přímo 

nenavazovala za usedlost.154 

 První informace o rasovně (čp. 10) pochází z roku 1717, byl to jediný objekt 

svého druhu na panství. Na počátku 18. století vznikly nové chalupy – čp. 7 před 

r. 1724 a další tři (čp. 5, 6 a 8) kolem r. 1737, u kaţdé je shodně uvedeno, ţe jde o 

pustou chalupu, kterou z panského dříví vystavil na vlastní náklady současný 

drţitel (jejich hodnota je téţ totoţná – 121 zl a 30 kr). Ve druhé polovině 18. století 

se stavěly podruţské chalupy čp. 3, 4 a 26 (r. 1793 ji postavil Jan Zvířecí na gruntu 

                                                 
154

 Takový případ nastal u gruntu Svatoše Vlčka v Libři, KUCROVÁ, V. Libeř v raném novověku, s. 
31. 
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svého bratra Antonína – tzn. u rasovny, 

coţ odpovídá). Josefský katastr 

zaznamenává tři nové podruţské domy 

(č.21-23), největší nárůst je však patrný 

v období do vzniku stabilního katastru – 

čp. 24-25 a 26-32. 

 

Okrouhlo byla snad kdysi původně vsí 

s pravidelnou kruhovou návsí (návesní 

vesnice radiální),155 lemovanou statky. 

Chalupy a podruţské domky vznikaly v jiţní části sídliště poblíţ panské hospody, 

podél cesty vedoucí k Zahořanům. 

 

 

Podloučí 

 Jedno z nejmenších sídel, které se do uţšího výběru dostalo díky 

skutečnosti, ţe berní rula tu v roce 1654 eviduje pouze jednoho sedláka a stabilní 

katastr o téměř dvě stovky let později uţ čtyři domy – dva sedláky a dvě 

podruţské chalupy. Podle nejstarší pozemkové knihy tu ovšem byly dva statky: 

Grunt Havlíčka Havla (r. 1596), u něhoţ se dočteme, ţe jej v roce 1638 koupil Jiřík 

Puchýřský coby spáleniště („toliko místo prázdné, aby mohl vystaviti a prodati“), 

v roce 1653 jej doplatil, poté uţ je jen zmínka o zběhlém Vojtěchu Podluckém.  

Druhý statek Pavla Nováka se objevuje v knize aţ roku 1624, 

pravděpodobně půjde o grunt, jenţ je v berní rule (uveden je Pavel Trojan). Další 

chronologicky navazující pramen z roku 1702 pro změnu zmiňuje pouze statek 

Puchýřský. Paralelně se oba selské statky objevují aţ ve fassi tereziánského 

katastru roku 1716. Lze tedy předpokládat, ţe grunty tu stály, ale jich aktivita byla 

kolísavá, coţ se projevilo i (ne)evidencí v záznamech. Dvě podruţské chalupy 

byly postaveny před rokem 1767.  

                                                 
155

 PESTA, J. Několik poznámek, s. 163. 
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 Celé okolní území je doslova protkáno starými horními díly jílovských 

zlatonosných dolů, díky tomu je Podloučí zachyceno na plánu dolů v Lukách, 

Podloučí a okolí z roku 1767.156 Porovnáním s indikační skicou je moţné ztotoţnit 

domky v kresbě se statky čp. 1 a 2. 

 Podloučí není typickou vsí, která by měla náves a dále se rozrůstala. Šlo o 

osadu vzniklou v souvislosti s těţbou zlata na blízkých nalezištích u Sázavy, na 

Ţampachu a ve Studeném. Vliv na vytvoření malé sídelní jednotky měly 

nepochybně Luka (= Luka pod Medníkem). Podloučí skutečně leţí pod loučím, tedy 

pod Lukami. Obě sídla sdílela podobné historické osudy.  

 Spolu se sousedními Bohuliby patřily roku 1379 praţskému měšťanu 

Ondřeji Stachovi, na počátku 15. století Janovi z Korkyně a jeho bratrům. V roce 

1499 dţel vsi Jeroným ze Skuhrova a „témuţ a 2 jiným dal důl v Hranicích u Luk po 

lidech, kteří „kradli jsú zlato.“157K roku1577 je datována pře Jiříka Slepotického 

                                                 
156

 „Euler Berg Mappaüberdas S. Barbara, hesis. Geist, S. Francisci de Paula und Maria Theresia, 
od S. Jacob Major Stolle Gebäude nebst dem SchleuerZug.“ NA, 2. odd., fond SMMP i. č. 1406. 
157

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 49, zde odkaz na AČ XVIII, 114 a 124. 

Podloučí v roce 1841, resp. 1767 
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s Vrábskými o meze u vsi Bohulib a Luk s Podloučím.158 Luka a Podloučí byly 

roku 1585 přivtěleny k Chotouni, 1595 k Libni a k Břeţanům se dostaly v roce 

1626. 

 Vývoj obou sousedících osad nejlépe vystihuje grafické znázornění, které 

zároveň ukazuje současnou zástavbu spolu s pozměněnou trasou hlavní cesty. 

Původní jádro Luk a Podloučí se dále nerozvájelo, osídlení se postupně vytvářelo 

jiţním směrem po svahu směrem k Sázavě. Svůj díl na tom měl úpadek dolování a 

naopak od konce 19. století vzestup obliby turistiky, stavba posázavské ţeleznice a 

následný příliv rekreačních objektů. Malá rozloha sídlo řadí k „vískám“.159 

 

Původní čp. 3 a 4 zcela zanikly ve 

druhé polovině 20. století a nahradily 

je rekreační objekty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158

 AČ XXX, 380. 
159

 „Pluţina je většinou úseková, výjimečně dělená úseková. Poznání skutečného stáří půdorysné 
struktury je téměř nemoţné, struktura se mohla výrazně měnit v čase (včetně pohybu celého 
sídla).“PEŠTA, J. Několik poznámek, s. 158 

Někdejší čp. 4 – stará chalupa 
v Podloučí v roce 1942, EU, i. č. 
5368, dole stodola při čp. 1 (i. č. 

5 356) 

Jiţ zaniklá stodola při čp. 1 
v Podloučí (dnes Luka pod 

Medníkem čp. 170) v roce 1942, 
EU, i. č. 5356. 
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Zahořany 

 Drobná obec sousedí s jiţ výše popsanou obcí Okrouhlo, v současnosti je její 

administrativní součástí. Zdejší osídlení výrazně utvářel Zahořanský potok, který 

tvoří přirozenou hranici mezi relativně mírným svahem vrchu Varta a příkrým 

stoupáním v lese jiţním směrem k Jílovému. Regionální badatel Jan Barták viděl 

Zahořany na počátku 40. let 20. století jako „vísku domkářskou v hlubokém údolí 

Libřice, odtud dolů v pusté divočině lesní, mlýn Křepelkův.“160 Údolí je skutečně 

mnohem sevřenější neţ u Libře, proto si osada dlouho udrţela zjev zapadlé vsi. 

Ostatně i jméno Zahořany je odvozeno od polohy za horami, ve smyslu hor 

kutných.161 

Falzum z roku 1205 (vzniklé na základě starších záznamů) Zahořany uvádí 

mezi vesnicemi ostrovského kláštera, je třeba počítat s jejich existencí před rok 

1200. V dochovaných zbytcích urbáře z let 1388 a 1390 Zahořany nejsou.162 

Na konci 16. století zde podle gruntovnice byly pouhé dva grunty a mlýn, u 

gruntu Jana Dupala je poznámka po r. 1638, ţe je pustý. Berní rula pak uvádí, ţe 

ves je „celá pustá, v níţ bejvalo gruntův“ a jmenuje oba statky. Na počátku 18. století 

je u Dupalova – Václavkovského gruntu uvedeno stále, ţe je pustý, 1711 je „grunt 

neb chalupa“ v drţení Václava Pokorného, jeţ ji vystavěl. Rok 1717 – stabilně oba 

grunty (čp. 3 a 1), nově tzv. panská chalupa (čp. 4), vystavená kolem r. 1733, u 

které je nejasná poznámka ţe jde o "stavení, které někdy mlejn býti mělo".163 Kolem r. 

1765 vznikla podruţská chalupa (čp. 5 nebo 8), ve stabilním katastru je nově 

zapsána ještě pastouška (čp. 7) a další nové podruţské domky – čp. 9 aţ 12. 

 Nejstarší doloţené osídlení se koncentrovalo při křiţovatce cest z Libře a 

Okrouhla (čp. 1, 3 a mlýn čp. 6). Prokazatelně mladší je enkláva podruţských 

usedlosti dále po směru Zahořanského potoka, kudy také vedla cesta k brodu přes 

potok a dále ke Kamenným Vratům. Nynější silnice byla postavena aţ po roce 

                                                 
160

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 49. 
161

 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, III. díl, M-Ř, 1951, s. 692. 
162

 SOA Praha, fond VS Sv. Jan pod Skalou, i. č. 729; EMLER, J. (ed.), Decem registra censuum, 
s. 53 – 91. 
163

 O moţné existenci mlýna hovoří i pramen z roku 1561 „mlejn v Zahořanech hořejší, při něm 2 
kola moučný a dvě stoupy, štěpnička, nemálo se zlepšil“. (SOA Třeboň, fond Cizí statky – 
registratura, i. č. 22, sign. II/28-1, karton 101). 
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1878164 a je vedena zkratkou kolem čp. 4 přes most. Právě u čp. 4 se utvořila 

druhotná náves. 

 „Přesun“ jádra sídla lze dobře sledovat i na současné mapě. Zdejší osídlení 

je však rovně specifické velkým počtem rekreačních objektů, z nichţ se mohou po 

čase stát domy ke stálému bydlení. Z hlediska klasifikace půdorysných struktur se 

opět jedná o vísku. 
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 3. vojenské mapování (1877-1880). 

Zahořany ve stabilním katastru 
s vyznačením vedení mladší silnice. 

Zahořany v současnosti 
s vyznačením starší zástavby 
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Závěr 

Podrobně rozebraných 6 (resp. 7)165 vesnic prozrazuje jednu zásadní, ale 

logickou informaci. Vesnice, u kterých se předpokládá plánovité zaloţení (Zvole, 

Libeň, Ohrobec, případně Zlatníky) tvořily uzavřenou sídelní strukturu a nové 

(převáţně podruţské) domy zde vznikaly pomálu, neboť na plánovitě zaloţených 

úzkých a dlouhých návsích nebylo příliš místa. Usedlosti pozdějšího data tak 

rostly buď zcela odděleně od původního jádra obce, nebo na místech po zaniklých 

původních gruntech. To je případ výše rozebrané Březové nebo obce Zvole, kde 

vliv na uspořádání intravilánu měla bezesporu existence panského sídla (tvrze) u 

dnešního čp. 6 a dvora (čp. 15). Traťová pluţina a uspořádání sídelních jednotek 

ukazuje na typ návesní vesnice ortogonální s (polo)uzavřenou návsí.166 

Podle výzkumu Josefa Vařeky a Vandy Jiřikovské je existence samostatných 

okrsků chalupnických usedlostí ve středočeské oblasti velmi běţná ve většině 

vesnic. Domy bezzemků pak obvykle obsazovaly náves.167 

 Největší zastoupení mají v prezentovaném výběru vesnice hromadného, 

případně návesního typu. Dolní Břeţany, Okrouhlo, Zahořany (a Luka) 

expandovaly do větší či menší vzdálenosti od starého jádra obce. Nové domky 

vznikaly na nejdostupnějším místě – na obecních pozemcích podél komunikací. 

Dobře je to vidět například u Dolních Břeţan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165

 s Lukami pod Medníkem 
166

 Lze-li předpokládat, ţe zvolská náves byla uzavřena osídlením rovněţ z východu a západu, 
jednalo by se o typ vsi s uzavřenou návsí, modifikací je polouzavřená náves, případně ještě 
návesní vesnice s dvoustrannou návsí, která však v případě Zvole není pravděpodobná, neboť 
tento typ je spojen s úpravou staršího sídliště. PEŠTA, J. Několik poznámek, s. 162. 
167

 VAŘEKA, J. – JIŘIKOVSKÁ, V. Středočeská náves, 1979, s. 16. 
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Zvole  

stáří gruntů dle barevné stupnice. Nejstarší doloţitelné grunty 

na konci 16. století (zelená), r. 1702 (oranţová), 1717-1820 

(červená), 1787 (modrá), 1841 (černá) 

 

Zvole 

Barevně znázorněná distribuce pozemků. Tvrz se nacházela na místě čp. 6. 
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Dynamika vznikání a zanikání usedlostí 
 

 

 Následující kapitola by měla shrnout, v jakém časovém období lze sledovat 

vznik největšího mnoţství nových usedlostí. Předpokladem je období druhé 

poloviny 18. století, typické pro velký nárůst podruţských chalup. Je třeba se 

rovněţ zaměřit na opětovná vyzdviţení gruntů a chalup po přechodné době 

„pustiny“, po poţárech a dalších událostech. 

 Opačným jevem je zánik usedlosti. Na rozdíl od předchozího případu je 

obvyklé méně dokumentovatelný, vyplyne aţ druhotně z komparace evidenčních 

pramenů. Výjimkou jsou usedlosti, které vrchnost zabere za náhradu pro vlastní 

potřebu. Takové případy jsou velmi dobře popsané, ale z faktického hlediska 

nepředstavují skutečný zánik domu, nýbrţ změnu jeho funkce. 

 

Vznik 
 

a.) nové 

b.) obnovené 

c.) další (spojení, zlepšení, výměna za panský dvůr ve Lhotě apod.) 

 

a) Dodatečná zástavba ve vsích často počtem převyšovala původní osídlení. I 

kdyţ se vrchnosti obvykle snaţily zabránit drobení velkých gruntů, bylo třeba 

zajistit obţivu a obydlí i pro sourozence dědice té které usedlosti. Malé domky 

proto rostly na pozemcích patřících k mateřskému domu, nebo na vhodné 

obecní půdě, ideální pro to byla náves nebo pozemky podél cest. Chalupníci a 

domkáři se snaţili o ekonomickou soběstačnost, velkou výhodou proto byl 

aspoň malý kousek pole za obydlím.168 

 Nových selských usedlostí, resp. jejich vznik, je v pramenech pomálu a není 

vyloučené, ţe byly vystaveny na místech kdysi existujícího domu. Shrnující 

informace přináší tabulka, některé případy jsou rozebrány níţe podrobněji. 

 

                                                 
168

 ŠKABRADA, J. Lidové stavby. Architektura českého, venkova, 1999, s. 64, 68. 
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 V Bohulibech je zajímavý případ statku čp. 14, který podle pramenů 

vznikl mezi sestavením josefského a stabilního katastru.169 Jeho pozemková 

příslušnost je přitom obvyklá jako u dalších selských statků formou 

záhumenku a navazujícího pole. Vzhledem k malé velikosti Bohulib 

existuje moţnost, ţe usedlost mohla vzniknout na místě nějakého dávno 

zaniklého gruntu, konkrétní doklady o tom ale nejsou.170 

 Na druhou stranu statek čp. 3 ve Lhotě svým umístěním 

jednoznačně dokazuje svůj pozdější vznik před rok 1717, neboť v panských 

registrech je přímo uvedeno, ţe gruntu dříve nebylo.171 

 Statek Jakuba Matyáše byl odhadnut na 242 zlatých (podobně jako 

okolní statky) a jeho přináleţící pozemky ilustruje zelenou barvou spodní 

obrázek. Je zřetelně poznat, ţe starší grunt čp. 4 měl patrně záhumenek, 

který se změnil v parcelu pro nový statek čp. 3. Není moţná náhodné, ţe 

drţitelem staršího domu byl v roce 1717 Jan Matyáš (syn či bratr Jakuba?). 

 

 

 

 

 

                                                 
169

 „Urbur nový“, zaloţený roku 1717, vypočítává tři chalupy (čp. 1, 3 a 4) a jeden statek (čp. 5). 
170

 V nejstarší gruntovnici z počátku 80. let 16 století byly 4 usedlosti, z nichţ pouze jednu lze 
sledovat v pramenech aţ do roku 1841 (čp. 5). 
171

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2740. 

sídlo čp. první záznam 

Bohuliby 14 1841 

Dolní 

Břeţany 2 1713 

Lhota 3 1717 

Luka 5 1630 

Ohrobec 15 1770 

Lhota 
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 Ohrobecký grunt čp. 15 rovněţ vznikl později neţ jeho sousedé. Vyplývá to 

jednak z neobvykle dlouhého přípisku v pozemkové knize, jednak z promítnutí 

majetkové příslušnosti pozemků. Václav Hozman se roku 1770 stal hospodářem 

na 9. statku v obci Ohrobec. Obvyklé u zápisu bylo pojmenování usedlosti, resp. 

uvedení starého hospodáře, zde chybí. Doplňující text celý případ vyjasňuje a 

zároveň odhaluje neobvyklou situaci, a sice tu, ţe podle sousedů grunt vystavěl na 

vlastní náklad nynějšího majitele a „pro velkou příčinu tehdejší panující mil. vrchnosti 

p. hr. Trautmansdorfa nejenom tento statek beze všeho poplatku uţíval, aniţ ţádné hr. 

kontr. neplatil“.172 Tento zápis pak měl učinit zadost různým nejasnostem a včlenit 

grunt do systému běţných plateb. 

 

 Vizuálně je čp. 15 opravdu mladšího vzniku. Dobře je to vidět na barevném 

rozvrţení pozemků čp. 11, který je doloţen k roku 1582. Ohrobec byl patrně 

zaloţen plánovitě a parcely přímo navazovaly v dlouhých pruzích na usedlosti. 

Hnědě vybarvené pozemky čp. 15 tak tvoří jakýsi klín.Poloţení mimo pravidelně 

rozvrţenou ves dokládá rovněţ širší pohled na obec na indikační skice. Nový 

statek čp. 15 byl postaven velmi blízko hospody (čp. 10) na severním cípu návsi. 

Ono „vtěsnání“ je nápadné i dnes při průjezdu obcí (současná silnice je vytaţena 

černou barvou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2743. 

Ohrobec v roce 1841 
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 Nově vzniknuvších chalup je v pramenech velmi málo. Problémová je 

samotná terminologie. Například u Dolních Břeţan zavádí registra v roce 1717 

pojem „nájemní chalupa“, v jiných dolnobřeţanských lokalitách nepouţívaný. Šlo o 

běţné podruţské domky, jak dokládá třeba zápis tzv. druhé nájemní chalupy (čp. 

23) z roku 1767.173 Ve Zvoli a Březové chalupníci vůbec nebyli, naopak v 

„pohorské“ vsi Pohoří stály jen samé chalupy. 

 Nové chalupy vyrostly v poměrně krátkém časovém úseku v Okrouhle – 

jde o čp. 5 aţ 8. U všech je uvedeno, ţe objekt předtím nestál. Nejstarší („1. 

chalupu“) postavil na vlastní náklad Matěj Šváb před rokem 1724. Ostatní čtyři 

objekty nesou shodnou dataci 1737 s poznámkou, ţe si je vystavili současní 

majitelé z panského dříví na vlastní náklad. Tři chalupy jsou přitom jmenovány 

jako pusté, patrně ve smyslu nedokončené. Právě to je uvedeno při převodu 

nemovitosti (čp. 6) v březnu roku 1750: „Odstupujícímu Janovi Vodičkovi za vystavení 

této chalupy by přece patřilo 30 zl., poněvadţ ale chalupu nedostavěl a nynější drţitel 

stavěti musí, téhoţ(?) Vodičkovi patří 20zl.“ Celková hodnota všech tří objektů je při 

prodejích do počátku 19. století stále stejná – 121 zl. 30 kr. 

 Nejasná je otázka kolem chalupnických usedlostí v Chotouni. K roku 1702 

jsou zde uvedeni dva chalupníci, podobně jako ve fassi tereziánského katastru 

roku 1713 a 1716 kde je ještě mlýn. Nově zaloţená registra v roce 1717 však 

doslovně uvádí, ţe ţádná z obou chalup tu nestála. Podrobnější rozbor u tzv. 

první chalupy (čp. 4, dnes 54) odhalí totoţného majitele jako v roce 1716. Václava 

Davídka. Fasse pojímá louku a pole poloţené „u starý chalupy“, coţ můţe alespoň 

naznačovat existenci snad předchůdkyně současného domu. V registrech se dále 

dočteme, ţe je nově vystavěna světnice, síň, komora a chlév pro dobytek; Václav 

Davídek mimo jiné „mimo panského nákladu vystavení téhoţ vynaloţil“. Zdá se tedy, 

ţe dům byl vystaven zcela nový a patrně i na jiném místě, jako náhrada za 

chalupu zaniklou. 

                                                 
173

 „Vystavěl sobě Antonín Vojta na obecním místě nedaleko břeţanského mlejna jednu 
podruţskou chalupu, při který se malá zahrádka pod 0,5 str. rovné míry vejsevku vynachází.“ SOA 
Praha, fond Vs DB, i. č. 2743. 
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 U druhé chalupnické usedlosti (čp. 2, dnes 

52) jmenná návaznost mezi lety 1716 a 1717 není, 

v prameni mladšího data najdeme poznámku, ţe 

je stavení velice zpustlé a ţe peněţní podíl za 

vystavení patří Lidmile Kozákové, o níţ se 

v gruntovnici více nehovoří. 

 

 

 Promítnutí majetkové příslušnosti pozemků chotouňských obyvatel sice 

ukazuje jistou anomálii v nepřímé návaznosti parcel čp. 4, nicméně s dosavadní 

pramennou základnou není moţné vytvářet hlubší závěry o pravděpodobném 

původním poloţení chalupy (čísla zároveň ukazují přímo polohu objektu). 

 

 Nejvděčnějšími objekty ke sledování růstu obcí jsou podruţské domky. 

Vybrala jsem čtyři obce, kde vyrůstalo dost těchto stavení (Libeň, Okrouhlo, Dolní 

Břeţany a Zvole) a vývoj jejich počtu jsem převedla do grafické podoby. Kvůli 

přehlednosti nejde o absolutní počty, ale o procenta. 100 % je vţdy počet domkářů 

v roce 1841, čísla se odvíjí od toho, kolik nových domků vzniklo v určitém 

časovém úseku, resp. v prameni.174 

 

 

 

 

                                                 
174

 Řada 1 – Libeň, 2 – Okrouhlo, 3 – Dolní Břeţany, 4 – Zvole. Po roce 1717 – domkáři uvedení v 
„Urburu novém“, zaloţeném v roce 1717, 1781 – data z josefského katastru, před 1841 – další 
domky, které nově eviduje stabilní katastr. 

Růst obcí: modrá – Libeň, červená – Okrouhlo, zelená – Dolní Břeţany, fialová - Zvole 

 

Chotouň – příslušnost pozemků 
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Dostupné prameny samostatné podruţské a domkářské příbytky před 

rokem 1717 vůbec neevidují. Nárůst sledujeme postupně pozvolný s tím, ţe 

maximální nárůst nastal na konci 18. a počátku 19. století. Z grafu se vyděluje 

zelený sloupeček, který zastupuje Dolní Břeţany – největší sídlo na panství. 

Podrobnější pohled poodhalí důvod jiné tendence vývoje. 

 K roku 1767 uvádí gruntovní kniha nově 5 „nájemních chalup“, přičemţ u 

kaţdé se z podtextu dozvídáme, ţe byly postaveny dříve (čp. 23 „vystavěl sobě 

Antonín Vojta na obecním místě“, čp. 36„zdědil bez zápisu“, čp. 15„zdědila po předešlym 

muţi“, čp. 39/?/ „vystavena jest od dávných let za panským rybníkem“), případně 

nahradily domek starší (čp. 5„od starodávna jmenovaná Zechovská chalupa, kterou 

tento Josef Paták koupil a vystavěl na vlastní náklad mlatek, světnici, komoru a maštalku, 

aby mu i se zahrádkou připsána byla“). 

 Další zápisy uţ datum vystavení konkretizují – v roce 1769 vyrostly 

podruţské chalupy čp. 28 a 30, roku 1770 čp. 29(„ vystavěl na obci podle rybníka“) a 

27, před rokem 1781 čp. 24, roku 1789 čp. 38 („postavil Jan Zeman a vyměnil za statek 

ve Lhotě“), před rokem 1794 vznikl domek čp. 37 („prodala vdova po Vojtěchu Vojtovi, 

který ji postavil“). V roce 1802 to pak bylo čp. 48 („mistr sklenářský vystavěl chalupu“).  

 Do roku 1841 v Břeţanech přibylo téměř dvě desítky domků. Jakým 

způsobem rostly, je znázorněno na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik podruţských domů v Dolních Břeţanech 
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 Prvními byly ony tzv. nájemní chalupy – stály relativně osamoceně. Po roce 

1769 vznikaly nové domky v samostatné „čtvrti“ západně od centra vsi. Na 

obrázku ţlutě vyznačené domky registruje prvně aţ stabilní katastr a jejich rozptyl 

je širší. Zdá se, jakoby zpočátku bylo ze strany obce uvolněno nové místo pro 

stavbu podruţských domků pouze pode mlýnem, po roce 1800 byl nárůst patrně 

vyšší a začalo se stavět i jinde. 

 

 V menším měřítku lze vybírání míst pro nové podruţské domky sledovat 

v Okrouhle. První domky vyrostly v těsné blízkosti starší zástavby na obecním 

pozemku (čp. 4 a 3), případně při rasovně čp. 10 (r. 1793 Jan Zvířecí „postavil na 

svůj náklad na gruntu svého bratra Antonína“).Od přelomu 18. a 19. století vznikají 

novostavby převáţně jiţně o jádra vsi, podél cesty k Jílovému. 

 

 U zbylých dvou vesnic lze předpokládat plánované pravidelné zaloţení, i 

proto  podruţské domky vznikaly zvlášť. U Zvole to byla především oblast 

severozápadního konce návsi při cestě do Vraného, V Libni vytvořily podruţské 

chalupy de facto vlastní ulici podél návesního rybníka směrem ke Zvoli. Tak jako 

v předchozích případech byly domky postaveny na obecní půdě, vyskytly se však 

i výjimky. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Libeň ve stabilním katastru (1841). 
Černě jsou označeny podruţské domy. 
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 Příkladem ve Zvoli je čp. 11, jeţ bylo v josefském katastru vedeno jako 

ovčín, roku 1841 zde bydlí domkář Franz Škobis. Patrně se na počátku 19. století 

přestal vyplácet chov ovčího dobytka, proto jej vrchnost zrušila. V Libni si oproti 

tomu postavil podruţskou chalupu Václav Číţek v roce 1771 přímo na 

vrchnostenském gruntu. Protoţe čp. 16 leţí přímo vedle někdejší kovárny čp. 7, je 

nasnadě, ţe šlo o pozemek původně patřící právě ke kovárně. Avšak i ta byla 

zrušena – někdy mezi sepsáním josefského a stabilního katastru, protoţe 

v druhém případě zde figuruje jméno domkáře Adalaberta Veverky. 

 

 

Výminky 

 Zvláštním typem je pak výminek, samostatný 

objekt, častěji však jen kout ve světnici a zajištěná 

strava, jeţ měl nastupující hospodář poskytnout 

svému předchůdci.175 Jeden z mála dosud nalezených 

případů, kdy lze s určitostí spojit konkrétní objekt 

s funkcí výminku, je Libeř čp. 24. Kdyţ se v roce 1794 

stal dědicem statku čp. 2 Jan Troníček, jeho matka si 

spolu s manţelem Janem Procházkou vymínili mnoho hmotných poţitků (část 

letošní úrody, koně, uţívání konkrétního pole atd.) a brzy si na obecním místě (v 

sousedství statku) vystavěli vlastní podruţskou chalupu.176Po jejich smrti obýval 

domek Jan Troníček s manţelkou Annou.177 O faktickém spojení objektů čp. 2 a 24 

hovoří ještě obecní kronika z první poloviny 20. století. 

 

 

 

 

                                                 
175

 Blíţe k sociálně-právnímu postavení výminkáře PROCHÁZKA, V. Česká poddanská nemovitost 
v pozemkových knihách 16. a 17. století, 1963, s. 291-294; stručněji pak GRULICH, J. Venkovan. 
In: Člověk raného novověku, 2007, s. 172-173. 
176

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2745. 
177

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2757. 

Libeř čp.2 a 24 v Libři (1841) 
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 Jiný příklad nabízí „pohorská“ obec Pohoří. 

Gruntovnice roku 1776 popisuje sloţité předivo 

předávání chalupy čp. 7. Někdy mezi lety 1750 a 

1776 Adam Chaloupka „popustil“ dům Antonínu 

Paškovi za to, ţe mu vystavil „barák na gruntu“.  

 

Na rozdíl od předešlého případu v Libři domek nenesl své vlastní číslo 

popisné, ve stabilním katastru nese číslo 5 a patří pod mateřskou usedlost čp. 

7.Dům byl vystavěn na vlastní parcele, naproti chalupě a s ostatními domy tak 

opticky vytvořil uzavřenou náves. 

 Výminky jako samostatné objekty jsou z dostupných pramenů na 

Dolnobřeţansku málokdy dohledatelné, ale je očividné, ţe spíše zástavbu obce 

zahušťovaly, neţ aby ji rozšiřovaly. 

 

 

b) Obnovené usedlosti za sebou často mají pestrou minulost, v mnoha 

případech je obtíţné rozhodnout, zda-li se jedná o objekt obnovený na 

původním místě, případně zda je stěţejním „důkazem“ pojmenování 

usedlosti, která však můţe být znovu vyzdviţena na jiném místě. 

Příkladem za všechny je grunt Svatoše Vlčka (čp. 2) v Libři, který jsme 

sledovali výše v otázce výminku. Ve víru válečných událostí je po roce 1621 

statek popsán jako pustý,178 rovněţ tak v berní rule. Gruntovní kniha z roku 

1702 nazývá statek „Svatošovský“, o něco mladší pramen pak jako 

„Vlčkovský“. Pomineme-li nejednotnost v pojmenování domů a přijmeme-

li právní kontinuitu jednoho gruntu, pak pohledem do indikační skici 

zjistíme jistou anomálii. Ona nesrovnalost vyplývá z následujících faktů: 

-popis statků a chalup v obci před zavedením popisných čísel býval 

počínán buď u nejvýznačnější budovy, nebo jednoduše od kraje obce 

                                                 
178

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2735, fol. 21. 

Centrum Pohoří (1841) 
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- v roce 1841 navazuje těsně za podruţskou chalupu čp. 17 velký pozemek 

patřící k čp. 2, naopak přímé okolí statku je tvořena převáţně půdou obecní 

 

Po shrnutí výše uvedených informací s přihlédnutím k obecně 

problematickému ztotoţňování usedlostí z předbělohorské doby s pozdějšími 

popisnými čísly179 jsem došla k hypotéze, zda grunt Svatoše Vlčka původně nestál 

na místě dnešního domku čp. 17. Zápisy v gruntovní knize by pak skutečně 

logicky začínaly na kraji obce, pozemky by navazovaly přímo za statek a rovněţ i 

náves by byla logičtěji uzavřena z jihozápadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázku ohledně kontinuity gruntů si lze oprávněně klást ve většině vsí, kde 

se v pozemkových knihách období první třetiny, či poloviny 17. století a v berní 

rule objevují poznámka „pustá“. Vinou absence písemných pramenů následujícího 

půlstoletí je třeba brát v úvahu i alternativu přesunu v terénu s ponecháním 

tradičního jména a pozemků. 

 Následující tabulka shrnuje některé vybrané případy, u kterých je naopak 

velmi pravděpodobná původní návaznost, a to díky přímo přiléhajícím 

pozemkům. 

 

                                                 
179

 DOHNAL, M. Historická kulturní krajina v novověku, s. 25. 

Libeř na indikační skice v roce 

1841. Modrou šipkou vyznačený 

moţný „transfer“ usedlosti Svatoše 

Vlčka. Červeně jsou označený 

usedlosti s předpokladem jejich 

existence na konci 16. století 

(včetně čp. 2) 
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Ves Rok a stav 

Bohuliby 3 1654 Prokopovský, chalupník, rozbořený a pustý 

  1702 Prokopovská, pustá 

  1716 Prokopovská 

  1717 chalupa Prokopovská 

  1841 čp. 3, domkář 

Lhota 1 1642 Adam Černohorský, ujal chalupu pustou 

  1654 Adámkovský, rozbořený a pustý 

  1702 Adámkovská, grunt selský z chalupy učiněný 

  1717 statek Adámkovský 

  1841 čp. 1, statek 

Libeň 3 1644 Jan Homolka 

  1654 Homolkovský, rozbořený a pustý, místo 

  1702 selský grunt Homolkovský 

  1717 statek Homolkovský 

  1841 čp. 3, statek 

Libeň 1 1637 grunt a krčma vejsadní Bartoloměje Procházky, 

  prve Luthova? Nyní jest pustá a spálená 

  1649 ţádá Matěj Vacek o povolení osývat pole 

  ke krčmě, neţ bude zase osazena 

  1654 Ludkovský, chalupa, rozbořený a pustý, místo 

  1702 hospoda panská 

  1713 Wuerthaus 

  1717 hospoda libeňská 

  JK panská hospoda 

  1841 čp. 1, domkář 

Zahořany 3 1638 Václav Dupal 

  1654 Dupalovský, místo 

  1702 Václavkovský, pustý (má Václav Pokorný) 

  1711 grunt neb chalupa, nový stavení vystavil 

  1713 a 1716 Dupalovský, Václav Vacek 

  1717 statek Dupalovský 

  1841 čp. 3, statek 
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 V případě libeňské hospody přispívá do sledování posloupnosti také zápis 

z panské pamětní knihy, konkrétně z roku 1649. Tehdy poţádal libeňský rychtář 

Matěj Vacek vrchnost, aby „v tyto nebezpečný časy“ mohl dočasně „jedno pole nad 

Velkym rybníkem libeňskym od chalupy nebo krčmy ţínati, vorati a osývati dotud, 

dokudţby táţ krčma zase vystavena a hospodářem vsazena nebyla“.180 Sedlák na oplátku 

slíbil ke krčmě dočasně přenechat jedno své pole za libeňským rybníkem (?). Velká 

část půdy je v roce 1841 v Libni dominikální, přesto lze s jistou dávkou 

pravděpodobnosti najít obě zmíněná pole. Hospodské pole bylo k Vackovu domu 

mnohem blíţe neţ jeho vlastní, proto pragmaticky vyuţil situace.181 

 

 

 

 Obnovení usedlosti také mohlo proběhnout po nějaké ţivelné události – 

nejčastěji po ohni. S nalezením kontinuity gruntů v tomto případě samozřejmě 

nebývá problém. Oprava se uskutečnila velmi brzy a do stavebního vývoje obce 

obvykle nezasáhla. V dolnobřeţanských gruntovních knihách nejsou záznamy o 

tom, ţe by například vyhořelo několik domů naráz, spíše jde o jednotlivosti. 

                                                 
180

 NA, fond APA I, i. č. 2605. 
181

 Obě fasse tereziánského katastru (r. 1713 a 1716) uvádí u hospody pole „u velkýho rybníka“, při 
Vackově statku by mohl být avizovaný pozemek „u Pytlíka“ (=rybník), coţ by logicky odpovídalo 
delší ušetřené cestě (viz obrázek).  

Libeň na indikační skice (1841), modře označena pole k čp. 12, oranţově k čp. 1.  
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Několik zápisu také dokládá špatné hospodaření uţivatele a dosazení jiného – 

schopnějšího – hospodáře. Pro analýzu jsem zvolila dva konkrétní případy z obce 

Petrov. 

 Tzv. Dolejšího statek (čp. 4) byl v době vzniku nových register (1717) 

odhadnut na 337 zl., nemovitý majetek zahrnoval světnici, síň, tři maštale, kůlnu, 

ovčinec, stodolu, komoru a chlév – to vše s dobrou doškovou krytinou. Třiadvacet 

let nato přibyla v ještě popisu „sejpka nad seknicí“. Ovšem Josef Rubín, který se 

v roce 1740 stal na gruntu hospodářem, se neosvědčil. Doslova se uvádí, ţe „tento 

statek zcela zpustil a pár volů od ţivnosti prodal“. Vrchnostenský úřad tedy dosadil 

Jakuba Dolejšího, aby statek opět zvelebil a hlavně aby začal odvádět dávky. 

Z mladší doby pochází druhý případ. Tentokrát šlo podruţský domek čp. 6, který 

v roce 1783 doslova „na hromadu spadl“. Jádrem případu byl spor dvou sester – 

mladší Anny a starší Kateřiny. Anna tvrdila, ţe bez jejího vědomí byl domek 

zapsán Kateřině. Po jejím předvolání se ukázalo, ţe Kateřina stejně nemá o 

nemovitost zájem, nehodlá ji obnovit, a proto ji dobrovolně propouští sestře. 

Oba výše uvedené případy spadají sice spíše do kategorie sociálních vztahů na 

venkově, zapadají však do mozaiky vesnického osídlení. 

 

c) Mezi významnější a výraznější změny patří spojování gruntů, či změna 

jejich funkce. 

 

Spojení gruntů 

 V drobné vsi Bohuliby bylo v roce 1654 podle berní ruly 5 osedlých, z toho 

pouhý jeden statkář s 35 strichy polí, jeden aktivní chalupník a zbylé tři 

chalupnické usedlosti rozbořené a pusté. Mezi ně patřil i Pulcovský a Čárovský. O 

téměř půlstoletí mladší gruntovní kniha zaznamenává, ţe chalupu Pulcovskou 

nově vystavěl Martin Šach, na Čárovském uţ zdatně hospodaří Jakub Štěpánek. 

Záznam berní z roku 1705 však uvádí jen chalupníka Jakuba Štěpánka. Rozuzlení 

případu přináší zápis z fasse tereziánského katastru roku 1716, kde je přímo 

v registrech napsáno, ţe jistý Jan Hausman drţí chalupu Čárovskou a Pulcovskou 

(5+6 strichů). Rok poté registra evidují jednoduše chalupu Čárovskou v hodnotě 
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125 zl., coţ je po statku druhá nejvyšší cena usedlosti v Bohulibech. O 

pravděpodobnosti spojení dvou kdysi pustých gruntů vypovídá i indikační skica – 

velký prostor kolem čp. 1, rozloţení pozemků. Jako důkaz lze snad vzít i popis 

pozemku „od pustého v pařezích“ ve výše zmíněné fassi tereziánského katastru. 

 

 

 

 Nedaleko Bohulib leţí Kamenná Vrata, dnes jen chatová osada. Původně 

však šlo o malou vísku, zmiňovanou v ostrovském urbáři na konci 14. století – 

tehdy zde byli dva láníci a tři tříčtvrtláníci. Během dalších dvou století došlo 

patrně k podstatným změnám, neboť urbář z roku 1585 zde registruje pouze dva – 

Jana Kamenského a Jakuba Tesaře, gruntovní kniha pak ještě statek, který koupil 

Václav Vaníček od Zikmunda Vrábského, toho času drţitele Libně. Z mladších 

pramenů z první třetiny poloviny 17. století je zřejmé, ţe Kamenná Vrata byla ve 

válečných dobách zpustlá. Chalupa Tintěrovská byla roku 1641 uvedena jako 

pustá, v berní rule jako „stavení chalupnický rozbořený a pustý“, podobně v roce 

1702. Druhá usedlost – statek Jana Topinky byl rovněţ v roce 1653 popisován jako 

pustý a spálený, v dalších letech patrn fungoval normálně.  

Tzv. napravená fasseTK prvně informuje o spojení obou gruntů – Jana 

Topinky (24 strychů) a Tintěrovského (10 strychů) v drţení Vojtěcha Kamenského.  

Urbur z let 1717 aţ 1821 popisuje, ţe statek Málkovský a Hájkovský 

Bohuliby v roce 1841 



67 

 

(podle majitelů domů ze 40. let 17. 

století) vlastní Vojtěch Chaloupka. 

Při číslování domů obdrţel původní 

větší statek číslo 9, druhý, menší 

dům číslo 12.182 

 

 

 

Grafické znázornění v indikační skice ukazuje pozemky patřící k čp. 9. 

Mohou snad částečně indikovat, jaká byla rozloha vsi ve středověku, určitě však 

zahrnují pole a louky, které původně patřily ke gruntu Tintěrovskému. 

 

 Dobře viditelná je poloha původní chalupy jistého Kříţe Kříţka ve Zvoli.  

Podle zápisu v roce 1627 shořela, v roce 1643 je evidována jako „místo pusté bez 

osení“, ovšem patřily k ní dvě klisny a dvě hříbata. Mladší nedatovaný zápis 

informuje o připojení chalupy ke gruntu Václava Nejedlého (budoucí čp. 18). 

Z mapy lze určit, ţe chalupa patrně leţela mezi čp. 18 a 32. Pozemek při čp. 18 je 

širší, neţ okolní zástavba. U vsi se předpokládá pravidelné zaloţení s traťovou 

pluţinou a šířka navazujícího pozemku je oproti dalším usedlostem větší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182

 Kamenná Vrata byla zahrnuta do číslování společně s Bohuliby a Oborou. 

Samota Kamenná Vrata a okolí ve 
stabilním katastru (1841) 
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Zlepšení 

 Pojem „zlepšení gruntu“ je značně problematický, neboť se často 

v gruntovních knihách objevují pojmy chalupa a grunt zcela volně.183 

 Zajímavým a jedinečným případem je situace čp. 1 ve Lhotě, kde podle 

zápisu z roku 1702 došlo k situaci, ţe byl „grunt selský z chalupy učiněný, protoţe ve 

Zvoli ze dvou gruntů dvůr panský učiněn.“184 Naopak z vedle stojícího panského 

dvora se stal běţný selský statek (čp. 2), na který se přestěhoval Vojtěch Seydl 

(„Kulhavý“), z jehoţ gruntu ve Zvoli vrchnost naopak dvůr vytvořila.185 Polnosti 

ze zaniklého dvora o velikosti 100 strychů uţívali lhotští sedláci, jak vyplývá 

z přípisu o berních v Dolních Břeţanech.186 Ze srovnání rozlohy pozemků sedláků 

z let 1654, 1705, 1713 a 1716187 však není patrné zvýšení rozlohy polí, 

pravděpodobně je tedy vyuţívali jaksi „neformálně“ s vědomím vrchnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183

 PETRÁŇ, J. Poddaný lid na prahu třicetileté války, 1964, s. 13-14. 
184

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2736. 
185

 „Jsouce sedlákem ve Zvoli…poněvadţ role tam ke dvoru připadly, zase tato od panského role 
přidáno a statek učiněn“.  
186

 NA, fond SM, i. č. 3133, rok 1705. 
187

 1654 berní rula, 1705 berně v Dolních Břeţanech, 1713, 1713 a 1716 fasse TK. 

Barevně označené plochy vyjadřují 

příslušnost pozemků k jednotlivým 

usedlostem. U čp. 1 je vidět, ţe 

jako původní chalupa neměl 

navazující záhumenek. Čp. 2 

(bývalý dvůr) naopak disponuje 

velkou rozlohou pozemků. 

 

Lhota v indikační skice – bývalý dvůr (čp. 2) a čp. 1. 
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 Ke změně funkce došlo rovněţ v Dolních Břeţanech, centru panství. Podle 

urburu nového, zaloţeného roku 1717, je tzv. 4 chalupa bývalou panskou 

pazdernou. Podle návaznosti jmen by mělo jít o nynější čp. 26. Podle rozboru 

gruntovních knih a také pohledem do indikační skici je zřejmé, ţe tento dům stál 

původně osamoceně a teprve ve druhé polovině 18. století jej obklopily podruţské 

chalupy. 

 

Zánik 
 

 Jednotlivé usedlosti také mizely. Sledováním návaznosti majitelů 

v gruntovních knihách a jménem po chalupě vyplyne několik gruntů či chalup, u 

které nelze najít souvislost s mladšími prameny. To se týká hlavně staršího období, 

nejvíce problémů v tomto ohledu je ve větších sídlech. 

 Zásadní otázkou je, zda konkrétní usedlosti skutečně zanikly, tedy zpustly, 

zarostly atd., nebo zda byly obnoveny, případně připojeny k jinému gruntu. Jak 

vlastně lze interpretovat pojem „pustý/pustá“? Nad obecnou představu nemusí jít o 

ruiny domu a zaplevelená pole. Nejblíţe vysvětlil termín Vladimír Procházka jako 

„usedlost nemající hospodáře plnícího běţné poddanské povinnosti“.188 Daná usedlost 

pak můţe být ve skutečnosti obydlená a rovněţ pole jsou obhospodařována. Na 

straně druhé mohl termín „pustý“ označovat skutečně zničený dům, kde nikdo 

nepřebývá. Podle rozboru německých pozdně středověkých pramenů je rovněţ 

třeba počítat s tím, ţe termín „pustina“ („Wüstung“) někdy platil pro usedlost 

s polnostmi, jindy pouze pro objekt k bydlení a někdy pozemky.189 

 Opětovné osazování poustek zajišťovaly vrchnosti nejlépe z vlastních 

poddaných, někdy byla usedlost postupována jako nezakoupená. Další moţností 

bylo připojit pozemky k jinému gruntu, případně celou usedlost mohla spravovat 

sama vrchnost.190 

                                                 
188

PROCHÁZKA, V. Česká poddanská nemovitost, s. 166 
189

 SPRANDEL, R. Wüstungsprozesse in systematischer Betrachtung nach Schriftquellen des 
Spätmittelalters. In: Landnutzung und Landschafts entwicklung im deutschen Südwesten, edd. 
Sönke Lorenz, Peter Rückert, 2009, s. 113-129. 
190

 PROCHÁZKA, V.Česká poddanská nemovitost, s. 166-167. 
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Na následujících stranách bych ráda popsala vybrané příklady „pustých“ 

usedlostí, případně strategii vrchnosti při jejich (znovu)obsazování. 

 

Dolní Břežany  

1595 grunt Ţebříčkovský 

1621 Václav Myslivec, 120 kmg 

1642 Ondřej Davídek „na stavení nanejvýše pustý, rolí neosetými, lukami a vším od 

starodávna k tomu přináleţícím“, 70 kmg 

1646 Tomáš Brouček, chalupa 

1654 (Klemperovský), pustý, pouze místo 

1717 Tomáš Pokorný, chalupa, 93 zl., světnice, komora, chlév a přístodůlek 

1841 Johann Kautský, sedlák (čp. 8) 

 

Typický a častý případ gruntu z panství – v problematických letech 

třicetileté války zpustl a to dle zápisu doslova, jeho hodnota se sníţila. Počátkem 

18. století chalupnické hospodářství opět funguje, ve stabilním katastru je čp. 8 

dokonce vedeno jako statek. Ale je skutečně přímým nástupcem  

gruntu Ţebříčkovského, a to i s pozemky? 

 

Lhota 

1581 grunt Prokopa Buráka 

1596 vrchnost odkoupila od gruntu 14 str. polí směrem k Hradišti za 40 kmg 

1643 grunt Prokopa Mareše – „ujal ten grunt nanejvejšspuštěný, bez polí a porostlin, 

které předešlá vrchnost odkoupila. Peníze za grunt by měly připadnout druhému manţelu 

vdovy Dvořákové, který byl cizopanský, po smrti předchozího hospodáře na gruntu několik 

let pobýval bez zápisu a poté „pro svou nedbanlivost spustil, lesy zhubil a naposledy od 

něho utekl a vţdycky zle a nešlechetně ţivobyl, nemá k spravedlnosti ţádného práva míti, 

nýbrţ vše na vrchnost připadnout má.“ 

po 1653 padá na vrchnost 

1654 Prokop Mareš, na ţivnosti zkaţený 

1717 statek Maršů, Jan Matyáš, 275 zl., světnice, síň, komora, chlév, „něco ode zdí – však 

krytbou dobře opatřený“ 
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1734 Petr Holandr – předchozí 3 „zle hospodařili“ 

1785 Petr Davídek, předchozí Vít Petrák „pro nedostatek potravy a dobytka dýleji 

hospodařiti nemůţe“ 

1841 Josef Burda, sedlák, čp. 4 

Tento případ ukazuje na problém nedostatečné, či dokonce cíleně špatné 

péče o svěřený majetek. Bohuţel chybějící prameny pro období druhé poloviny 17. 

století nedovolují zjistit, jak dlouho byl statek pustý a kde nového hospodáře 

vrchnost nalezla. Podle zápisu v roce 1717 se podařilo dát stavení dohromady, 

avšak později se na gruntu v rychlém sledu střídali neúspěšní hospodáři. Objekt 

dostal popisné číslo 4. 

 

Pohoří 

podle berní ruly „Pohorsko, celá pustá, v níţto někdy bejvalogruntův…“ 

- Peršákovský 

o  1644 Václav Peršák, na gruntu jiţ od 30. let, „všechen pustý, beze všech 

svršků, krom ţita, co na zimu seté bylo, sklidil a z něho 2,5 str. namlel“, 

předešlý hospodář prodal zádušní krávu 

o 1654 chalupník, 10 str. rolí, místo 

o 1702 Václav Bečvář, chalupa za 60 kmg 

o 1717 chalupa za 137 zl., sednice, síň, mlatek, komora a maštal zvlášť, kryto 

dobře došky 

o 1757 Matěj Pechan 

o 1767 František Pechan (starší bratr) –„Matěj nemohouce na této chalupě 

déle hospodařiti, čím dýl, tím víc všechno nechal spustit“ 

o 1841 Václav Pechan, čp. 5 

- Řezáčovský 

o 1630 Jan Kabeláč 

o 1639 Václav Sýce (Kabeláč zběhl, zůstává v Nechanicích) 

o 1644 Václav Telátko, prošacována chalupa od mnoha let pustá, tento nemaje 

20 kmg. na zaplacení 

o 1654 chalupník, 15 str. rolí, místo 

o 1702 Václav Myslivec 
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o 1717 Václav Myslivec, sednice, síň, chlév pro dobytek a stodůlka, komora a 

ještě chlév, vše dobře kryto došky 

o 1750 Adam Chaloupka, sešlá chalupa, 137 zl. 

o 1841 Filip Novotný, domkář, čp. 7 

Pohoří je na zdejší poměry skutečně „pohorská“ ves, leţící relativně stranou. Čtyři 

chalupnické usedlosti tak během války byly patrně dost postiţeny a vzhledem ke 

své odlehlosti byly obnoveny aţ později. Zároveň se ukazuje, ţe ani v pozdějších 

letech nebylo nemoţné, aby špatným hospodařením dovedli tehdejší uţivatelé 

grunty do neuspokojivého stavu. 

 

 Posledním příkladem je grunt čp. 2 v Okrouhle, který roku 1629 postoupil 

Jan Chrudimský svému synu Václavovi, a to i s osením, setým obilím, koňským 

potahem, jalovicí a veškerým hospodářstvím. Jan si zakoupil jinou ţivnost 

v Sázavě. Syn Václav si však moc dobře nevedl, konkrétně „z velké nedbalosti 

hospodařiti nechtěl, potah a dobytek rozprodal a ţivnost hrubé pouště tu počal“. Proto se 

jeho dobrotivý otec na okrouhelskou usedlost vrátil a Václavovi přenechal onen 

dům v Sázavě s tím, ţe je tím jeho vybytí vyřízeno a statek v Okrouhle má po 

Janově smrti připadnout nikoli Václavovi, ale aţ jeho vnukům. Podle berní ruly je 

majitelem usedlosti Štěpán Chrudimský. 

 

Otázka „pustiny“ je tedy velmi individuální. 
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Specificky užitná místa 
 

 

 Pod názvem kapitoly se skrývá rozbor vývoje, uţívání a zásahu do krajiny 

různými (hospodářskými) objekty. Vyskytovaly se jak v intravilánu, tak 

v extravilánu, tedy na hranici mezi „obydleným“ a „neobydleným“. Řadí se sem 

zejména panské provozy, jeţ kolem sebe potřebovaly volný prostor (pastviny pro 

ovce v případě ovčínů), případně samotný objekt (zejména u dvorů)zabral místo 

za dva nebo tři grunty.  

 

 Specificky uţitná místa se opět vyjevují nejlépe v patrimoniálních, hospodářských 

materiálech, jeţ přinášejí podrobný pohled na popsané hospodářské provozy. Ve 

velkostatkovém fondu je moţné vyuţít zejména účty, měsíční výkazy, ale také 

specializované plány dvorů. Relativně výrazně se v oblasti projevilo dominikální 

rybníkářství, v době po třicetileté válce však byla část (většina?) vodních nádrţí 

neudrţována a zpustla, v následujícím století docházelo také k přímé likvidaci rybníků. 

 

Dvory 
 Popluţní dvory tvořily důleţitou součást reţijní výroby velkostatku. Kromě 

vlastní výroby pro trh zásobovaly surovinami vrchnostenské pivovary, 

potravinami zaměstnance dvora a pící dobytek. Dvorové hospodářství mělo 

přirozeně svůj vývoj. V předbělohorské době se setkáváme s postupným 

budováním reţijního hospodářství, které po roce 1620 ovlivnil nedostatek 

pracovní síly, coţ mělo za následek zvýšení robotních povinností. Neméně 

důleţitá je postupná orientace některých šlechtických vlastníků velkostatků na 

nové zdroje příjmů, zejména z rybníkářství a pivovarnictví. To pak v důsledku 

vedlo ke zvyšování spotřeby pšenice a k rozvoji dvorů.191 

 Obraťme pozornost k fyzickému umístění a rozšiřování dvorů, které 

nezřídka souvisely se změnami v drţbě půdy. V literatuře se hovoří o připojování 

                                                 
191

Sedláci si dělají, co chtějí: sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury. Veronika 
Boháčová, Veronika Kucrová (eds.), 2012, s. 188-189. 
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drobných statků, skupování a přeměně selských usedlostí na popluţní dvory.192 

Z analýzy Eduarda Maura pro komorní panství vyplývá, ţe za rychlým růstem 

počtu dvorů na panství nemusí vţdy být jejich vybudování, ale prosté připojení 

statků, které uţ dvory měly. Na druhou stranu zde byla tendence k prodeji, 

parcelaci či pronájmu. Konkrétním případem je panství Brandýs nad Labem, kde 

bylo v rámci rozšiřování císařské myslivosti několik dvorů zrušeno.193 

 

Dvorové hospodaření194 

 Dolnobřeţanské panství se vyvíjelo 

postupně scelováním menších statků a 

statečků. Středověké prameny se často 

zmiňují (byť i pouze jednorázově) o existenci 

dvora v konkrétní vesnici. Nejstarší zmínky o 

dvorech jsou graficky zaneseny do mapy 

panství.  

 Podívejme se na otázku dvorů podle 

chronologického připojení k panství. O 

břeţanském dvoře se prvně hovoří k roku 

1364, zároveň s tvrzí.195 Hospodářský 

komplex svou polohu v dalších stoletích 

nezměnil. Popis statku z roku 1581 podrobně přibliţuje vybavenost dvora. 

Zahrnoval dvě ratejny pro čeleď, komory, chlévy, maštal, kurníky, stodoly, kůlnu, 

ovčín a pekárnu.196 Tento dvůr byl skutečně zásadním pro zásobování zámku. 

Není proto divu, ţe fungoval aţ do moderní doby; poslední velký inventární 

soupis byl proveden při znárodnění a z popisu plyne, ţe dolnobřeţanský 

arcibiskupský dvůr byl kvalitně vybaven.197 

                                                 
192

 Jedná se hlavně o dobu předbělohorskou: PETRÁŇ, J. Zemědělská výroba v Čechách v druhé 
polovině 16. a počátkem 17. století, s. 167-168. 
193

MAUR, E. Český komorní velkostatek v 17. století, 1976, s. 19-21. 
194

 Tamtéţ, s. 19-35; ČECHURA, J. Hluboká za pánů z Hradce: vznik podnikatelského velkostatku, 
Sborník Národního muzea, řada A, sv. XLVI, č. 1-4, 1992, s. 9-11 
195

TADRA, F. Listy kláštera Zbraslavského, čl. 172, str. 131. 
196

 NA, fond SM, i. č. 2259, sign. M/78/6. 
197

 Popisované objekty dvora: váţný domek, kašna, kolna, konírny, prasečníky, prádelna se 
sušárnou, 2 kočárové kolny, 2 skladiště, stodoly, hospodářská budova, stáje s řezárnou a 

Dvory na panství s datem nejstarší zmínky 
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 Vzhledem k tomu, ţe Břeţany byly ústřední obcí panství, dochovalo se 

rovněţ více obrazového materiálu, neţ tomu je u ostatních vsí. Srovnáním 1. 

vojenského mapování, indikační skici a plánů dvora z let 1838198 a 1850199 lze 

sledovat vývoj hlavně v oblasti zámeckého parku, který byl postupně rozšiřován 

na úkor pole a louky. Rovněţ došlo k prodlouţení štěpnice aţ na úroveň cihelny. 

Přímo ve dvoře vyrostla na přelomu 30. a 40. let další hospodářská budova. 

Neméně zajímavé informace přináší jiţ zmíněný pramen z konce 16. století, 

specifikuje totiţ konkrétně polohu osívaných polí: „A také jest k témuţ dvoru popluţí 

drahně dědin dobrejchpšeničnejch, kteréţ rozdělený na tři strany, vsývá se na jednu 

kaţdou stranu ozimného obilí víc neţ do pěti kop strichuov.“200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
kovárnou, dřevěné silo a 3 obytné budovy. Popis statku Dolní Břeţany a Dobřejovice – NA, fond 
APA H, i. č. 1419, kt. 1362. 
198

 NA, fond APA H, i. č.2102. 
199

 NA, fond APA H, i. č. 2108. 
200

NA, fond SM, i. č. 2259, sign. M/78/6, dále: „A jarého obilí, hrachu, ječmene, ovsa, vikve proti 
tomu coţ náleţí a třetí strana se auhorem pokládá a ty oborové leţí, jeden za stodolami 
břeţanskými aţ k smrčí, druhý obor od Zlatník aţ na horky, třetí ke Lhotě na dubiny. Nad ty pak 
dědiny jest více dědin orných, kteréţ na ten čas aulehlí leţí, ale mohou se dobře orati, těch jest, ţe 
by se na nich okolo jedný kopy strichůvsýti mohlo. A jest na rovnym.“ 
 

Dolní Břeţany 
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 Téměř všechny tři obůry lze dobře 

identifikovat podle pomístních jmen, 

uţívaných ještě v době vyhotovení plánů 

panských dvorů ve 30. letech 19. století. 

Dokládá to dlouhodobou kontinuální drţbu 

pozemků vrchností. Plán je orientován 

východně; je z něj také dobře patrná 

rozprostřenost panských pozemků 

jihovýchodním směrem. Mohlo by to souviset 

se sousední obcí Lhota, jeţ patřila k Břeţanům uţ v roce 1364201 a s vytvářením 

kompaktního celku panských pozemků. Naopak severně leţí Točná, která nikdy 

břeţanskému panství nepatřila a také Cholupice, ty přikoupil Kryštof Ţelínský ze 

Sebuzína aţ v roce 1598. 

 

 Lze shrnout, ţe dolnobřeţanský dvůr spolu s pozemky tvořil stabilní 

podmínky pro chod panského sídla.202 

                                                 
201

TADRA, F. Listy kláštera Zbraslavského, čl. 172, str. 131. 
202

 K faktické likvidaci dvora dochází aţ v 21. století, kdy na velké části pozemků vyrůstají vědecká 
laserová centra HiLASE a ELI Beamlines (http://www.hilase.cz/, http://www.eli-beams.eu/cs/) 

http://www.hilase.cz/


77 

 

 

Rovněţ ve výše zmíněné Lhotě stával popluţní dvůr, první zmínka o něm 

pochází z roku 1579, další pak 1626.203 O zrušení dvora v následujících letech bylo 

podrobně psáno v kapitole o vznikání a zanikání usedlostí. Lhotský dvůr stával na 

místě dnešního čp. 2, neţ se jej vrchnost rozhodla přesunout do Zvole na místo 

gruntu Vojtěcha Seydla. Proč se tomu tak stalo? Poválečné škody, nutnost 

centralizace a také moţnost zvětšení dvora patrně rozhodla pro Zvoli.  

Listina z roku 1361 potvrzující pronájem vsí Zvole a Ohrobce však 

dokazuje, ţe zde ve středověku jiţ dvůr byl, konkrétně dokonce dva (obě 

jmenované vesnice byly vysazeny jako v jednu spolu s hořejšíma dolejšímdvorem).204 

Podle rozboru na základě pramenů a indikační skici je moţné jen předpokládat, ţe 

ve Zvoli byl dvůr buď obnoven na původním místě, nebo mohl přímo navazovat 

na panské sídlo, jehoţ zbytky se nachází na zahradě čp. 6. O ohrobeckém dvoře 

není v mladších dokumentech nic uvedeno. Vzhledem k původnímu 

pravidelnému vysazení mohl dvůr stát na místě některého z pozdějších větších 

statků. Z barevně rozdělené mapy znázorňující majetkovou příslušnost přichází 

v úvahu čp. 1. V jeho prospěch hovoří nejen zvyk číslovat domy buď od kraje, 

nebo od důleţité budovy, ale i relativně velkorysý půdní fond. 

 

 

                                                 
203

 Rok 1543 – NA, fond DZV 89 F 18, rok 1626 – neuveden pramen (BARTÁK, J. Přehledný 
místopis země České, s. 61). 
204

„...duascuriasscilicet superiorem et inferioremliberas...“TADRA, F. Listy kláštera Zbraslavského, 
s. 161-163, čl. 161. 

Ohrobec v roce 1841 
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 K obcím, kde je od středověku doloţen hospodářský dvůr, patří také 

Chotouň. Jiţ v roce 1358 patřil ke vsi dvůr s popluţím a mlýnem.205 Dvůr není 

opomenut ani při pozdějších kupních transakcích (1384 „dvůr s popluţím“,206 1399 

„ves s dvorem“, 2071578 „dvůr a nová tvrz“). Důleţitým se stal prodej Chotouně a 

dalších vsí Magdaleně Ţelínské ze Sebuzína v roce 1595, znamenalo to připojení ke 

konstituujícímu se břeţanskému panství. Ke dvoru se tehdy počítalo popluţí, 

štěpnice, zahrady, náchlební mlýn s pilou, ve dvoře sladovna a pivovar a rovněţ 

„dvůr pustý, k témuţ dvoru připojený s ovčínem“.208 Za třicetileté války byla ves 

patrně velmi zpustošena, protoţe gruntovní kniha v roce 1702 registruje pouze 

dvě chalupy a pustý dvůr.209 K obnovení dvora došlo později, ale ještě ve fassi TK 

(1716) je u oněch dvou chalupníků a mlynáře uvedeno, ţe jim byla přidělena půda 

z panského dvora.210 Josefský katastr jiţ panský dvůr registruje.211 Obnoveným 

dvorem je dosud existující Chotouňský dvůr, díky své relativní odlehlosti 

                                                 
205

 TADRA, F. Listy kláštera Zbraslavského, s. 103, čl. 151. 
206

 Ke dvoru patřilo popluţí, osetí, 4 koně, 2 krávy, 12 ovcí, 4 svině, 35 slepic, okovaný vůz, 2 háky, 
oradlo se jhem (tzv. črtadlo), Jan Barták odkazuje na nejasný pramen „Bor 214“ (BARTÁK, J. 
Přehledný místopis země České, s. 46), regionální badatelka Olga Barvířová pramen neuvádí 
(BARVÍŘOVÁ, O. Z dějin Chotouně u Jílového, Vltavské proudy XVIII, 25.1. 1939, s. 3.) 
207

 TADRA, F. Listy kláštera Zbraslavského, s. 201, čl. 243 
208

 NA, fond DZV 138 N 19 
209

 SOA Praha, fond VSDB, i. č. 2738. 
210

 NA, fond TK, i. č. 1583. V dokumentu ke koupi břeţanského panství v roce 1713 nejsou bohuţel 
jmenovitě vyčteny dvory, pouze celkový výčet z nich (NA, fond APA I, i. č. 3306, C 104 3/5, kt. 
2011, C 104/5). 
211

NA, fond JK, i. č. 2392 (Pohoří-Chotouň). 

Zvole v roce 1841 
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vyuţívaný k výzkumným účelům.212 Právě vzdálenost od samotné Chotouně 

otevírá otázku, jak to vlastně s dvory bylo, resp. kde leţel druhý jmenovaný dvůr.  

V úvahu připadá jen lokalita mlýna v údolí Chotouňského potoka (doloţen r. 

1358), u chalupy čp. 2 byly podle O. Barvířové údajně nalezeny „zbytky po 

pivovaru“.213 Rozloţení pozemků podle indikační skici v roce 1841 ukazuje na 

zvláštně rozdělené pozemky čp. 2 a 4, snad skutečně kdysi patřící k popluţnímu 

dvoru (?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
212

 „V roce 1965 bylo uprostřed lesů, 20 km jiţně od Prahy, zaloţeno Výzkumné středisko pro 
veterinární léčiva...“, od r. 1993 BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv 
(www.bri.cz) 
213

 „Před touţe usedlostí (čp. 2) směrem severo-západním přišlo se nedávno na téměř zachovalé, 
důkladně stavěné dva sklepy v rozměrech 10x4 a 12x5 metrů z někdejšího pivovaru...z pivovaru 
toho zachoval se také zbytek zdiva a střepy několika jednoduchých nádob...tvarem i způsobem 
práce poukazuje na století XVII...“ BARVÍŘOVÁ, O.  Z dějin Chotouně u Jílového, s. 4. 

Chotouň a okolí v 1. vojenském 
mapování (1760) 

Chotouň v indikační skice (1841) 
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 K chotouňskému dvoru se literatura vrací také při sporu o tzv. dlouhá luka 

v letech 1702-1708. Neznámý majitel Chotouně „před dávnými lety“ (L. Čihák se 

domnívá, ţe to byl Martin Karban z Olšan, drţitel vsi na konci 16. století)214 

odkázal luční pozemky kostelu sv. Mikuláše v Jílovém. Louky uţívali jílovští 

kostelníci, po třicetileté válce zcela zarostly. Roku 1702 se ale rozhořel spor, 

vyvolaný břeţanskou vrchností. Tehdejší purkrabí hrozil městu pobráním trávy a 

sena. Komise k případu povolaná s pomocí pamětníků rozhodla, ţe Zádušní luka 

bude uţívat dolnobřeţanská vrchnost, ale plat ve výši devíti kop bude odvádět 

jílovskému záduší. Čihák na závěr konstatuje, ţe tak je tomu doposud (odpovídá 

prvnímu vydání v roce 1898).215 

 Pomístní jméno „Dlouhá louka“ v JK je panský pozemek leţící nedaleko 

dvora.216 Současná mapa označuje lokalitu jako „U soudní louky“.217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
214

ČIHÁK, L. Paměti královského horního města Jílového a jeho zlatých dolů, 1898, s. 339. Rovněţ 
k roku 1409 je doloţen spor o pozemky na břehu potoka pod Chotouní aţ k hranicím s Borkem. 
Pře byla urovnána kompromisním řešením, aby území volně uţíval jak chotouňský statek (tedy 
tehdejší majitel Zbraslavský klášter), tak město Jílové. BARVÍŘOVÁ, O.  Z dějin Chotouně u 
Jílového, s. 6. 
215

ČIHÁK, L. Paměti, s. 341-343. 
216

 „1. poloţení: začátek svůj bere od Chvátalky jdouce cestou dolů aţ k chotouňskému mlejnu, 
odtud po hranicích jílovským vodotokem nahoru aţ k poli radlickému...Nro. 1 palouk doleji u 
jílovských hranic v potočinách, Nro. 1 lado, panská louka Dlouhá řečená, panská louka Studna 
řečená, panský mejto za dvorem...“NA, fond JK, i. č. 2392(Pohoří). 
217

http://mapy.crr.cz/ 
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Uhliště, Zamyslov, Vestec 

 Dvory jsou v pramenech uváděny rovněţ u zaniklých vsí. Ke vsi Uhliště se 

nejstarší poznámka váţe k Nevlasu z Říčan a Uhliště (r. 1350) a Oldřichu z Uhliště 

(1385 a 1394). Jiţ v roce 1542 byl pustá a řetězem prodejů byla v roce 1595 

připojena k Chotouni  jako „dvůr pustý s ovčínem“. Dodnes není známé, kde se 

Uhliště nacházelo, snad v lesích mezi Libři a Chotouňským dvorem. Jan Barták se 

ve své monografii domnívá, ţe uhlišťský dvůr je přímo předchůdcem dvora 

chotouňského (viz výše Chotouň).218 Poslední zpráva o vsi pochází z r. 1627, 

v berní rule uţ není. 

Méně zpráv je o Zamyslovu, popluţním dvoře, připomínaném pouze 

v letech 1542-1574. Barták se domníval, ţe stával na místě libeňského ovčína, 

s největší pravděpodobností však Zamyslov stával u křiţovatky silnic na 

Radlíku.219 

K břeţanskému panství připadl na konci 16. století rovněţ Vestec, při něm 

je dvůr zaznamenám v roce 1471 a 1474, patrně byl o století později rozprodán.220 

Jeho lokalizace je neznámá. Podobně je na tom i dvůr ve Zdiměřicích, zmíněný 

pouze jednorázově před r. 1380.221 

 

Obora 

 Zajímavé a podrobné informace se naopak váţí ke dvoru Obora poblíţ obce 

Petrov.  Jiţ v ostrovském urbáři z roku 1388 je Obora uváděna jako ves se 4 

usedlými. Malé sídlo s tvrzí a dvorem se dostalo Janu Benedovi z Nečtin a na 

Nové Libni v roce 1543. Čtvrtstoletí na to byl ovšem dvůr a patrně i ves 

v dezolátním stavu, informuje o tom text s desek zemských: „přiveden sem k místu, 

kdeţ znamení nějakých zdí zbořených starých jsem viděl, při tom Šimek, rychtář ze vsi 

                                                 
218

 „Ves kdysi dostala se k Libři, kde r. 1542 pustá se uvádí; od této r. 1586 k Chotouni a s tou r. 
1595 ku Břeţanům; dvůr pustý s ovčínem připojen byl k chotouňskému (= hořejší, dnes Chotouň?)“ 
BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 56. 
219

 KUCROVÁ, V. Libeř v raném novověku, s. 55. 
220

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 64. 
221

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 65. 
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Sázavy správu učinil, ţe jest to slechal od otce svého, ţe jest tu byl dvůr a ţe sau tu v téţ 

vsi nebejvali neţ dva sedláci a ţe jest dlouho a slove Vobora.“222 

 Nedlouho poté, v roce 1576, došlo k dalšímu „ohledání“, přičemţ bylo opět 

od místních obyvatel zjištěno, „ţe to místo voukol třemi zdmi vohrazené, ţe sou správu 

měli vod svých předkův, ţe jest to dvůr a nebo dvořiště bejvalo i slaulo právě tu...Dále sem 

veden z téţ vohrady ven, tu mi toho zprávu dali týţ lidé, ţe toho mí/sta?/ nepamatují, ani 

sau potom nikdá od předkův svých neslejchali, aby se tu při týmţ dvoře řečeným Vobora 

kdyţ více jakého stavení nacházelo, kromě dvou dvorův, neţ aţ posavad ještě sau, coţ sem 

sám spatřil, dávaje správu, ţe jest někdy /?/ slaulaVoboradvuor, aneb dvořiště...“223 

 Třetí obchůzka lokality se konala v roce 1584, její výsledky byly podobné – 

komorník zemskodeskového úřadu zhlédl ruiny bývalého dvora a vsi Obora – 

zděnu ohradu, zeď s dvěma rozbořenými baštami, ohradu zarostlou travou a 

ovocnými stromy, posečenou louku, příkopy a studnu.224 Mezi pamětníky byl i 

jistý šedesátiletý Jakub Voborský z Obory, z toho plyne, ţe místo bylo aspoň 

částečně stále obydlené.  Roku 1585 koupil Oboru Vilém z Roţmberka, zdejší 

Jakub Kuba platil 2x ročně 40 grošů, „ze selského dvoru tu ve vsi Oboře se dávalo“ 2x 

ročně 50 grošů“.V roce 1591 jsou zde zaznamenáni dva osedlí.225 

 Z gruntovních knih se prvně o Oboře dozvídáme mezi lety 1638/1659, kde 

je uveden jednak dvůr (J.H.M.) v ceně 300 kmg, jednak grunt Václava Málka, jenţ 

ho koupil „od předešlý vrchnosti“ za sumu 100 kmg, poloţil závdavek 27 kmg, 

platil do roku 1646, pak byl statek pustý.226 Berní rula konstatuje „na samotě, jenţ 

na Oboře sluje“ pouze jeden chalupník Václav Málek s 8 rolemi a krávou.  Fasse Tk 

z roku 1713  popisuje u Obory pouze dům Václava Jelínka, fasse z roku 1716 vůbec 

Oboru neuvádí. Následuje aţ josefský katastr, kde stojí „panský dvůr Obora“, 

k němu patřil dvůr čp.7 (se stodoloou, špýcharem, zahradami a rybníčkem pro 

drůběţ), „myslivcův příbytek“ čp.8 a ovčín (čp.6). Stabilní katastr uvádí  podobné – 

čp. 8 a 7 jako vrchnostenské – arcibiskupské budovy. 

                                                 
222

 Jednalo se o ohledání gruntu učiněné na ţádost Ladislava ml. z Lobkowicz a na Zbiroze, NA, 
fond DZV 59 E 7. 
223

 NA, fond DZV 62 K 29. 
224

 NA, fond DZV 66 P 15. 
225

 NA, fond Urbáře, i. č. 55. 
226

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2735. 
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 Porovnejme nyní mapu 1. vojenského mapování, císařského otisku a plánu 

dvora z roku 1837227 s výše uvedenými informacemi. Nejstarší mapa vyjevuje 

dvou/čtyřkřídlou budovu dvora a ovčín, avšak nevyznačuje cestu z Jílového do 

Petrova, původně totiţ vedla jiţněji za ovčínem k „obrázku“; dvě cesty podél 

břehů potoka pramenícího nad Oborou dolů k Zahořanskému potoku. Plán dvora 

načrtává cestu procházející dvorem dvora, jenţ je uzavřen z jiţní a severní strany, 

naznačen rybníček a myslivna „Forsters Wohnung“ obklopená zahradou. 

Nepravidelný útvar „pole“ uvnitř zahrady za hájovnou, příkop a pomístní jméno  

„Na zbořeniště“ dovoluje přijmout výše uvedebou lokalizaci zaniklé tvrze. 

Nepravidelný polní útvar ukazuje téţ CO s tím, ţe malý rybníček je nakreslen ještě 

severně mezi dvorem a domkem myslivce, jemuţ přibyla drobná dřevěná 

hospodářská budova.  

 Podle současného regionálního badatele Otakara Vorla nechal dvůr o 100 

metrů níţeobnovit arcibiskup a majitel dolnobřeţanského panství Václav 

Chlumčanský z Přestavlk v roce 1926.228 Současně s ním vyrostla i budova 

hájovny, která je ostatně dobře vidět na mapě císařského otisku. V popisu panství 

z roku 1833 je Obora zařazena k ostatním panským popluţním dvorům.229 

 

. 

 

 

 

                                                 
227

 NA, fond APA H, i. č.2120/1. 
228

 „Základ statku tvořilo obytné přízemní stavení, na které navazovaly chlévy. Tvořily jednu linii, 
kterou byla uzavřena severní strana dvora. Na protilehlé, jiţní straně dvora postavili stodolu. Potom 
ve 20. století prošel statek rozšířením o obytnou část na západní straně dvora i další drobné 
hospodářské stavby. Arcibiskupa Václava Chlumčanského připomínala trojúhelníková litinová 
deska umístěná nad vchodovými dveřmi do obytného stavení...Přístup do Obory byl cestou od 
hlavní cesty z Petrova do Jílového. Tato komunikace je stále pouţívána. Západně od cesty je 
v malém remízku zachován příkop a za ním terénní nerovnosti a kamenná suť jsou pozůstatkem 
středověké tvrze. Západně od arcibiskupského dvora, v horní části mírného svahu stála hájovna, 
která byla zbořena pro špatný stav a nepouţívání kolem roku 1957. V zahradě pod hájovnou je 
studna, která patrně pochází ze středověké vesnice. A pod studní je v měkkém, propustném 
materiálu rybníček. Těţko se dá určit, zda tu byl jiţ v době středověku, ale voda se v něm dnes drţí 
jen  při velmi deštivém počasí. Přepokládáme, ţe býval součástí obory pro zvěř.“ VOREL, O. 
Kronika Petrova, 2011, s. 15-16; pramen neuveden. 
229

 NA, fond APA H, i. č. 772. 

Obora v 1. vojenském mapování. 
Mapka zachycuje původní stav 
dvora, budova pod nápisem je 

ovčín 
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230

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 158, kt. 4, čísla 1-100. 

Stav dvora Obora roku 1841 – budova vlevo je 

hájovna.  

 

Stejný stav dokumentuje jen o něco 

mladší plán dvora, který na rozdíl 

od císařského otisku/indikační skici 

nerozlišuje budovy tzv. spalné a 

nespalné. 

 

Plán na znovu vystavení budovy 
v oborském dvoře pro skladování 

krmiva a ratejny z roku 1826. 
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Libeň 

 Jeden z velkých panských dvorů leţel v Libni. Prvně je ves zmíněna v roce 

1310 mezi novými vesnicemi ostrovského kláštera, její vznik ve 13. století se 

předpokládá na základě klášterní kolonizace.231 Dvůr patrně vyrostl zároveň 

s vesnicí, nebo jen o málo později, neboť jiţ v roce 1355 zde by údajně velký 

popluţní dvůr „ku kterému aţ z Bojanovic na robotu musili“.232 Zcela jistě však dvůr 

stál roku 1437, kdy jej se vsí a částí Okrouhla zastavil císař Zikmund Matěji 

Karlštejnskému z Černošic.233Po roce 1537 Jan Beneda z Nečtin postavil v Libni 

tvrz („novou“), podle které se pak říkalo dvoru a celé vesnici.234 Necelé půlstoletí 

poté získal „ves Novou Libeň s dvorem popluţním a popluţím“ Vilém z Roţmberka, a 

to spolu s dalšími okolními vesnicemi a dědinami.235 Podrobněji o pozemkových 

vztazích mezi sousedními vsemi Libeř a Libeň dokument z roku 1597, kdy došlo 

k prodání novolibeňského zboţí Štěpánu Jiřímu ze Šternberka „...s dvorem 

popluţním ve vsi Nové Libni a tvrzištěm starým ve vsi Libři, s dědinami ornými a lukami, 

jakţ ty ode dvorův novolibeňského a libeřského nyní v hromadu spojeni a kterémţ dvoru 

novolibeňském obráceni jsou...“.236Z uvedeného plyne, ţe došlo ke spojení pozemků 

patřících původně ke statku v Libři a rovněţ v Libni. Konkrétně se to týkalo 

lokality ovčín, která podle podrobného rozboru katastrálních hranic původně byla 

příslušná Libře.237 

 Díky relativně bohatému archivnímu materiálu z konce 16. století máme 

moţnost nahlédnout, jak dvůr tehdy vypadal. První popis pochází z roku 1561: 

                                                 
231

 ŢEMLIČKA, J. Osídlení Zbraslavska, s. 435. 
232

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 51. 
233

 SEDLÁČEK, A. Hrady, s. 216. 
234

 Tamtéţ. 
235

 Převod podle Bartáka v DZ 21 M 4, potvrzení císařem NA, fond SM, i. č. 205 B 23 18, DZ I 9 aţ 
22, N 7 – kv. rel, 47, G 10). 
236

 NA. fond SM 205 B 23 18. 
237

 KUCROVÁ, V. Libeř v raném novověku, s. 45. 
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„Při téţ tvrzi jest dvůr dobře vystavený, 

spravený, v něm ratejna a nad ratejnou světnička. 

Téţ při tom chlívy, maštale, téţ ovčín průjezditej, 

v kterémţ se můţe do 12 kop ovcí stavěti, na tom 

podlahy moučné, stodoly tři, pekárna naň /?/ 

světnice a kovárny dvoje, kůlna a na ní obilnice. 

Sklepové pod ní dva, nad jedním sklepem kůlna, 

pod kterouţ se vovce chovati mohou.“238Dále byl 

při dvoře pivovar s dobře vystavenou 

sladovnou, dvě velké štěpnice (kde se pěstovaly hrušky, jablka, švestky, višně a 

třešně), z toho jedna z nich se zeleninovou zahradou a druhá s chmelnicí. Ke 

dvoru přirozeně patřily louky a pole, dobytek, baţantnice, rybníky, potoky a 

lesy.239 

 Přesně o tři desítky let mladší je další zpráva.240 „Dvůr při téţ tvrzi jeţto se 

jedno s druhým stejká, dobré k hospodářství stavení a neopuštěný maštalí, chlívů pro 

všelijaké dobytky, ratejny, komory a obročnice a jiných stavení k hospodářství jest...Při 

témţ dvoře jest veliká stodola..“ Konkrétně: dole světnice s komorou naproti, nahoře 

– 2 světnice, komora, 3 pokoje, hostinec na pavlači, pekárna, komory šafářky a 

šafáře, ratejna. Opět následuje popis štěpnic („pod velkým rybníkem“ a „pod samým 

dvorem stejkající jest“) a chmelnice leţící „podle samé ohrady“. Ze stávající rozlohy 

luk se podle zprávy dalo vytěţit 100 vozů sena a 30 vozů otav. „K tomu dvoru jest 

veliké popluţí, všeckno pospolu pořád vůkol všeho dvoru a vsi Libně, takţe ţádný 

z poddaných mezi tím popluţím nic nemá.“  Velký rozsah vrchnostenské půdy lze 

doloţit i ve stabilním katastru, panská půda obec Libeň takřka obepíná. Celkem se 

ke dvoru počítalo 24 lánů, do kaţdého lánu pak 12 kop záhonů. Nad Libří také 

vyrostl nový ovčín, který můţe pojmout aţ tisíc kusů ovčího dobytka. Kvalitně je 

ohodnocena rovněţ baţantnice s rybníčkem. Nově jsou zapsány sádky, rybníček 

v hořejším sadu a dva roubené haltýře. 

                                                 
238

 SOA Třeboň, fond Cizí statky-registratura, sign.II.28-1. 
239

 „úrodné dědiny, na kterých se seje na zimu pšenice a ţita 2 kopy, zjara ječmene, hrachu a ovsa 
2 kopy...“ 
240

NA, fond Urbáře, i. č. 55, inventář. 

Katastr Libně v roce 1841, 
ţlutě vyplněny plochy 

panských (arcibiskupských) 
pozemků 
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 Libeňský dvůr nadále fungoval i jako součást arcibiskupského panství, 

takţe můţeme pro přesnější lokalizaci vyuţít opět indikační skicu. Porovnáním 

mapových děl historických a současných lze uvést, ţe dvůr s tvrzí stával místech 

dnešních čp. 8, 15, 76, 77, 94. 

 Panský popluţní dvůr v Libni vyuţíval velkou část okolních pozemků a 

jako jeden z mála dolnobřeţanských dvorů skutečně svým hospodařením 

ovlivňoval extravilán obce – velké štěpnice nebo baţantnice jsou toho příkladem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libeř 

Rovněţ v malé obci Libeř býval jeden nebo 

dva dvory. Souviselo to s rozdělením obce na díly na 

konci 15. století a vznikem druhého panského sídla. 

První („starší“) tvrz zanikla jiţ v 16. století, ještě 

k roku 1545 k ní však máme zprávu „...ve vsi Libři 

dvůr pustý, kterýţ slove věţe s rybníkem a tím vším 

příslušenstvím“.241 Tvrz stávala na místě dnešního čp. 

23 a okolí – dosud dochovaný rybníček se nalézá 

právě nad statky čp. 4 a 5.242 

 

                                                 
241

 ÚLOVEC, J. O bývalých tvrzích v Libři, s.10. 
242

 Podrobnosti spolu s odkazy na prameny KUCROVÁ, V. Vývoj intravilánu obce Libeř v Dolním 
Posázaví v 16. aţ 19. století, Bc. práce, ÚČD FF UK, 2008, s. 28. nebo TÁŢ, Libeř – Proměny 
mikrosociální a hospodářsko-ekologické struktury raně novověké vesnice ve středních Čechách, 
Mgr. práce, ÚČD FF UK, 2010, s. 121-123. 

Okolí libeňského dvora 
v 1. vojenském mapování 

(1760) 

Poloha dvora na mapě dnešní 
Libně (2014) 

Libeř v roce 1841. Šrafované 

oblasti naznačují moţnost 

existenceněkdejších dvorů. 
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Druhý dvůr, u mladší tvrze předpokládané v poloze mezi mlýnským 

náhonem a návesním rybníkem, by mohla tvořit blízká hospoda, kovárna, mlýn a 

snad i pivovar, zasahující hlouběji na návesní prostor, blíţe k vodě. Po zániku 

funkce dvora (spolu s panským sídlem v 17. století) snad došlo k demolici 

některých budov a na jejich místě později vznikla domkářská stavení.243 

Po připojení Libře k Libni a následně Dolním Břeţanům spolu se zánikem 

tvrzí nebylo třeba dvorů, které následně zmizely bez stop. 

 

Cholupice 

Cholupický dvůr naproti tomu vydrţel aţ do současnosti. Ves zpočátku 

patřila praţským měšťanským rodinám. Za vlastnictví rodu Štuků byla vystavěna 

tvrz spolu s popluţním dvorem, zmíněna v roce 1328. Jindřich Hýzrle z Chodů 

prodal ves a tvrz s dvorem Ţelínském ze Sebuzína, který majetek opět přičlenil 

k dolnobřeţanskému panství.244 

 

 

 

 

 

   

Drazdy 

 O dvoru není v pramenech příliš mnoho informací. Leţel na katastru 

Zdiměřic, ačkoli se severní stranou přímo dotýká obce Šeberov. Patrně šlo 

původně o dvorec v drţení některé z praţských far, v roce 1594 byl zdejší dvořák 

prodán k Břeţanům,245 po 1606 k Libni, dvacet let nato byl pustý.246 Mezi 

dolnobřeţanskými dvory chybí v roce 1702,247popis panství roku 1833 jej uvádí 

                                                 
243

 PROCHÁZKA, V. Česká poddanská nemovitost, str. 79. 
244

 NA, fond DZV 127 O4 – 171 N 4. 
245

 NA, fond DZV 127 F 5 b. 
246

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 64. 
247

 NA, fond ED, i. č. 1702. 

Poloha dvora v Cholupicích 
 rok 1760 a 1841 
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v kolonce „Wirtschaftsbereiten“. O čtyři roky mladší je 

pak plán dvora, který rovněţ zachycuje hostinec na 

Šátalce při vídeňské silnici mezi Vestcí a Jesenicí. Ze 

srovnání tohoto plánu a indikační skici vyplývá, ţe byl na 

konci 40. let postaven nový objekt uprostřed dvora a 

došlo ke sníţení plochy zahrad (?). 

 Z počátku 20. let 19. století také pochází zajímavá zpráva o podání 

informace jistého panského nádeníka a domkáře z Vestce, který dne 13. března 

1821 o páté hodině ráno viděl dva ovčácké čeledíny z Průhonic, jak pasou velké 

mnoţství ovcí u Drast.248 Více neţ dvousethlavé stádo nechali muţi popásat se na 

cizopanské půdě, a to konkrétně „dílem v nový lesní kultuře a dílem na panský louce“. 

Také se dozvídáme o tom, ţe byl tehdy drazdecký rybník vypuštěný, neboť 

dotčený domkář Padevět viděl jednoho z čeledínů stát na hrázi „spuštěného 

drazdeckého rybníka.“ Vestecký domkář viděl oba ovčáky ještě jednou o dva týdny 

později, ti se ale se stádem obrátili zpět k Průhonicím. Celková škoda na porostu 

byla při vyšetřování události vyčíslena na 62 zl. a 30 kr. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
248

 NA, fond Vs DB, i. č. 164. „Předsevzetí při auřadu panství Dolních Břeţan dne 26. června roku 
1821 v přítomnosti níţe psaných...jest udání skrze zasení průhonského panského ovčího dobytka 
v nové lesní kultuře u Drast způsobené škody.  Vojtěch Padevět, domkář z Vestce a nádeník 
panský, přednáší při vrchnostenskymauřadě následovně: Tu středu po svatodušních svátcích, tj. 
dne 13. března t. roku šel sem do díla, panský příkopy dělat, okolo nový kultury u Drast ráno okolo 
5. hodiny, natrefil sem dva ovčácký čeledínové z Průhonic, jednoho na hrázi, druhého pod hrází 
spuštěného drazdeckého rybníka stát, který jejich dobytek, cos podle mého zdání asi 250 kusů býti 
mohlo, dílem v nový lesní kultuře a dílem na panský louce pásli, já šel okolo nich, neřekl sem jim 
nic a oni hned nato hnali z toho místa mezi panský Stiměřické pole, minulý pátek, tj. 22. června t. r. 
zase ti oba čeledínové mezi naše vrchnostenský grunty k tomu samému místu přihnali, poněvadţ 
ale tam drasteckého šafáře chodit viděli, tak jejich stádo do průhonských lesů obrátili. A poněvadţ 
sem od břeţanského pána polesního nařízeno měl, kdybych někoho postihl, který by některou 
škodu tam dělal, abych jemu ohlásil, pročeţ tehdy sem také jemu tuto příhodu oznámil. Ţe se tato 
celá událost na ten způsob, jak jsem vyřekl stala, sem volný v čas potřeby tu samou s tělesnou 
přísahou stvrditi. Ostatek nemá nic více k přednesení. Vojtěch Padevět...“ 

Dvůr Drazdy v roce 1760 

1837 1841 
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 Lze-li věřit 1. vojenskému mapování, pak skutečně docházelo na konci 18. a 

počátkem 19. století ke kultivaci okolí dvora, jak je vidět v mladších mapách a 

plánech. Zato se však nedozvíme o tom, zda a kde by byla případná lesní kultura. 

Vzhledem k popsanému postavení čeledínů, lze odhadnout, ţe průhonické ovce 

stravovaly severně od Drazdeckého rybníka – tam, kde v roce 1737 byla rozsáhlá 

zahrada a čtyři roky poté (snad) pouze louka. 

 

Štědřík 

 Dvůr byl v případě Štědříka patrně základním kamenem, podle kterého 

vyrostla domkářská víska. Roku 1380 měl Štědřík v nájmu opat sázavský, roku 

1594 měl být Štědřík prodán k Břeţanům, nejpozději se dostal do drţení před 

rokem 1716, kdy uţ je v soupisu dolnobřeţanského panství. Podle urbáře a 

gruntovní knihy z roku 1717 zde byli pouze 4 chalupníci (+ dvůr).249 

 

 Štědřík je tedy jedním z mála případů na panství, kdy popluţní dvůr stál na 

počátku vzniku vsi, resp. osady. 
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 SOA Praha, Vs DB, i. č. 2746. 

1760 1837 

1841 
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Turyň 

 Nejdále od centra panství leţel dvůr Turyň. Nejstarší informace o něm jsou 

aţ z roku 1702, kdy v gruntovní knize je uvedena chalupa („myslivec“) a pustý 

panský dvůr.250 V roce 1713 chalupa Jana Chyby a Martina Turyňského,251 roku 

1717 pak uţ jen chalupa Matěje Bečváře. Josefský katastr zaznamenává pouze 

„panskej dvůr turynský No. 6“252 a konečně katastr stabilní uvádí čp. 4, 8 a 6 

(hájovna), vše dominikální.253 

V roce 1833 to byl stále ještě dvůr, neboť byla Turyň spolu se sousední 

Chotouní dočasně pronajata (jako dvůr).254Turyňský dvůr se patrně ukázal jako 

nerentabilní, a proto byl zrušen a na konci 30. let 19. století přeměněn na hájovnu. 

Některé hospodářské budovy našly vyuţití, další byly zbourány. 

 Podle terénních průzkumů, které zahájilo Regionální muzeum v Jílovém u 

Prahy v srpnu 2014 by mohla mít poloha dvora souvislost se zaniklou 

středověkou vesnicí a tvrzištěm. Pozůstatky tvrze se nachází na vyvýšenině 

v bývalém rybníčku severně od turyňské hájovny, poblíţ leţí pozůstatky pluţin, 

štětované cesty, a další znaky antropogenní činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2737. 
251

 NA, fond TK, i. č. 1584. 
252

NA, fond JK, i. č. 2392(Chotouň). 
253

NA, fond SK–duplikát, i. č. 6666, kt.3021. 
254

 NA, fond APA H, i. č. 772. 

Turyňský dvůr v roce 1760 

1841 

2014 
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Jesenice 

 V polovině 18. století přikoupilo arcibiskupství Jesenici, kde rovněţ stával 

velký dvůr. V roce 1833 byl v pronájmu.255 

 

 

 

Zlatníky 

 Poslední obcí připojenou k dolnobřeţanskému panství byly Zlatníky. Ves 

existovala jiţ před rokem 1300 jako tzv. sluţebná osada s tvrzí a dvorem.256 V roce 

1314 byla ves znovu rozměřena a osazena, z tvrze se stala rychta, koncem 16. 

století přeměněná na lánový statek. Všichni dosavadní badatelé umísťují tvrz 

(jejímţ základem byla obytná věţ) s hospodářským dvorem na místo dnešní 

hospody (čp. 7 na návsi).257 

 

 

 

 

258 

 

                                                 
255

 Tamtéţ. 
256

 KRZEMIEŃSKA, B. - TŘEŠTÍK, D. Sluţebná organizace v raně středověkých Čechách. In: ČČH 
XII, č. 5, s. 654. 
257

 Podrobně např. SYNEK, J. – ROŢMBERSKÝ, P. Tvrz Zlatníky, Hláska XXIV, č. 3, 2013, s. 37-
39. 
258

 Tamtéţ, s. 38. 

Jesenice v letech 1760, 1837 a 1841 

Představa K. Svobody o podobě 
tvrze, dvora a opevněného 
kostelního okrsku (kronika obce 
Zlatníky). 
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Hodkovice 

 Opačný jev, tedy vznik popluţního dvora, lze sledovat v sousedních 

Hodkovicích, jejichţ díl se v drţení dolnobřeţanského panství dostal před rokem 

1654. Ves získali v roce 1625 praţští dominikáni jako součást kostela a záduší sv. 

Jiljí na Starém Městě. Nová vrchnost touţila vyuţít pracovní sílu poddaných více 

neţ vrchnost předchozí a rozhodla se zde vybudovat hospodářský dvůr. K tomu 

byl třeba dostatečný počet poddanských pozemků, které dominikáni získávali 

různě: koupí, darem nebo výměnou, celkem více neţ 6 strichů polí.259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
259

 Podrobnosti a odkazy na prameny ŠMILAUEROVÁ, E. Vývoj právního a sociálního postavení 
poddaných ve vsi Zlatníky. In: Vědecké práce Národního zemědělského muzea 29, 1991-1992, s. 
136. 

Pravděpodobná poloha bývalého 
dvora ve Zlatníkách (1841) 

Čp. 7 ve Zlatníkách 
roku 2014 

Dvůr v Hodkovicích v roce 1760 a 1841 
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Shrnutí 

 Na dolnobřeţanském panství bylo na sklonku feudalismu celkem deset 

popluţních dvorů, které plnily zásobovací funkci. Podobně jako u vsí nebyl vývoj 

dvoru lineární. Skutečnost, ţe samotné panství vznikalo poměrně sloţitě 

spojováním menších či větších částí jednotlivých sídel, ovlivňovala i hospodářské 

dvory. Na úvodní mapce je vyznačeno, kde všude byl dle středověkých pramenů 

zachycen popluţní dvůr. Převáţně šlo patrně o menší provozy, zásobující jednu 

nebo několik málo sousedních vsí.  

Dvůr obvykle nechyběl tam, kde bylo panské sídlo (Libeř, Zvole, Libeň, ale 

i samotné Břeţany). Postupné sdruţování vsí pod větší celky s sebou zákonitě 

přineslo centralizaci, resp. zachování pouze efektivních provozů – to se stalo jiţ se 

zmíněnými Břeţany, Libní, Zvolí a Cholupicemi. K obnovení dvorů došlo 

v Drazdech a Turyni (v obou případech patrně po roce 1702), Chotouni, Turyni  a 

Oboře (přelom 16. a 17. století). Po připojení Jesenice (1759) a Dolních Jirčan se 

Štědříkem přibyly panství další dva dvory.  

Celkový rozsah vrchnostenských pozemků na panství v roce 1811 

naznačuje tabulka a graf znázorňuje poměr jednotlivých typů vyuţití půdy260: 

 

 

 

                                                 
260

Beilatz Invantarium und Ausgleichungs Protocolle, NA, fond APA H, i. č. 1305, kt. 1184 a. 

typ jiter sáhů 

lesy 3540 184 

obdělávaná pole 1590 533 

pole leţící ladem 1205 0 

pastviny 463 1223 

louky 216 576 

rybníky 141 822 

zahrady 39 75 

vinice 3 1097 
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Poměrně překvapivě tvoří největší rozlohu plocha lesů. Srovnáním s mapami a 

příslušností pozemků ve stabilním katastru je to jasnější – ačkoli lesy tvořily 

zhruba třetinu rozlohy celého panství, v drtivé většině patřila vrchnosti, a proto se 

ve srovnání s polnostmi jeví vyšší. 

 Bohuţel nelze v tomto případě provést srovnání se starším obdobím, např. 

při prodeji panství Praţskému arcibiskupství v roce 1716, neboť dokument se 

zaměřuje primárně na výnosnost toho kterého odvětví.261 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261

 „Ungefährter Űberschlag“ NA, fond APA I, i. č. 3306, C104 3/5, kt. 2011. 
 

Srovnání počtu dvorů v letech 1702 a 1833 
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Ovčíny 
 

 U velkých dvorů nechyběly ovčíny pro chov ovčího dobytka. Zvýšení 

zájmu o toto odvětví pozorujeme spolu s rozvojem extenzivního hospodaření ve 

druhé polovině 16. století. Vyuţití bylo jasné – převáţně na vlnu, výrobu sýra, 

másla a masa. Velkou výhodu měl nenáročný chov, související s vysokou 

plodností, krátkou dobou březosti a rychlým růstem mláďat. Ke stádu 300-500 

ovcí byl třeba pouze jeden ovčácký mistr s pacholkem, výnosnost 10 kusů ovcí se 

pak podle J. Petráně rovnala jedné krávě.262 Další výhodou bylo hnojení úhorů a 

téměř celý rok se mohly ovce volně popásat venku. 

 Rozvoji ovčínů se nevyhnulo ani Dolnobřeţansko, konkrétně ovčín u Libně. 

V roce 1561 byl v libeňském dvoře ovčín pro 12 kop ovcí s poznámkou, ţe se ještě 

mohou chovat v kůlně.263 O třicet let později uţ je v urbáři uvedena informace o 

nově vystaveném ovčínu, „prostřed toho k témuţ popluţí ke vsi Libři leţící.“264 Podle 

rozboru katastru obce Libře a příslušných dokumentů je zřejmé, ţe ovčín skutečně 

původně patřil k obci Libeř, nicméně jako součást libeňského dvora.265 Nový ovčín 

byl projektován, aby pojal aţ tisíc kusů dobytka, pastvy a sena byl dle zprávy 

dostatek. Jedním dechem ale správce panství, Václav Fuchs Čimelický z Čimelic, 

dodal, ţe aktuálně je v ovčíně pouze 547 kusů, neboť za poslední roky jich mnoho 

pomřelo. 

 A konečně zpráva z roku 1597 přímo uvádí spojení pozemků libeňského a 

původního libeřského dvora.266 

 

 

 

 

                                                 
262

 vše: PETRÁŇ J., Zemědělská výroba v Čechách, s 123-129. 
263

 SOA Třeboň, fond Cizí statky, II/28/1. 
264

 NA, fond Urbáře, i. č. 55. 
265

 Podrobnější vysvětlení in: KUCROVÁ, V. Libeř v raném novověku, s. 45-46. 
266

„...s dědinami ornými a lukami, jakţ ty ode dvorůvnovolibeňského a libeřského nyní v hromadu 
spojeni a kterémţ dvoru novolibeňském obráceni jsou, s ovčínem při témţ dvoře na dědinách 
libeřských v nově vystaveným a průhony volnými a pastvami k témuţ dvoru novolibeňskému 
náleţícím“ NA, fond SM, i. č. 205, B 23/18. 

Vpravo detail budov na ovčíně, 
jejichţ stavební popis přináší 

dokument z roku 1816. 
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 Samotná budova ovčína a obydlí ovčáka byly postaveny z kamene a jílu, 

kryté krovem a slaměnou střechou. Byt polního mistra měl světnici, komoru a 

malou klenutou kuchyň. Podlaha byla jílovitá.  

 Druhým ovčínem, který leţel mimo intravilán, byl u samoty v Oboře. 

Budova donedávna slouţila jako skladiště, v roce 2014 byla zbourána, stávala u 

křiţovatky cest z Jílového do Petrova a z Obory do Bohulib. Také zde ovčín 

obklopovaly vrchnostenské pozemky. 

 Jinde se ovčíny nacházely buď přímo v areálu 

dvora, nebo nedaleko, jako na příkladu Dolních Břeţan.  

Dobře to ilustruje plán obce z roku 1850.268 Informace 

z 80. let 16. století hovoří o skutečnosti, ţe „také v tom 

dvoře při tvrzi jest ovčín velikej, průjezditej, v kterém se 

muoţe do jednoho tisíce ovec dobře volně stavěti.“269 Jako 

pravděpodobné se jeví, ţe ovčín byl skutečně dříve (ještě 

před přestavbou tvrze na zámek) přímou součástí dvora. 

 Další ovčíny se nacházely v Cholupicích, Chotouni a v Uhlišti.  

 

                                                 
267

 SOA Praha, Vs DB, i. č. 158, kt. 4, čísla 1-100. Herrschaft Unterbřeţan – Beschreibung der 
aufbenannter Herrschaft befindlichen hochobrigkeitlichen Gebäuden. 
268

 NA, fond APA H, i. č. 2150. 
269

 NA, fond SM, i. č. 2259, sign. M/78/6. 

Výřez z indikační skici Libně (vlevo nahoře s vyznačením polohy ovčína) a Libře prozrazuje 

napojení panských pozemků na obou katastrech. Poloha ovčína uprostřed vrchnostenských 

pozemků byla ideální. 

 

Poloha ovčína v Břeţanech 
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Mlýny 
 

 Dalším výrazným hospodářským odvětvím, které mohlo mít vliv na změny 

v krajině, bylo mlynářství.  Vodní mlýny byly budovány na našem území při 

řekách a potocích s dostatečným mnoţstvím vody (vodní kola byla ponořena 

vodorovně v tekoucí vodě), v případě menších toků vznikaly mlýny pod rybníky 

nebo menšími nádrţkami (kolo roztáčeno vodou tekoucí v mírném spádu nebo 

shora).270  Na dolnobřeţanském panství jich bylo v roce 1811 celkem 7, ze starších 

pramenů ovšem známe i další.271 

 Mlýn při osadě Vidím leţel pravděpodobně přímo u řeky Vltavě při 

vyústění Károvského údolí u řeky.272 Bohuţel o něm nevíme nic bliţšího neţ jen 

to, ţe zdejší mlynář musel v roce 1342 odevzdávat 200 strychů obilí.273 

 Voda z Vltavy rovněţ roztáčela kola mlýna v Modřanech. Jeho historie sahá 

aţ do 11. století. Praţskému arcibiskupství patřilo v Modřanech 5 (polo)sedláků, 2 

chalupníci, 2 nájemníci, kovárna a 2 mlýny (tzv. větší a menší).274 Větším mlýnem 

byl zván provoz přímo při řece, druhý leţel pod rybníkem na Libušském potoce. 

V roce 1861 byl jeden z nich -  tzv. Panský mlýn přestavěn na cukrovar. 
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 BERANEOVÁ, M.– KUBAČÁK, A. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, 2010, s. 122. 
271

 NA, fond APA-H, i. č. 1305, kt. 1184 a. 
272

 ŠMILAUEROVÁ, E. K lokalizaci zaniklé vsi Vidim na zbraslavském panství. In: Středočeský 
sborník historický 22-23, 1996-1997, s. 22-24, zde přímé odkazy na prameny. 
273

 Tamtéţ. 
274

 Údaj k roku 1717 –Urbur nový z let 1717-1827, SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2742. 

Výřez z tzv. Altmannova panoramatu (r. 1640) 

ilustruje vzhled mlýna v první polovině 17. století.  

 

Panský, nebo „Starý“ mlýn při řece 
Vltavě, rok 1841 
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Poválečný stav popsal o devět let později správce panství: „...k dokonalému zkaţení 

přiveden jest byl, takţe jak v něm obilí mlíti, tak bydleti moţné nebylo“.275 

 

 Všechny další mlýny na panství leţely při 

menších potocích, od kterých vedl buď náhon, nebo 

byla u mlýna zbudována nádrţka. V Břeţanech stával 

mlýn přímo pod rybníkem, který poskytoval 

dostatečné mnoţství vodní energie. Mlýn o dvou 

kolech na stejném místě stál uţ na konci 16. století, 

kromě mouky mlel i slad.276 V tomto případě je zásah 

do krajiny minimální, pokud ovšem nebudeme 

počítat samotnou výstavbu rybníků ve středověku. V případě Břeţan šlo ale 

patrně primárně o svedení vody z mokřin do nádrţí.277 

 

 V Chotouni jsou v roce 1348 uvedeny 

dokonce dva mlýny. Bohuţel ţádné další 

podrobnosti o moţné poloze druhého mlýna, 

nebo nějakém vývoji nejsou známy. Je však 

evidentní, ţe provoz vyuţíval opět vodní 

proud z velké nádrţe.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
275

 Pamětní kniha panství Dolní Břeţany (1649-1715), NA, fond APA I, i. č. 2605. 
276

 „Mlýn jest také při tom statku blízko od Břeţan pod rybníkem, kterýţ slove Mlýnský, sau při něm 
dvě kola maučný a dvě staupy, v témţ mlýně, coţ k potřebě domácí náleţí, i slady se melí. A mimo 
to lidem, co se k jich potřebám mele, schází se vejmelnýho rok k roku rovnaje do/ ?/ 15 strichů. 
K tomu se prachu nadělá, můţe se šest vepřuov ročně vykrmiti.“ NA, fond SM, i. č. 2259, sign. 
M/78/6. 
277

 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, díl I., s. 190-191. 

Poloha mlýna a rybníka v Chotouni 
v roce 1841 

Poloha mlýnského rybníka v 
Dolních Břeţanech 
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 Skutečnou změnou v krajině ovšem bylo vybudování náhonů u mlýnů na 

Zahořanském potoce. Na 14 km jeho délky se nacházely čtyři mlýny. Charakterem 

jde o tok bystřinný a pstruhový, jeho šířka se pohybuje od 1-2 metrů no horním 

toku 2-3 metry před vtokem do Vltavy. Souvisí to i se spádem, který se směrem po 

proudu zvětšuje. Zatímco nad Libří je údolí ještě relativně široké, na spodní části 

potoka je údolí místy těsně sevřené.278 Proto musely být na horním toku budovány 

delší náhony.  

 Dobře je to vidět u libeřského horního mlýna, jehoţ náhon začínal uţ 

několik stovek metrů nad obcí, aby vznikl dostatečný spád. Strouha vedla jiţní 

části Libře za domkem kováře a ústila do malé nádrţky (nadýmáčku). Další 

strouha pode mlýnem vodu odváděla zpět do potoka. Potvrzení o existenci mlýna 

(čp. 14) dokládá mimo jiné dokument o frajmarku v roce 1601, kdy je u majetku 

hospody zmíněna „louka leţící pode mlýnem“.279 

 Menší mlýn uprostřed vsi mohl být součástí jednoho z panských dvorů, 

leţících při tvrzích. Pouhé jedno kolo a stoupa jej řadila k menším provozům. 

 

 

 

                                                 
278

 VANČURA, K. Zahořanské údolí. In: 100 let hrazenářských prací v povodí Zahořanského 
potoka. Odborný seminář, Davle u Prahy 27. května 2006, s. 31. 
279

 KUCROVÁ, V. Libeř v raném novověku, s. 27. 

Vedení náhonu k libeřskému mlýnu. 
 Tmavě modrá – Zahořanský potok, světle modrá - náhon 
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Dolní mlýn v Libři, zvaný také „podlibeřský“ nebo 

„Karel“ podle prvního majitele, bychom našli asi 1 

kilometr dále po proudu Zahořanského potoka. Jeho 

náhon byl rovněţ dlouhý, začínal téměř hned pod 

vsí. Z mapy je dobře vidět, ţe koryto potoka 

s náhonem vytvořily ostrov, kde stál mlýn. 

Gruntovní knihy odhalují, ţe byl postaven v roce 

1743 bratrem hořejšího libeřského mlynáře 

 Karlem Trnkou, jeho hodnota byla rovných 100 zlatých.280 

 V tomto případě bylo vyuţito meandrujícího potoka na stavbu výhodně 

poloţeného mlýna. Komunikaci slouţily cesty na opačné strany – do Libře a do 

Zahořan. 

 

 Napájení zahořanského mlýnského kola 

bylo řešeno jinak – náhon byl přiveden 

z Libeňského potoka, tekoucího od severu. 

Nad mlýnem byla ještě malá nádrţka na 

zadrţování vody.281 

V roce 1561 je popsán jako „mlejn v Zahořanech 

hořejší“ s dvěma moučnými koly 

 a dvěma stoupami.282 

 

                                                 
280

„…dva bratři jmenovitě Martin a Karel Trnka, z kterýţto prvnímu Martinowi Trnkovi hořejší mlejn 
ve vsi Librzi se připsal. Aby pak i druhý, totiţto Karel Trnka s nějakou ţivností zaopatřenej byl, 
tehdy s povolením Milostivé vrchnosti a spolu s připuštěním hořejšího mlynáře Martina Trnky, 
vystavil na svůj náklad pod vesnicí Libří na panským místě Karel Trnka mlejnek s jedním 
sloţením…“NA , fond APA-H, Mlýn a hostinec Libeř, i. č. 886. 
281

 Podrobné vybavení je popsáno v nově zaloţeném urbáři v roce 1717: „2 světnice, 2 komory, 2 
podlahy, 3 chlívky, stodola, 1 sloţení, 1 stoupa“. Ke mlýnu patřilo 17 strychů polí, 1 strich luk, 1 
strich zahrad; „...a poněvadţ předešlé role toliko od oka neb pohledem vzaté a jináč při měření 
vynalezené, téţ zase léta 1721 dne 1.1. koupil dědičně porostliny panské tak jak mezníky 
vysazený, aneb mappa, která v gruntovních knihách sloţena jest, jeden kus Na Hnilici slove pod 2 
str., item druhý kus slove Nad strání pod 5 str., spolu pod 7 str. vejsevku, kaţdý str. po 6 zl., 
poněvadţ špatná půda jest pro lepší obstání jeho /.../ neb pevnější nájem 2 zl 20 kr. nájmu nebo 
ouroku ročně přidati, přidává se k tomu kus pastviště pod mlýnem pod 1 str., 1 věrtel, také mezníky 
vysazený ukazují a kus lesa v /?/ slově pod 20 pro ten způsob předešlý kontrakt Václavovi Šebkovi 
za 450 zl.“ SOA Praha, fond Vs DB, Urbur nový z let 1717-1821, i. č. 2743. 
282

 SOA Třeboň, fond Cizí statky-registratura, sign.II.28-1. 

Vedení náhonu k dolnímu 
libeřskému mlýnu 

Vedení náhonu k mlýnu v 
Zahořanech 
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 Z toho logicky plyne, ţe musel existovat ještě nějaký mlýn „dolejší“, jak 

uvádí popis libeňských rybníků („rybníček slove Zahořanech u dolejšího mlýna“).283 

Jediná zpráva, která by tuto informaci potvrzovala, pochází z 1733. U nově 

vystavené panské chalupy (pozdější čp. 4) je poznámka „stavení, které někdy mlejn 

býti mělo.“284 Podíváme-li se podrobněji na čp. 4 v císařském otisku, pak by jeho 

poloha byla doslova ideální i vůči případnému náhonu vedenému ze 

Zahořanského potoka – jeho moţná trasa je naznačena na mapce. Rovněţ soustava 

budov (z toho jedna s „předsíňkou“) je pro chalupnické stavení neobvyklá. Kvůli 

nedostatku dalších relevantních informací však lze jen spekulovat, zda tam mlýn 

někdy skutečně stál. 

  

 Naproti tomu o olešském mlýnu je zachováno relativně dost informací 

z doby jeho vystavení. V roce 1609 vydala Magdalena Ţelínská ze Sebuzína, 

rozená z Hrušova, povolení Adamu Dubovskému, „jinak Volešákovi ze vsi Voleška“, 

aby ve vymezené lokalitě postavil mlýn. Připojeno je přesné vymezení pozemků, 

moţnost vyuţívat potok od jezu aţ k řece a 5-letý odklad činţe.285 

 V následujících letech se majitel mlýna přičinil o vznik pěší stezky od 

Petrova k Olešku (1625), přikoupil kopaninu (1620), kus porostliny (1626).286 

V roce 1716 měl mlýn jedno sloţení, jednu stoupu na kroupy a stupník na tříslo. 

Mezi příslušenstvím jsou mimo orných rolí uvedeny kopaniny a „svobodný les“.287 

O necelé půlstoletí nato byl mlýn vybaven trojím sloţením se stoupou a 

stupníkem.288 

 Všechny dostupné informace včetně mapy 1. vojenského mapování 

poukazují na to, ţe postavením mlýna došlo k postupnému otevírání volné plochy 

v okolí. Koupě kopanin a porostlin patrně předcházela jejich kultivaci. Lze rovněţ 

na závěr konstatovat, ţe olešský mlýn byl na počátku osídlování Zahořanského 

údolí, které počátkem 20. století díky ţeleznici obsadili trampové. 

                                                 
283

 NA, fond SM, rok 1591. 
284

 SOA Praha, fond Vs DB, Urbur nový z let 1717-1821, i. č. 2743. 
285

 SOA Praha, fond Vs DB, Registra z let 1585-1644, i. č. 2729. 
286

 Tamtéţ. 
287

 SOA Praha, fond Vs DB, Urbur nový z let 1717-1821, i. č. 2743. 
288

 Tamtéţ. 
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Bažantnice 
 

 Ke „specificky uţitným místům“ patří také 

baţantnice, obory pro baţanty. Na panství byly 

dvě – u Cholupic a u Libně. Obě bychom dnes 

nalezli podle stále uţívaných pomístních jmen a 

rovněţ zachování rozlohu zalesněných pozemků. 

 Nejstarší zpráva z Libně zmiňuje chov 

pernatého ptactva v roce 1561.289 Poměrně 

obsáhlou zprávu podává odhad panství v roce 

1591: „Obora baţantní - tu dále velmi pěkná, v ní 

příčiny baţantů jest také nemálo v ní baţantů, jakţ správu oborník dal, ale loňského roku 

Engllender, ţe mnoho baţantů, zvlášť samic, vylapati dal a to všeckno leţí pořád téměř v 

prostředku popluţí libeňského. V tý oboře jest mnoho štěpů, na samorostlých plání 

štěpováno a ještě mnoho plání samorostlého k štěpování jest, při tom jest domek, v němţ 

oborník bydlí.“290 Oním „Engllenderem“ je myšlen Edward Kelley, krátkodobý 

majitel libeňského statku. Není jasné, do kdy byla baţantnice vyuţívána, snad po 

konsolidaci dolnobřeţanského panství se chov pernatého ptactva soustředil do 

obory u Cholupic. O zrušení libeňské baţantnice se dozvídáme z map první 

poloviny 19. století vyčteme pomístní jména jako „k starý baţntnici“, nebo „v 

jezerách nad starou baţantnicí“.291 

 

                                                 
289

 SOA Třeboň, fond Cizí statky-registratura, sign. II.28-1. 
290

 NA, fond Urbáře, i. č. 55. 
291

NA, fond SK-duplikát, i. č. 6652, kt. 3016 (Libeň); APA H i. č. 2102. 

Poloha mlýna u Oleška 
v Zahořanském údolí  
v letech 1760 a 1841 

Poloha baţantnice, vpravo nahoře 
libeňský dvůr (1841) 
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 Cholupická baţantnice byla v roce 1982 vyhlášena přírodní památkou, 

důvodem ochrany je snaha o zachování přirozených lesních porostů typu luţního 

lesa. Ze stromů zde převaţují jasany a duby.292 

 O minulosti obory je jen málo zpráv – podle jedné vznikla na místě 

někdejšího rybníka zaloţeného na prameništi.293 1. vojenské mapování takovou 

domněnku podporuje – tvar pozemku, louky, poloha u jednoho z pramenů 

Cholupického potoka.Nic bliţšího však známo není. 
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292

http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU20.htm 
293

 „V chráněném území byl v minulosti zřízen rybník na prameništi, pak zrušen a území vyuţíváno 
jako baţantnice“. Tamtéţ. 
294

http://www.geology.cz/. 

Geologická mapa okolí Cholupic – 
světle modrá plocha označená č. 5 

vymezuje oblast splachových 
sedimentů souvisejících s činností 

vody v minulosti 

Cholupická baţantnice  
v roce 1760 a 1841 
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Vinice, chmelnice, štěpnice 

 

 Další objekty ovlivňovaly krajinu spíše 

lokálně – ať šlo o cihelny, štěpnice, 

chmelnice, zahrady či vinice. V centru 

panství – Dolních Břeţanech – bylo téměř 

vše.  

 Vinice se nacházely v nejsevernějším výběţku panství – v dnes jiţ 

praţských Modřanech. Místní kronika upomíná kníţete Soběslava I., který roku 

1178 udělil kanovníkům vyšehradským k uţívání vinice a část Modřan.295V mladší 

době patřila vinice s krčmou, mlýnem a 5 domy Ţelínskému ze Sebuzína a 

následně pak byla součástí dolnobřeţanského panství.  

 V roce 1802 přikoupil viniční pozemky o rozloze 1 056 sáhů arcibiskup 

Vilém Florentin Salm a ještě toho roku nechal postavit obytnou budovu pro vinaře 

a nový lis.296 Salm také objednal nové burgundské a moselské sazenice. Výsledný 

produkt – lahve vína – neopomněl být poznamenán při inventarizaci 

dolnobřeţanského zámku v roce 1811, ve sklepě bylo mimo jiné 20 lahví „červeného 

modřanského“.297 Rozloha modřanské vinice činila v roce 1833 cekem 156 

sáhů.298V roce 1870 let měla vinice 19 276 keřů révy různých druhů.299 

 

 Vyloţeně „panskou“ záleţitostí bylo rovněţ 

pěstování chmele a budování chmelnic.300 Jeho 

přirozeným odbytištěm byl pivovar. V 16. století byl 

součástí dvora v Libni také menší pivovar se sladovnou, 

nemohla proto chybět plocha pro pěstování chmele. 

V roce 1561 byla „dobře vysazená a spravená“ chmelnice 

                                                 
295

 Pamětní kniha obce Modřany 4, rok 1919-1938 – Modřany po světové válce, s. 16. 
296

 NA, fond  APA-H, i. č. 1305, kt. 1184 a. 
297

 Dále: 8 lahví moselského, 10 lahví burgundského, 4 lahve „obyčejného champangského“ a 3 
lahve bordeaux. NA, fond APA H, i. č. 1305, kt. 1184a. 
298

 NA, fond APA H, i. č. 772, I/1/0-11, kt. 52. 
299

 Pamětní kniha obce Modřany 4, rok 1919-1938 – Modřany po světové válce, s. 17. 
300

 PETRÁŇ, J. Zemědělská výroba v Čechách, s. 76. 

Poloha chmelnic a cihelny u 
Dolních Břeţan 

Vinice v Modřanech (1941) 
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v jedné ze štěpnic, průměrná roční sklizeň byla 2 kopy strichů.301 Třicet let nato 

jsou jiţ chmelnice dvě s dodatkem, ţe je moţnost chmel dále prodávat.302 Se 

zánikem tvrze a pivovaru zanikly i chmelnice, můţeme jen předpokládat, ţe 

stávaly někde v místech ovocných sadů (viz 1. vojenské mapování). 

 Břeţanskou chmelnici zaloţila v roce 1580 Anna Voděradská 

z Hrušova.303Bliţší určení „za Kordovi“ by mohlo směřovat na vrchnostenský 

pozemek za čp. 33. V roce 1841 jsou však chmelnice v císařském otisku vyznačeny 

u břeţanské cihelny. Pomístního jména pole „na chmelnici“ se uţívalo ještě v roce 

1971.304 Můţeme se domnívat, ţe popudem k přesunu chmelnice mohla být větší 

poptávka po pivovarské surovině, nebo lepší půda. 

 Popis z roku 1580 dokonce uvádí dvě chmelnice „za samou vsí Břeţany“, 

stejně jako u Libně je učiněna poznámka o hojnosti úrody a moţnosti chmel 

prodávat. Nejmladší zmínka v písemných pramenech o chmelnicích pochází 

z roku 1836, kdy je jejich existence potvrzena v Břeţanech a na Štědříku.305 

 

 Se štěpnicemi se setkáváme v pramenech častěji – ovoce se samozřejmě 

pěstovalo běţně v zahradách, rostlo plané na mezích i v lesích. Panské štěpnice 

tvořily malé ohrazené ostrůvky ovocných stromů určených pro potřeby vrchnosti. 

O vyspělosti českého ovocnictví svědčí také vývoz jablek, hrušek a švestek do 

sousedních zemí.306 Dokladem o rozšířenosti štěpnic ve druhé polovině 16. století 

jsou informace z jiţ několikrát zmíněných pramenů z  Libně a Břeţan.  

                                                 
301

Registra panství břeţanského dědičného, téţ libeňského zápisného, léta 15.stého šedesátého 
prvního v sobotu před nedělí druţebnou sepsaná, SOA Třeboň, fond Cizí statky, II/28/1. 
302

Odhad panství Nová Libeň a výtah z urbáře, NA, fond Urbáře, i. č. 55. 
303

 „Léta 1580 J. M. paní ráčila, paní Anna Voděradská sobě chmelnici v obcích zaloţiti za Kordovi 
tak, ţe taky kterýsau měli roboty na stříhání ovcí ze vsi Břeţan, to praní a stříhání vovec všeho se 
jim za tu obec odpouští a kdyţ budou pul dne ho stříhati ovce, má se jim platit od toho, jako i jinejm 
a to po 1 zl penězi bílým od kaţdé ovce a na to se nemají dědicové a budoucí JM paní zase na to 
nenárokovati.“ SOA Praha, Vs DB, Registra z let 1581-1624, i. č. 2728, fol. 262. 
304

 „Byla tam kvalitní naplavená zem, takţe se tam kdysi pěstoval chmel, kdyţ se vařilo pivo v míst. 
pivovaru“. In: Pomístní jména na katastru Dolní Břeţany, zprac. Vilém Hytka, 28. 12. 1971, Ústav 
pro jazyk český – oddělení onomastiky. 
305

 NA, fond APA H, i. č. 772, I/1/1-100, kt. 52. 
306

 PETRÁŇ, J. Zemědělská výroba v Čechách, s. 74-45. 
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 Několik poznatků je k štěpnicím při libeňském dvoře. K roku 1561 zde 

ovoce ze dvou štěpnic vynášelo průměrně 40 kmg ročně.307 Popis z roku 1591 je 

podrobnější – jednu štěpnici umísťuje pod Velký rybník, druhou přímo ke 

dvoru.308 Obě štěpnice jsou dobře vidět ještě v 1. vojenském mapování. Indikační 

skica zaznamenává ovocnou zahradu jen při tvrzi. 

 

  

 

 

 

 

 

 Patrně nejvíce poznatků je o panských štěpnicích 

při tvrzi v Břeţanech. Počátkem 80. let 16. století se ve 

dvou ovocných zahradách pěstovaly hrušky, jablka, 

švestky, třešně, vlašské i lískové ořechy, proso, konopí, 

len, hlavatice a další zelenina. V jedné štěpnici byly téţ 

čtvery včelí úly.309 Včely se chovaly i v dalších letech – 

panský správce se v pamětní knize panství zmiňuje o 

„osazení včel“ po roce 1648.310 

                                                 
307

 „Při té tvrzi jsou dvě veliké a ohrazené štěpnice, v nichţ štěpuov rozličného dobrého ovoce 
nemálo jest, kteréţto ovoce kaţdý rok (rovnaje) rok k roku mimo potřebu svou za 40 kop 
míšenských grošů prodati se můţe, kdyţ se obrodí. V té jedné štěpnici vaření k potřebám se vsývá 
a v těch obou dvou štěpnicích z několik vozů sena se nadělává.“ SOA Třeboň, fond Cizí statky 
registratura, i. č. 22, sign. II/28-1, karton 101. 
308

 „Při téţ tvrzi a dvoru libeňském hned tu blízko slove Pod Velkým rybníkem, jest veliká, 
ohrazená, pěkně pořádně štěpími vysázená, v kteréţ mnoho štěpův dobrého ovoce jest a ještě 
plání k štěpování mnoho vysázeno jest. Druhá štěpnice v dolí pod samým dvorem spolu s dvorem 
stejkající jest také tu mnoho štěpí z dýly za troje hony  a z šíři za dvojí hony, v té štěpnici jest veliká 
zahrada pro všelijaká vaření /.../ v  těch štěpnicích trav pro dobytky ke dvoru ţe ty v ní přes celé 
léto dosti jest, nikam jinam dívky aby na trávu nechodily a ještě v nich trav nevyţnou.“ Odhad 
panství Nová Libeň a výtah z urbáře, NA, fond Urbáře, i. č. 55. 
309

 „Také při témţ dvoře sau dvě štěpnice, jedna veliká, v kteréţ jest několika kop rozličného štěpí 
hrušek, jablek, švestek, třešeň a višeň, ořechův vlašských i lískových a v téţ štěpnici /??/ záhonův 
2 kopy 11, v kteréţ se věci zahradní k vaření i jinak náleţitě /../proso, konopě, len seje a hlavatice 
na zelí nasází i jiné potřeby. V druhé štěpnici téţ jest nemálo dobrého štěpí vysazeno a tak se z 
těch obou štěpnic mimo domácí potřebu rok k roku rovnaje a zvláště, kdyţ se ovoce obrodí za 
mnoho kop grošuov prodává. A téţ sau v téţ štěpnici včely čtvery. Z těch pak dvou štěpnic naklidí 
se sena 6 vozuov a votavy téţ 3 vozy. A téţ se z tejch štěpnic na větším díle travou dobytek 
vychovává.“ 

Poloha štěpnic u Libně v roce 1760 

Zahrady při zámku a dvoře 
v Dolních Břeţanech (1850) 
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jiter sáhů

Břežany 18 1 473

Libeň 14 475

Drasty 3 600

Zvole 3 600

Štědřík 1 1586

celkem 42 580

 Nákres z roku 1850 přehledně vyznačuje velkou rozlohu panských zahrad – 

zeleninové i ovocné. Štěpnice byla vybavena i vlastní sušárnou ovoce, v jiţní části 

zahrady se nalézala menší oddělená plocha pro pěstování lesních dřevin.311 

 Největší ovocné zahrady měly Břeţany i podle měření v roce 1833 – 18 

jiter.312 Pečlivě byly na všech dvorech sečteny také jednotlivé stromy, převaţovaly 

jabloně (1 850), hrušně a švestky (381). V zámeckém skleníku se pěstovaly rovněţ 

citroníky a pomerančovníky.313 

 

 

 

 

 

 

Rybníky 
 

 Velmi výrazným prvkem v krajině na hranici intravilánu a extravilánu jsou 

rybníky a další umělé nádrţe. K dispozici jsou v zásadě dva druhy pramenů – 

písemné a kartografické. Obě skupiny mají své výhody a nevýhody, pokusím se je 

proto skombinovat tak, aby vytvořily dostatečně reprezentativní obrázek. 

Nejstarší prameny informující o konkrétních rybnících v okolí Libně a Libře 

pochází z 2. poloviny 16. století (z let 1561,1591 a 1596). Mladší poznatky se datují 

aţ roky 1833 a 1835, popisují však všechny panské rybníky dle příslušnosti 

k jednotlivým dvorům. 

 Z mapových děl je nejpřínosnější 1. vojenské mapování, které vyznačuje 

vodní plochy v mladších mapách jiţ neexistující. Spolu s indikačními skicami a 

plány dvorů je moţné alespoň určit, v jakém časovém rozmezí ta která vodní 

nádrţ vznikla či zanikla. 

                                                                                                                                                    
310

 NA, fond APA I, Pamětní kniha panství Dolní Břeţany, i. č. 2605. 
311

 NA, fond APA H, i. č. 2105. 
312

 NA, fond APA H, i. č. 772, I/1/1-100, kt. 52. 
313

 „Nachstehende Obstbäumesich befunden: 1 850 Apfelbäume, 1 787 Pflanbäume, 59 
Ringlosbäume, 18 Pfirsichtigbäume, 3 Aprikosen, 280 Wichselbäume, 150 Amarelle; in den 
Břeţany Glashaus befindlichen 25 Zitronenbäumeund 30 Pommeranbäume...“Tamtéţ. 

Rozloha ovocných zahrad při 

panských dvorech v roce 1833 

 



109 

 

 Nejprve je ale třeba nastínit, jak se české rybníkářství v raném novověku 

vyvíjelo. Rozmach šlechtického podnikání v 16. století s sebou přinesl zvýšení 

zájmu o budování velkých rybničních soustav. Velká ziskovost a příhodné 

podmínky pro podnikání stály za odhadovaným celkovým počtem rybníků 

v Čechách v 16. století – hovoří se aţ o počtu 78 000 rybníků o rozloze 120 000 

hektarů.314 Do roku 1840 však jejich celková rozloha klesla více neţ třikrát.315 Za 

postupným úpadkem stála stagnace ceny ryb v důsledku nasycení trhu, rozvoj 

pivovarnictví, ale i třicetiletá válka. Nejvýraznější zásah do rybničního 

hospodaření znamenala třicetiletá válka. Vojsko vyplundrovalo lehce dostupný 

zdroj obţivy a nezřídka zničilo jeho zařízení, nedostávalo se odborníků a celkově 

se začal chov a prodej ryb nevyplácet. Roli hrála zřejmě i změna klimatu a s ní 

zvýšené nebezpečí povodní a vyuţití půdy k pěstování plodin na úkor vodních 

ploch. Rozvoj extenzivního hospodaření s sebou přinášel nutnost nové plochy 

pastvin a půdy, coţ se dělo na úkor rybníků.316 

Za velkým úspěchem českého rybníkářství stála rovněţ inovativní metoda 

rozdělení nádrţí podle věku ryb. Jikry se nasazovaly do nejmenších mělkých 

rybníčků, zvaných plodové či třecí. Po roce byly malé rybky stěhovány do 

výtaţních nádrţí a teprve další léto putovaly do největších - násadových rybníků 

„na výrost“, kde dospívaly další dva nebo tři roky.317Všechny typy nádrţí měly být 

zřizovány na úrodné půdě s dostatkem potravy. Kvůli snaţšímu prohřívání vody 

se také stavěli plochých údolích a pánvích, nejlépe tak, aby řeka či potok 

neprotékaly přímo rybníkem.318 

 Sumárně nejvíce informací je o rybnících v Libni – a to jak v 16., tak 

počátkem 19. století, následují je rybníky břeţanské. O libeřských se nejvíce 

dozvídáme ve starším období a o většině ostatních na panství aţ s roky 1833 a 

1835.319 

                                                 
314

 KAŠPAR, J. Vybrané kapitoly z historické geografie českých zemí a z nauky o mapách,1990, s. 
80. 
315

 NOVOTNÝ, J. Jihočeské rybníky se zřetelem ke všem rybníkům v Čechách, 1927, s. 9. 
316

 HUDEČEK, O. Rybníkářství v Čechách od středověku do počátku industrializace. Příklady 
Třeboňska, Pardubicky a Blatenska. FHS UK v Praze, bakalářská práce, 2009, s. 17-20 s dalšími 
odkazy na literaturu. 
317

 MÍKA, A. Slavná minulost českého rybníkářství, 1955, s. 14. 
318

 MÍKA, A. Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, 1960, s. 197. 
319

 Obě in: NA, fond APA H, i. č. 772, I/1/0-11, kt. 52. 
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jméno počet kop počet kop 1833 1835

Libeř typ 1561 1591 1596 jiter sáhů jiter sáhů popis
Velký n 80, pustý 80 k. kaprů a karasů, k opravě ("Psárský")

Návesní n 25 20 k. tříletých kaprů, 4 d. karasů 800

Pod hrází n 4 k kaprů, půl d. karasů

Nad mlýnem libeřskym t 2

Libeň

Pytlík n 30 40 22 k. dvouročních kaprů, 2. d dvouletých karasů 6 764 6 754 v

Veliký n 100 70 24 816 24 816 v

Návesní n 12 18 12 k. kaprů, 1,5 d. karasů 804 vysušený

Pod pastuší chalupou n 10

Nad štěpnicí velkou n 80 k., k opravě

V dolejší štěpnici n 8 k. kaprů, též něco karasů, pustý

Kapounek n 10 24 4 k. dvouletých kaprů, půl d.karasů ("pod kovárnou") 1 34 jako pastvina

Kajšina v 12

v zahradě pod Velkým rybníkem t 11

Bažanstký, v ohradě t 1 kapři, musí se do něj trouba vložiti 1 921 "Oborník", k lesu přiorán

Rázovský (stržený) t 11

Pod libeňským dvorem t 40

Jordánek n 10 6 k. kaprů, 1 d. karasů, pustý, voda pobrala ryby

Drůběží sám se nasazuje

sádky 2

haltýře 1

Vysvětlivky: t - třecí, n - násadní, v - výtažní, k - kopa, d - džber

Představme si nejprve rybníky prvně jmenované – veškerá data jsou uvedena 

v následující tabulce: 

 

 Jak data interpretovat? Většinu z popsaných rybníků a rybníčků bychom 

v současnosti uţ nenašli, ostatně jiţ popisy z let 1833 a 1835 spolu s indikačními 

skicami dokazují jejich neexistenci. Do dnešních dnů se zachoval pouze Návesní 

rybník v Libni, Pytlík a Velký (Psárský) rybník, který však během 18. století zanikl 

a na stejném místě byl obnoven v 60. letech 20. století. Ještě v roce 1720 je 

zvýrazněn na tzv. Müllerově mapě,320 avšak v 1. vojenském mapování není, 

indikační skica stabilního katastru pouze odhaluje tvar a místo někdejší hráze. 

 

 Pytlík leţí v polích, jeho jihovýchodní břeh tvoří přirozenou hranici mezi 

Libní a Libří. Zatímco v roce 1561 byl uţíván jako násadní, roku 1835 jako výtaţní 

pro mladší ryby. Rozloha rybníka činila v roce 1835 necelých 3,5 ha, podle mapy 

současné 1,13 ha.321 Skutečně se mohla jeho rozloha zmenšit aţ o polovinu? 

K odpovědi snad mohou pomoci různé kartografické prameny – první a druhé 

vojenské mapování, indikační skica (první řádek), případně mapy ze současnosti – 

geologická, hydrologická a fotomapa. 

                                                 
320

 Mapový portál výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického 
(http://mapy.vugtk.cz) 
321

 Převod: 1 jitro=1 600 čtverečních sáhů=0,58 ha; současná rozloha vypočítána pomocí 
http://mapy.crr.cz/. 

http://mapy.crr.cz/
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Dlouhá hráz a přirozené vlhké okolí proti 

proudu vodoteče signalizují dřívější větší 

rozsah rybníka. 

 

 

 

 

 Zatímco rybník na návsi Libně se zachoval, v Libři ve druhé polovině 19. 

století zanikl. Z bývalé násadní nádrţe vznikla příleţitostně zaplavovaná mokřina. 

Rybník Pytlík v současnosti 

Rybník Pytlík - 1., 2. vojenské mapování a indikační skica 

Rybník Pytlík – současné mapy - geologická, obecná a ortofotomapa 
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Zdejší obecní kroniky z počátku 20. století ji nazývají „Starý rybník“, zbytky hráze 

jsou dnes v terénu stále bezpečně rozpoznatelné. 

 Náročnější výzkum vyţaduje lokalizování jiţ neexistujících vodních děl. 

V okolí Libně je ještě dost rybníčků zachyceno v 1. vojenském mapování, které 

spolu s pomístními jmény konkrétní vodní plochy bezpečně určí. Příkladem je 

rybník Kapounek – v 16. století fungoval jako násadní nádrţ, v roce 1835 uţ byl 

pouhou pastvinou. Indikační skica kromě pomístního jména „Nad Kapounkem“ na 

místě bývalého rybníka vykresluje plochu lesa.  

 

 

 

 

 

 

Po zániku některých menších nádrţí 

následovalo jejich začlenění do 

okolního terénu. Nádrţka nad 

Pytlíkem se stala opět mokřadem, 

Kapounek se nechal zarůst lesem. 

Menší rybníčky byly vysušeny. 

 

 Podobný osud měl rovněţ rybník 

Jordánek nad Libří, jeţ však na ţádné mapě 

ve své původní podobě zachycen není. 

Opět však pomohou pomístní jména – ve 

fassích tereziánského katastru v roce 1713, 

Vodní nádrţe u Libně – srovnání 1. 
vojenského mapování a indikační 

skici 
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josefském katastru.322 Podrobnou lokalizací 

nabízí rovněţ dokument ze soupisové akce 

Ústavu pro jazyk český: „ Nad Jordánkem a 

nyní Na radlici – U kříţe, pod polem byl rybník 

Jordánek, pak tam stál kříţ a pole mělo tvar radlice, 

parcelní číslo 618.“323 

 

 

 Posledním příkladem z okolí Libně je tzv. Velký rybník, jenţ se nacházel 

v polích západně od Libně. V roce 1561 měl pojmout aţ 100 kop násady, rozlohou 

podle zápisu z roku 1833 dosahoval více neţ 24 jiter (téměř 14 ha), čímţ se řadil 

hned za rybník Panský v Jesenici. V 19. století uţ byl ale pouţíván jako rybník 

výtaţní, zanikl v jeho druhé polovině.324 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
322

„Jan Borovej – pole nad Jordánkem“ (NA, fond TK, i. č. 1583); „pole Jana Procházky No. 2 vedle 
Jana Borového“ (NA, fond JK Libeř,i. č. 2389). 
323

 Pomístní jména na katastru Libeř, zprac. Josef Hrubý, 1973, Ústav pro jazyk český – oddělení 
onomastiky. 
324

 IS Libeň; III. vojenské mapování (1877-1880); současná katastrální mapa 
(http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/) 

Poloha zaniklého rybníku Jordánek 
v indikačni skice a současné 

ortofotomapě 

Poloha Velkého rybníka u Libně 
v 1.,2. vojenském mapování a na 

současné ortofotomapě 
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 Podobné případy zániku rybníků jsou pozorovatelné také v ostatních 

částech panství. Přehledně všechny shrnuje následující tabulka. Zápisy z roku 

1835 ukazují, ţe část rybníků tehdy buď nebyla nasazena, nebo uţ byly uţívány 

jako pastvina. 

 

 

Rybníky na panství – srovnání v letech 1580, 1833 a 1835 : 

      1580 1833   1835     

Místo jméno typ kop jiter sáhů jiter sáhů popis 

Písnice Návesní výtaţní     579   579 kvůli mnoţství vody nenasazen 

Cholupice Návesní "Trunkteich"     1 248   1 248 velmi velký, ve dvoře, nenasazen 

Štědřík v bukovnici           300 leţí pustý v lese 

  jirčanský horní           940 k uţití jako pastvina 

Jesenice Panskej kaprový   25 630 25 630   

Vestec u Vestce výtaţní   8 882 8 882 kvůli dobytku suchý 

  

Dolejší ve 

Zdiměřicích výtaţní     616   616 uprostřed vesnice 

  Hořejší "KammerTeich"     1 198   1 198 loni sloven 

  

U drasteckýho 

dvora výtaţní     358   858   

  

Šátalský 

hospodský            120   

Zvole Ve vsi v/n   2 1 360 2 1 360 loni sloven 

  

Březová V 

hraničkách         1 1 300 špatné dno, ţádné další vyuţití 

Turyň Trdláč výtaţní   "Prdláč" 1 379   1 279   

  Chocholáč "KammerTeich"   2 348 2 348   

  Markvard výtaţní   5 97 5 97   

  Hrobskej rybník nyní pastvina         1 598   

  NovejTuryňskej "KammerTeich"     1 356   1 356   

  Drahovskej louka         979   

Chotouň Mlýnskej násadní 15 1 765 1 756   

Břeţany Mühlteich     6 558       
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 Celkově lze shrnout, ţe po sledované období konce 16. století aţ poloviny 

19. století rybníky na Dolnobřeţansku spíše zanikaly, a to hlavně v nejmladší 

době. K obecným důvodům, které uvádí literatura, patří mimo jiné zavádění 

nových plodin a jejich daňové zvýhodnění, které mělo údajně ústit ve vyšší 

zdanění rybníků.325 

 Výnosnost z rybníkařství na panství tvořila 4%, průměrně 700 zlatých 

ročně, podobně jako částka vybraná v obcích za roční činţi.326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
325

„...oekonomové ročně mají posílati krajským úřadům seznamy rybníků s údaji historických dat. 
Mnoho jich vypustili a proměnili v další pastviny, louky, ba i pole. Báli se vyššího zdanění, kde leţel 
v lesích rybník, zapírali a označovali jako „močár samý bahno“. TEPLÝ, F. Příspěvky k dějinám 
českého rybníkářství, 1937, s. 81. 
326

 NA, fond APA,i. č. 3306, C 104 3/5, kt. 2011, C 104/5. 

  Brauhausteich     11 646       

  Walchařer       510       

  Sudek       111       

  Pazderer     3 96       

  Zlatnicker násadní 25           

  za kovářovi násadní 7           

  Malý Zlatnický třecí 7           

  Vraţda třecí 7           

  za Myslivcovi násadní 20 20 1002       

Lhota Dorfteich       306       

Ohrobec Dorfteich               

  Dolejší násadní 10           

  Hořejší třecí 10           
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Montánní činnost 
 

 Území Dolnobřeţanska se těţba zlata dotkla v jeho jiţní a jihozápadní části, 

zejména v okolí Luk pod Medníkem a Bohullib. Počátky dobývání a rýţování zlata 

lze pozorovat jiţ u Keltů, ti po sobě jako důkazy nechali na Závisti fragmenty 

technické keramiky a rovněţ raţené mince - statéry.327 

 Z období středověku se dochovala zpráva o rýţovnických pracích u 

libeňského dvora. Zájemci o rýţování zlata se zavázali nejprve přivést na 

rýţoviště vodu, poplatky za uţívání pozemku jim následně měly být vyměřeny 

nejen podle mnoţství získaného kovu, ale rovněţ i podle propíraného písku.328 

Zlatonosné nánosy jsou mineralogicky potvrzeny v prostoru od lokality "V 

pískách" a "Nad Jordánkem" aţ k levé straně Libeňského potoka.329 Rovněţ v 

sousední Libři se na Zahořanském potoce rýţovalo zlato. Svědčí o tom spor jisté 

Doroty s farářem Zdislavem, dotyčná měla v roce 1392 rýţovnickou činností 

poškodit farní louku. Drahý kov se tímto způsobem získával i na dalších vodních 

tocích v regionu - na Jílovském a Chotouňském potoce a rovněţ na Sázavě v úseku 

od Ţampachu do Pikovic.330 

 Rozvoj hlubinné těţby nastává ve 13. století, horníci zakládají osady, jedna 

z nich se zanedlouho stane královským horním městem Jílovým.331 O doly se 

začali zajímat praţští patriciové, cizokrajní znalci montánní problematiky, ale i 

příslušníci niţší šlechty. Ti si jednotlivá horní díla pronajímali a nikoli náhodou si 

v okolí kupovali jednu nebo více vsí.332 Příkladem můţe být Jiří Slepotický ze 

Sulic, majitel statků Sulice, Libeň a Libeř v 16. století. Ten byl členem finančně 

silného těţařstva, jeţ úspěšně podnikalo u Sázavy na dole Michal. Slepotický 

odváděl rovněţ potoční zlato, rýţované pravděpodobně u Libře.333Velké plány 

                                                 
327 MORÁVEK, P. - LITOCHLEB, J. Jílovské zlaté doly, 2002, s. 36-37. 
328 Probošt slánského kostela Oldřich se spolu s lidmi z Libně Pešatem, Maříkem a Fraňkem před 
svědky Janem a Mikulášem duchovním od sv. Kiliána a Tomášem, rychtářem z Davle zavázali, ţe 
se ujmou prací. BOHÁČ, Z. Ostrov: Tisíciletá historie zmařeného kláštera, 1999, s. 16; EMLER, J. 
(ed.), Decem registra censuum, s. 89-90. 
329 KRATOCHVÍL, J. Topografická mineralogie Čech IV. (L-N), 1969, s. 69. 
330 MORÁVEK, P. - LITOCHLEB, J. Jílovské zlaté doly, 2002, s. 51. 
331 MORÁVEK, P. - LITOCHLEB, J. Jílovské zlaté doly, 2002, s. 40. 
332 ŠMILAUEROVÁ, E. Dějiny města Jílového od jeho zaloţení do bitvy na Bílé hoře. In: Jílové u 
Prahy: historie a současnost, 1987, s. 34-35. 
333 MORÁVEK, P. - LITOCHLEB, J. Jílovské zlaté doly, 2002, s. 42-43. 
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měl rovněţ Vilém z Roţmberka. svého času vlastník velké části okolních vsí. Ve 

strţi zvané Hodava u Kamenných Vrat zaloţil několik pokusných dolů se štolami, 

výsledky však nebyly valné a Roţmberk prací zanechal.  

 Kromě těţařstev vznikala i rýţovnická druţstva, jejíţ členové odváděli zlato 

do společné pokladny.334Drahý kov se pak povinně vykupoval v jílovském horním 

úřadě. 

 Dolnobřeţanské panství bylo montánními aktivitami dotčeno hlavně na 

dvou lokalitách: v údolí Zlatého potoka mezi Radlíkem a samotou Moţdířka a v 

úseku od řeky Sázavy kolem Bohulib, Podloučí a Luk pod Medníkem. 

 Zlatý potok dostal své přízvisko skutečně dle zlata, které senaplaveninách 

nalézalo. Prameny vyvěrající u štol odplavovaly zlato dále do Zahořanského 

potoka, kde se rýţovalo. Pro oblast byl významný důl Radlík, kolem něhoţ 

později vznikla samostatná osada. Hluboký důl byl střídavě zaplavován vodou, 

rozsáhlé odvodňovací práce probíhaly v polovině 16. století. Nejprve byla 

vyraţena horní radlická štola, která ale nedokázala odvodnit celé dílo aţ do 

hloubky 260 metrů. Teprve aţ zaloţení nové odvodňovací štoly, tzv. Královské se 

povedlo větší část vody odčerpat. Díky podílnictví čtyř členů císařské rodiny 

v těţařstvu a nebyly problémem vysoké vstupní investice. Ziskovým se podnik 

stal aţ roku 1562. V stejné době u Radlíka hloubil štolu také zvonař a puškař 

Tomáš Jaroš. V 70. letech se na radlických dílech angaţuje hrabě Bedřich 

Őettingen. K dosaţení kvalitního odčerpávání vody z dolu měl pomoci vodotěţný 

stroj, jehoţ pohon měla obstarávat voda přivedená sem aţ ze 7,5 km vzdáleného 

Štiřína. Strouha od rybníků byla vedena přes cizí pozemky, ale horní právo to 

umoţňovalo. Skutečný problém se objevil aţ po dokončení stavby – přívod vody 

na pohon stroje nestačil. Těţařské společenstvo Abrahama Kaczberka pracovalo 

na Radlíku koncem 16. století. Z té doby, roku 1591, se v libeňském urbáři 

dochoval krátký popis lokality:„...důlRadlík jest, kde se prve mnoho zlata nacházelo, 

nicméně nově dva dolové na těch gruntech začaté jsou a rudy zlaté dobře podle zprávy se 

nacházejí, podle těch dolů na potoce kolo jedno uděláno jest a puchýře jsou, ţe se ta ruda 

tluče a pere zlato. Kdyby pan Bůh pod zemí své poklady jako někdy prve otevříti ráčil, mohl 

                                                 
334 MORÁVEK, P. - LITOCHLEB, J. Jílovské zlaté doly, 2002, s. 59. 
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by ten statek mnoho platiti, neb na těch gruntech mnoho rud se zlatých nachází a jak jsou 

mnoho zlaty brali neb rýţe měli, v nich zlata pravého se mnoho nacházelo a ještě 

nachází.“335 S většími či menšími úspěchy se u Radlíka pokračovalo s těţbou do 

konce 18. století. Sloţitost situace zobrazuje geologická mapa oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336 

Podrobnější náhled umoţňuje plán dolů na Radlíku z roku 1762 a 1767.337 Radlická 

štola je v obou zobrazeních vyznačena na libeřských, tedy arcibiskupských 

pozemcích. Dodnes lze v terénu pozorovat zbytky po hrázích rybníků, 

nezaznamenané v ţádných starých mapách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
335

 NA, fond Urbáře, i. č. 55. 
336

 MORÁVEK, P. Loţisková geologická mapa jílovského zlatonosného revíru, 1969. Přehled 
názvů dolů, štol a jiných důlních prací v jílovském revíru,1993. 
337

 NA, fond SMMP, i. č. 151 (1762), i. č. 809 (1767). 

Radlická štola na plánu z roku 1767 

Výřez z geologické mapy oblasti 
Zlatého potoka se zvýrazněnými 

horními díly 

Radlická štola na plánu z roku 1762 
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Druhou významnou oblastí těţby zlata spojenou s dolnobřeţanským 

panstvím bylo tzv. Kocourské pásmo mezi Sázavou a Jílovým. Na dole Michal, 

leţícím těsně u řeky, pracovalo tzv. Dvořákovo těţařstvo. Po roce 1718však došlo 

ke sporu mezi těţařstvem a praţským arcibiskupem Khűenburkem coby 

pozemkovým vlastníkem. Horní příseţný (čili hormistr) J. Filip Miesl si v relaci 

stěţuje právě na arcibiskupské panství, které „osobuje si na důly na jeho půdě leţící 

udělovati propůjčování, tj. léna; cech sv. Michala chtělo zahnáním horníků, horním 

úřadem tam dosazených, pro sebe podrţeti“.338 Na dole pak skutečně pracoval jen 

arcibiskup, a to aţ do roku 1735, kdy došlo k náhlému zatopení dolu. Ze zlata zde 

vytěţeného se údajně mělo vyrábět kostelní náčiní.339 

V roce 1724 se na pokyn císaře Karla VI. začala razit štola, která převzala 

práci na dole Michal. Dílo pak bylo pojmenováno „dědičná hluboká štola Karla VI.“ a 

umoţnilo odvodnění velké části starých prací v kocourské oblasti. Představu o 

situaci přináší jedna z důlních map geometra a královského šichtmistra Johanna 

Christiana Fischera z roku 1745.340 

Dílo o rozměrech 235x114 cm zobrazuje celkový průběh Kocourského 

ţilného pásma mezi Sázavou a Jílovým. Kromě toho zachycuje detaily štol sv. 

Michala a Marie Vítězné. Díky pečlivému zpracování nabízí mapa rovněţ 

podrobnosti o tehdejší krajině, tedy nejen báňské budovy při dolech, ale i drobné 

sakrální stavby, polohu šachet, načrtává pole a lesy. 
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 ČIHÁK, L. Paměti, s. 133-134. 
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 MORÁVEK, P. - LITOCHLEB, J. Jílovské zlaté doly, 2002, s. 46. 
340

 NA, fond SMMP, i. č. 1404. 
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Výřez z mapy zachycuje pohled do 
kocourského údolí, které dnes překlenuje 

kamenný ţelezniční most. 

Úsek od dolu Marie Vítězné k Jílovému 
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 BARVÍŘ, J. Ze zlatých hor jílovských: o hlavní části ţíly šlojířské, 1927, s. 8 

Přehledná celková mapa jílovských zlatých 
dolů se zvýrazněnými obcemi patřícími pod 

dolnobřeţanské panství 
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Závěr – specificky užitná místa 
 

 Výsledky výzkumu lze interpretovat ve dvou rovinách – v rovině 

pramenné a faktografické. Z pohledu uţitnosti pramenů se ukázalo nezbytné štěstí 

na dochování archiválií – v našem případě soupisů a urbářů Libně na konci 16. 

století. Díky nim bylo moţno alespoň na části území podrobněji sledovat vývoj 

vybraných prvků. Ve zbytku panství se výzkum musel omezit na obecnější údaje 

z map, plánů a dokumentu vrchnostenského, případně celozemského původu. 

Výsledek pak můţe působit nevyváţeným dojmem o (ne)dostatečné 

prozkoumanosti konkrétních lokalit. 

 Průřezově ale studium konkrétní závěry přineslo. Především je třeba 

poukázat na jistý trend postupného sjednocování krajiny – z pestrosti pozemků se 

specifickým vyuţitím (dvory, chmelnice, rybníky) se stávají pole, luky, v případě 

dvorů selské statky. Aţ na výjimky dochází ke koncentraci hospodářských 

provozů, rušení (vysušování) vodních ploch kvůli nerentabilitě, nebo omezování 

prvků určených k panské potřebě (baţantnice). 

 Naopak hospodářské provozy, jejichţ vybudování bylo nakládané a jejich 

činnost je stále vyuţívána, jsou zachovány. Konkrétně jde o mlýny, jejichţ 

přívodní kanály (náhony) přetvářely lokální oblasti kolem potoků.  

Těţba zlata ovlivnila krajinu lokálně, prokázaná důlní činnost je v oblastech 

hraničících s městem Jílovým. 

 Vzhledem k poloze Dolnobřeţanska vůči hlavnímu městu a nedostatku 

velkého mnoţství surovin, které by mohlo panství aktivně hospodářsky vyuţívat, 

se orientovalo na produkci zemědělských produktů a výrobu piva. Proto byl 

kladen důraz na racionální vyuţití dvorů a dalších „specificky uţitných míst“. 
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Za humny 
 

 Opustíme-li prostor vesnic, vejdeme do krajiny polí, luk, pastvin a lesů. 

Extravilán342 lze ještě dále rozdělit na pluţinu (pozemky uţívané k zemědělské 

výrobě) a ostatní zemědělsky nevyuţívané pozemky, kam patří lesy, skály a 

všeobecně terén nevhodný k obhospodařování.343 Kaţdá část krajinné mozaiky má 

své specifikum a míru stability. Podívejme se postupně podrobněji na všechny 

prvky. 

 

Plužina 
 

 Jiţ několik desetiletí je známá a vyuţívaná metoda analýzy vývoje pluţiny 

pro hlubší poznání dějin osídlení. Od teoretických základních pojmů a metod se 

výzkum přesunul ke konkrétním lokalitám.344 Časově náročný rozbor pluţiny ve 

výsledku představí pouze jednu konkrétní lokalitu. Kaţdé studium pluţiny 

musíme brát v potaz několik důleţitých faktů: 

1. stanovení typu pluţiny z indikačních skic stabilního katastru nelze 

provádět bez doprovodu starších pramenů 

                                                 
342

 Pojem označuje nezastavěnou část katastrálního území obce. 
343

 VOREL, P. Základy historické regionalistiky, s. 66. 
344

 Obecné principy a zahraniční metodologii nastínil ŠTĚPÁNEK, M. Pluţina jako pramen dějin 
osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení) I-II. In: ČČH 15, 1967, s. 725-746, resp. ČČH 16, 1968, s. 
247-274; základní půdorysná schémata vesnic přinesl do historických prací ČERNÝ, E. Metodika 
průzkumu zaniklých středověkých osad a pluţin na Drahanské vrchovině I-II. In: Zprávy 
Československé společnosti archeologické při ČSAV 15, sešit 15,1973; problematiku nejednotné 
typologie půdorysných struktur vesnic a pluţin nověji otevřel PEŠTA, J. Několik poznámek ke 
studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech. In: Průzkumy památek II, 2000, s. 
153-165. Konkrétní lokality studovali např.NAVRÁTIL, V. Uspořádání sídla a pluţiny - pramen k 
dějinám osídlení úzce vymezeného regionu. In: HG 25. Sborník příspěvků k problematice sídel a 
zaniklých středověkých osad a pluţin, 1986, s. 53-96; BOHÁČ, Z. Geneze sídla a pluţiny jako 
pramen k dějinám osídlení. In:HG 25, 1986, s. 7-52; TABÁŠEK, O. O vytyčení pluţin na 
hukvaldském panství. In: HG 25, 1986, s. 97-125; KOŠINA, F. Původní půdorysy osad na 
Holešovsku a jejich srovnání s půdorysy zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině. 
In: HG 25, 1986, s. 147-156; ŠMELAHUS, Vratislav, K vývoji vesnických pluţin na Slánsku, 1981. 
Ze studií současnosti jmenujme např. Dohnala, Martina a jeho:Vesnická sídla a kulturní krajina na 
Táborsku v 15.-19. století, 2006 nebo Historická kulturní krajina v novověku. Vývoj vsi a pluţiny v 
Borovanech u Bechyně, 2003. Tento autor přichází i s komparací se zahraničními výzkumy: 
DOHNAL, M. Středověké pluţiny Velké Británie a jejich význam pro poznání zemědělského vývoje 
v českých zemích. In: Český lid. Etnologický časopis 98, č. 4, 201, s. 337-357; TÝŢ, Regulace 
vesnického osídlení a krajiny ve středověké a novověké severní Evropě. In:Český lid 96. 
Etnologický časopis č. 3, 2009, s. 279-308. 
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2. genetický rozbor se obecně lépe provádí u zaniklé obce, u dosud 

existujících sídel hrozí zkreslení kvůli novodobé úpravě pluţiny 

3. hranice katastrů byly pevně určeny aţ s josefským katastrem v 70. letech 18. 

století, proto je třeba zkoumat i katastry přímo sousedících obcí 

4. k podrobnějšímu studiu je třeba vhodně zvolit konkrétní sídla 

 

 O pluţinách padla zmínka jiţ v kapitole o intravilánu kvůli  jejich logické 

provázanosti. Typ pluţiny byl závislý na způsobu obdělávání půdy a celkových 

ekologických podmínkách – bonitě půdy, vodním reţimu, nadmořské výšce, 

porostu, klimatu a terénní situaci.345 Studium vývoje osídlení leţí na rozhraní 

oborů – geografie, historie, filologie a přírodních věd. Metodicky jsou nejčastěji 

vyuţívány katastrální mapy z poloviny 19. století, pro další výzkum vyuţiji určení 

typu pluţiny. Ţemličkou.346 Další moţností je metrická metoda, při níţ 

proměřováním jednotlivých parcel lze dojít k odhalení metrického systému. Pro 

pluţiny zaniklých vesnic se vyuţívá letecká prospekce a archeologický 

průzkum.347 

 Nejstarším typem pluţiny, obklopujícím vesnice hromadného sídelního 

typu, jeţ vznikaly ţivelně bez přesného plánu, je pluţina úseková (bloková = 

Blockflur). Vyznačuje se členěním na řadu kompaktních úseků různých 

nepravidelných tvarů. Kromě ţivelného vzniku osady můţe za nepravidelnosti 

pozemků rovněţ nedokonalost tehdejších orebních nástrojů (uţití háku), případně 

sloţitosti terénu.348 V některých lokalitách byly pozemky úsekových pluţin 

druhotně rozděleny a vznikly tzv. dělené úsekové pluţiny. Blokové pluţiny se 

také objevují v oblastech novověkého dosídlování krajiny. 

Dolnobřeţanské obce s úsekovou pluţinou: Bohuliby, Dolní Jirčany a Jesenice (roztříštěná 

na mnoţství bloků různé velikosti, které někde přecházejí do větších či menších 

nepravidelných tratí, cesty uvnitř katastru se podřizují členění polí, luk a pastvin), Petrov 

(roztříštěná na řadu bloků). 

                                                 
345

 BOHÁČ, Z. Geneze sídla a pluţiny jako pramen k dějinám osídlení. In:HG 25, 1986, s. 7-8. 
346

 ŢEMLIČKA, J. Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. In: Památky archeologické 
65, č. 2, 1974, s. 419-465. 
347

 ŠTĚPÁNEK, M. Pluţina jako pramen dějin osídlení. In: ČsČH 1967, s. 735. 
348

 LOKOČ, R. – LOKOČOVÁ, M. Vývoj krajiny v České republice, s. 34. 
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 Druhým typem je pluţina traťová, sloţená z velkých pravidelných tratí 

rozdělených na rovnoběţné úzké polní pásy (pentle). V jednotlivých půdních 

tratích byl střídán jař, ozim a úhor. Cesty patrně v pluţině v počátcích nebyly, 

neboť fungovala tzv. obůrová vázanost, kdy museli sousedé svá pole 

obhospodařovávat zároveň. Cesty vzniknuvší později většinou protínaly parcely 

šikmo, mohly končit i slepě. Pozemky byly původně rozčleněny tak, aby měl 

kaţdý sedlák ve vsi podíl ve všech tratích. O pořadí majitelů polí se původně 

losovalo. Z obou činností se nám dodnes zachovala pomístní jména „padělky“ a 

„losy“. Traťová pluţina vznikala ve vrcholném období středověké vnitřní 

kolonizace, nejčastěji kolem návesních vesnic. 

Dolnobřeţanské obce s traťovou pluţinou: Libeř (nepravidelná s bloky na okrajích), Psáry, 

Okrouhlo (tratě zejména na severu katastru), Zvole (tratě členěné do 6 honů, jednotlivé 

hony vymezené cestami), Vestec, Zlatníky (uvnitř honů pásová parcelace), Hodkovice, 

Dolní Břeţany (v severní části katastru, jiţní úseky scelené), Zdiměřice na jihu dva velké a 

stejně rozsáhlé hony). 

 

 Pro pozdně středověkou kolonizaci jsou typické lánové pluţiny, zakládané 

společně s lánovými vesnicemi. Obec byla rozloţena podél vodního toku nebo 

komunikace a pravidelné široké pásy pozemků se táhly přes celou šířku katastru. 

Šířka pásů určovala i původní hustotu zástavby obce.349 K lánovým pluţinám lze 

zařadit také tzv. záhumenicovou pluţinu, sestávající taktéţ z dlouhých širokých 

lánů. Jejím typem je tzv. klínová (paprsčitá pluţina), typická po kompaktní sídla 

jako byly okrouhlice a krátké řadové vsi. Pozemkové pruhy vycházely od 

příslušného statku a rozšiřujíce se vedly aţ na kraj katastru.350 Ve starší literatuře 

se uţívá rovněţ pojmu „pásová pluţina“, je rovněţ ekvivalentem pluţiny lánové. 

Dolnobřeţanské obce s lánovou pluţinou: Březová, Ohrobec, Písnice, Lhota (vývojová 

forma pluţiny – ani pravidelná, ani bloková). 

 

                                                 
349

 LOKOČ, R. – LOKOČOVÁ, M. Vývoj krajiny v České republice, s. 33. 
350

 V klasifikaci pluţinpřihlíţím rovněţ k článku PEŠTA, J. Několik poznámek ke studiu půdorysné 
struktury venkovských sídel na území Čech. In: Průzkumy památek 7, č. 2, 2000, s. 153-168. 
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 Konkrétní způsob plánování osídlení a krajiny zkoumal v severském 

prostředí Martin Dohnal.351 Podle výsledků jeho zkoumání byly systémy 

plánování zaloţeny na vzájemných poměrech mezi šíří dvorové parcely usedlosti 

a šíří polní parcely, pořadí majetkové drţby v intra- a extravilánu a rovněţ 

distribuci majetku v katastru podle polohy slunce. Tento systém, typický pro 

východní Švédsko a jiţní Norsko, je označován jako solskifte. Přetváření vesnic a 

jejich okolí formou podobných reforem jsou datovány převáţně do 13. století, 

ačkoli byly podobné změny aplikovány údajně ještě ve století osmnáctém.352 

 Na českém území je rovněţ znám vztah mezi rozměry stavebních parcel ve 

vsi a polních pozemků, a to hlavně v případě záhumenicových pluţin. Martin 

Šimša však analýzou pluţiny obce Nová Lhota na Hodonínsku nepřímo doloţil 

existenci podobných pravidel zakládání obcí u nás jako na severu Evropy.353 

Konkrétně identické pořadí domů a pozemků v jednotlivých tratích a souvislost 

mezi šířkou stavebních parcel a polních pozemků stejné majetkové příslušnosti. 

 K podrobnému studiu bylo vybráno několik lokalit s pravidelně 

strukturovaným systémem pluţiny. Cílem je zjistit, zda lze doloţit nějaký 

promyšlený systém distribuce pozemků. 

 

 

Zlatníky 

 Zlatníky představují typ plánovaně zaloţené vsi s traťovou pluţinou. 

Jméno obce napovídá, ţe mohlo jít o tzv. sluţebnou osadu, podobně jako nedaleké 

Hrnčíře či Psáry.354 První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1300, kdy patřila 

bratřím Ditrichovi a Konrádovi  Welfovicům. V té době jiţ ve Zlatníkách stával 

kostel. Ditrich však v roce 1314 ves (spolu se sousedními Brníky) znovu vysadil. A 

to tím způsobem, ţe veškerý svůj pozemkový majetek prodal a postoupil 

lokátorovi Ottovi a jeho dědicům. Celková výměra pluţiny byla 32,5 lánu a 7 jiter, 

                                                 
351

 DOHNAL, M. Regulace vesnického osídlení a krajiny ve středověké a novověké severní 
Evropě, In: Český lid 96, 3, 2009, s. 279-308. 
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 Tamtéţ, s. 289. 
353

 ŠIMŠA, M. Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota. In: Národopisná revue. 15, č. 3, 2005, 
s. 167-177. 
354

 KRZEMIEŃSKA, B. - TŘEŠTÍK, D. Sluţebná organizace, s. 637-667. 
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1 lán měl 60 strychů.355 Otto znovu rozměřil pozemky k jednotlivým usedlostem, 

které se rozprostíraly po stranách dlouhé návsi. Sám se stal dědičným rychtářem 

se sídlem na bývalé zlatnické tvrzi. K ní původně patřily i další budovy a snad i 

zbytky popluţního dvora, vše bylo znovu rozměřeno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozparcelována byla rovněţ víska Brníky, jejíţ poloha je obvykle určována 

mezi Zlatníky, Hodkovice a Dolní Břeţany.356 Jediná zmínka o drobném sídle 

pochází podle literatury z výše jiţ zmiňovaného roku 1314. V registrech platů 

řádu dominikánů z roku 1576 se však ještě jednou Brníky objevují.357 Jediným 

plátcem je zde jistý Václav Bulánek, odevzdávající v uvedených termínech vţdy 

po jedné kopě grošů.358 Otázkou je, do jaké míry ještě šlo o vesnici, případně 

samotu, která později zcela zanikla. Pozůstatkem po vsi jsou v katastrech 

                                                 
355

 ŠMILAUEROVÁ, E. Vývoj právního a sociálního postavení s. 130. 
356

 Tamtéţ, pozn. 7; ŢEMLIČKA, J. K lokalizaci zaniklých osad a pomístních názvů mezi Zbraslaví 
a Jílovým. In:HG 5, 1970, s. 92. 
357

 „Poznamenání všech důchodův a platův stálých z vesnic, kteréţ k záduší kostela svatého Jiljí 
přináleţícísau, i také jak kdo v čem sedí a při kaţdém sv. Havle a sv. Jiří co se z kaţdého gruntu 
platí auročního, vše v tomto pořádně poznamenáno jest“, Důchody a platy stálé od poddaných 
Dominikánů 1576-1599, NA, fond Dominikáni, i. č. 30, fol. 4. 
358

 Tamtéţ, fol.9. 

Katastr Zlatník a poloha zaniklé vsi 
Brníky 
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doloţená pomístní jména.359 Také soupis pomístních jmen z 2. pol. 20. století ještě 

Brníky uvádí – konkrétně pole a louky „V Břinkách u jezera“ s vysvětlením „údajně 

stála v těchto místech vesnice Břinka.“360 O něco mladší pramen uvádí ještě lokalitu 

„Na Benílkách“.361 Jedna z ulic v moderní zástavbě nese jméno „V Břinkách“. 

 Katastr Zlatník v předpokládanou polohu vesnice Brníky zřetelně napovídá 

jiţ na první pohled – severozápadní výběţek se totiţ vymyká celkovému tvaru 

katastru a také rozloţení pozemků. Vzhledem k nedostatku dalších podpůrných 

informací tedy uvaţujme o popsané poloze vesnice. 

Vraťme se však zpět do samotných Zlatník – lokátor Otto, nový rychtář, si 

vysadil krčmu a další zdejší osadníci, bratři Mikuláš a Hainlin, se v roce 1361 stali 

lokátory vsí Zvole a Ohrobec. 

 Zlatníky měly podle reálného dělení vsi v roce 1356 celkem 31 osadníků o 

jednom lánu.362 Ve druhé polovině 16. století však obraz vesnice vypadal jinak – 

bylo zde napočítáno pouhých 16 usedlostí, konkrétně dva statky o třech lánech, 

jeden statek o dvou a půl lánech, pět statků dvoulánových, tři po půldruhém lánu, 

tři lánové a dva půllánové. Výměra zůstala přibliţně stejně velká jako středověká. 

 Konfrontace berní ruly s urbářem, zaloţeným v roce 1659, ukazuje na 

nesrovnalosti. Zatímco rula počítá ve Zlatníkách 9 sedláků a 4 chalupníků (celkem 

693 strychů orné půdy), urbář popisuje 13 gruntů a 3 chalupy s celkovou výměrou 

838 strychů (!).363 Druhému údaji odpovídají čísla v gruntovních knihách.364 O 

právním a sociálním postavení obyvatel informuje v článku E. Šmilauerová. 

 Ve středu našeho zájmu leţí rozčlenění pluţiny. Vyjďeme nejprve 

z představy o existenci zlatnické tvrze. Poslední zmínky o ní pochází ze 17. století, 

                                                 
359

 „V Brninkách“NA, fond TK, i. č. 1701, 1583; „V Brnilkách“ NA, fond JK, kniha 2440, č. 412-440, 
kniha 2386, č. 261-271; u Cholupic „na Bránících díl“, NA, fond TK, i. č. 1470 (ve fassi se však 
neobjevuje); indikační skica SK zde uvádí „v Břinkách a u jezera“, týţ pramen v nejvýchodnějším 
cípu dolnobřeţanského katastru „V Brnílkách“ 
360

 Oddíl „Pomístní jména ţijící v povědomí lidí“In: Pomístní jména na katastru Zlatníky, zprac. 
Josef Širc,1964, Ústav pro jazyk český – oddělení onomastiky. 
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 Zemědělská hospodářská mapa pro JZD Hodkovice, součást zprávy Ferdinanda Rezka, 1975. 
In: Pomístní jména na katastru Zlatníky, Ústav pro jazyk český – oddělení onomastiky. 
362

 RBM, VI, č. 293, s. 150. 
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 Berní rula, Kouřimský kraj I., s. 199. 
364

 Nesrovnalosti berní ruly popisovala rovněţ komise při práci na tereziánském katastru. NA, fond 
TK, Kouřimsko, 113 – Zlatníky, spisy. 29/5. 
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kdy se uvádí existence obytné věţe a hospodářského dvora se sadem.365 Bádání 

historiků vedlo k poznání, ţe tvrz stávala na místě dnešního hostince na návsi. Na 

přelomu 19. a 20. století byly ještě údajně k vidění zbytky po hradbách, patrně 

ohrazujících uzavřenou lokalitu kostela a blízké tvrze.  

 

 

 

 

Předpoklad některých autorů pojednání o Zlatníkách, totiţ kamenné 

ohrazení celé vsi, se nepotvrdil. Indikační skica dobře ukazuje, ţe ves lemují cesty 

a ploty, nikoli zdi.366 Podle zdejší kroniky, jejímţ autorem je K. Svoboda, původně 

silnice procházející obcí, neexistovala a nahrazovala ji cesty jdoucí podél hradeb. 

Na levo měla vést historická stezka na Bechyni a pravá cesta směřovala do Libně. 

Katastrální mapy vedení takovýchto cest potvrzují, nabourává se tím však 

představa o pravidelně členěné návsi, jíţ prochází komunikace. 

                                                 
365

 SYNEK, J. – ROŢMBERSKÝ, P. Tvrz Zlatníky. In: Hláska – zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 
XXIV, 2013, č. 3, s. 37. 
366

 Tamtéţ, s. 38; o kamenné hradbě se rovněţ zmiňuje i E. Šmilauerová v citovaném článku o 
Zlatníkách, s. 131. 

Zlatnická tvrz podle představy  

K. Svobody 

 

Zlatníky v indikační skice 1841. 
Červená značí cestu na Libeř, 

modrá na Libeň. 
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 Není rovněţ jednoduché odpovědět na otázku, které statky tvořily základ 

vsi. Zcela jistě to budou některé z domů lemujících náves z východu a západu. 

Nápovědou by mohlo být sledování polních tratí, kde lze jistou kontinuitu 

předpokládat. Barevně vytaţené informace v indikační skice ukazují zajímavou 

věc – velmi nerovnoměrné rozdělení pozemků. Takřka vůbec nenavazuje za 

konkrétní usedlostí její pole či louka. Zdá se, jako by obě cesty ohraničující obec 

fakticky utvořily hranici, za kterou byly pozemky distribuovány jinak. Taktéţ 

šířka pásu pozemku ohraničující usedlost není shodná s šířkou navazujícího pole. 

Cesty v pluţině vznikly patrně aţ po jejím rozměření, protoţe jejich vedení 

jednotlivé polní parcely nerozděluje.   

 

 

 

 

 Sledováním posloupnosti 

distribuce pozemků ve většině 

části extravilánu se podařilo 

zjistit dvojí opakování sekvence 

pozemků čp. 11, 16, 19, 27 a 32. 

Jednou jsou mezi čp. 27 a 32 

zařazeny dva pásy 

Distribuce pozemků ve Zlatníkách v roce 1841, 

f – fara, D – dominikální pozemky 

 

Distribuce pozemků v pluţině: čp. 11, 16, 19, 27 a 32 
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dominikálních pozemků (v trati „U drah a za brankou“). V druhém případě jde o 

dlouhé pásy a bloky na okrajích ve východním výběţku katastru obce, v trati 

„mezi struhama a za struhy“. Také zde lze zachytit původní stopu po opakující se 

sekvenci pozemků pro usedlosti od severní pravé části návsi (čp. 11) před dolní 

konec vesnice na levou stranu k čp. 32. 

 Celkově lze však říci, ţe v průběhu staletí došlo k velkým změnám 

v pluţině, které souvisejí s úpravou velikostí statků, resp. jejich pozemkového 

fondu, jak bylo citováno výše z pramenů. 

 

Jestliţe byli novými lokátory Zvole a Ohrobce osadníky ze Zlatník, je 

pravděpodobné, ţe v nových sídlech uplatnili podobný systém rozměření. 

 

Zvole 

 Následující grafická zobrazení spolu s informacemi o vývoji jednotlivých 

gruntů dovolí nahlédnout trochu více pod povrch, neţ tomu bylo u Zlatník. 

Nejhlouběji do minulosti doloţená kontinuita je u čp. 1-4, 6, 12-14, 17, 18 (+21 

kovárna, 23 hospoda).367 Pohled do barevně odlišených map však jen potvrdí, ţe 

nejstarší grunty zpravidla disponovaly několika většími tratěmi, zatímco později 

zaloţené se musely spokojit s rozdělenými a menšími částmi pozemků. 

 Výřez indikační skici východní části katastru prozrazuje v několika tratích 

patrně pozdější úpravy. Drţby majitelů jednotlivých tratí není dána nějakou 

matricí, resp. tomu tak v roce 1841 nebylo. Velkou plochu katastru Zvole zabírají 

dominikální, církevní a obecní pozemky. 

 Církevní pozemky obecně patří mezi ty s nejstabilnější kontinuitou. 

V případě Zvole jsou to bloky pozemků převáţně při hranicích katastru a jedno 

pole protáhlého tvaru podél cesty k Březové. 

                                                 
367

 Viz kapitola o vývoji intravilánu. 
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Centrum obce Zvole a 
severovýchodní okolí, barevně 
rozdělená distribuce pozemků 

Rozdělení pozemků v katastru 
Zvole podle majitelů 
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„Slibněji“ jiţ na první pohled vypadá lánová pluţinaOhrobce. 

 Jednotlivé lány jsou vedeny ve směru sever jih, cesty ve většině případů 

nepřerušují celistvost pozemků, pouze u polní cesty vedoucí na severovýchod 

k Libni patrně došlo k pozdějšímu scelení pozemků do jednoho velkého bloku 

dominikálních polí. Více drobných plošek se nachází také v lokalitě „na 

kopaninách“, která tímto vysvětluje pozdější vznik zuţitkovatelných pozemků a 

jejich menší výměru. 

 Jak jiţ bylo výše řečeno, rozborem písemných pramenů lze doloţit 

dlouhodobou kontinuitu usedlostí čp. 1 (v našem případě fialová barva),2 (světle 

Východní část katastru Zvole – výřez, barevně vyznačená 
příslušnost k jednotlivým popisným číslům 

Katastr Ohrobce v indikační skice se zvýrazněnou oblastí  

nálezů středověké pluţiny 
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modrá),3 (růţová),4 (tmavě modrá),6 (šedá),7 (oranţová),10 (světle zelená), 11 

(ţlutá) a 12 (světle zelená). Čp. 10  byla (a dosud je) hospoda, její vtěsnaná poloha 

mezi  sousední statky se vymyká, podobně jako čp. 15, o kterém bylo psáno výše. 

Původní pravidelné rozvrţení na jinak jednolitých „pentlích“ narušují ve dvou 

případech drobné výměry polí čp. 10. Nevybarvené plochy vyznačují buď 

pozemky obecní, nebo dominikální a zahrnují větší část porostlin, případně lesa. 

Ţádný systém v distribuci pozemků jednotlivým gruntům však zjištěn nebyl. 

 Do mozaiky ohrobecké pluţiny však přispěla i archeologie při záchranném 

výzkumu na staveništi rodinných domů na okraji obce v letech 1993-

1994.368Kromě zlomků pravěké keramiky byla objevena řáda kůlovitých jamek 

interpretovány jako pozůstatky po vyplétaném plotu, vymezující  hranice mezi 

dvěma sousedními pozemky. Jejich poloha odpovídá směru hranic jednotlivých 

pentlí pluţiny tak jak je zachycena ve stabilním katastru. Autoři se domnívají, se 

jedná skutečně o ještě vrcholně středověkou nebo raně novověkou situaci.369 

 Není rovněţ bez zajímavosti, ţe pomístní jména, zachycená počátkem 18. 

století, do lokality s nálezy umísťuje polohu „sedlišťata“, případně „v sedlišťatech“ 

apod.370 

 

Zaniklé plužiny – příklad Turyně 
 

 Takřka nejideálnější pluţinou pro výzkum je ta neexistující – v zázemí 

zaniklé (obvykle středověké) vesnice. Podrobně se jimi zabýval jiţ výše zmíněný 

Ervín Černý či Bořivoj Navrátil.371 Ideálním výchozím stavem je znalost alespoň 

přibliţné lokality, kde se měla vesnice nacházet. Nejvhodnějším terénem je proto 

současný les, jeţ na rozdíl od hospodářsky vyuţívaných ploch dokáţe stav 

konzervovat. K archeologicky tzv. nedestruktivním metodám patří lokální 

průzkum, jehoţ cílem je objevit systém pluţin a to obvykle jednotlivé parcely 

                                                 
368

 BERNAT, J. – CHYTRÁČEK, M. Nálezy ze středověké pluţiny v Ohrobci, okr. Praha-západ. In: 
Archeologie ve středních Čechách 4, 2000, s. 349-357. 
369

 Tamtéţ, s. 351. 
370

 NA, fond TK, i. č. 1584, rok 1713. 
371

 ČERNÝ, E. Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a pluţin na Drahanské vrchovině 
I-II. In: Zprávy Československé společnosti archeologické při ČSAV 15, sešit 15, Praha 1973. 
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oddělené mezními pásy, jejichţ typ závisí na terénu. Dalším ukazatelem jsou 

záhony (pruhy půdy od sebe oddělené rýhou).372 

 Na Dolnobřeţansku se sice podle různých pramenných materiálů mělo 

nacházet relativně dost vesnic, velkou část z nich však nelze přesněji lokalizovat 

(Vidim, Hřibov, Uhliště, Zámyslov...). U dalších známe jejich přesnější polohu 

(Brníky), vzhledem k vyuţití půdy na pěstování plodin však není moţné provádět 

výše popsaný výzkum.  

 Vhodnou lokalitou tak zůstává oblast v okolí tvrze v Turyně. Jedinou 

písemnou zmínkou je poznámka v Sedláčkových hradech týkající se sídla při 

Horácké cestě mezi horami Kneţí a Radoč. Na přítomnost panského sídla dosud 

upomínají pomístní jména „Na zemanu“ a „Na zámku“. 

 Dodnes se pozůstatky tvrze zachovaly ve formě výrazného pahorku 

s destruovaným zdivem uprostřed zaniklého rybníka. V blízkém okolí lze objevit 

zbytky zaniklých úvozových cest, ale i samotné vsi a také pluţin. Ty se jeví jako 

terasy zaloţené ve svahu bezejmenného vrchu nad hájovnou Turyň. Třímetrové 

pásy se vinou několik desítek metrů po vrstevnici.  

 Hlubší a podrobnější průzkum lokality se plánuje.373 

 

 

 

                                                 
372

 KUNA, M. a kol. Nedestruktivní archeologie: teorie, metody a cíle, 2004, s. 264-266. 
373

 Vyuţito textů Jana Víznera k výstavě „Tvrze: feudální sídla Dolního Posázaví“, konané ve 
dnech 1.3.-1.6.2014 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. 

Dvůr Turyň v roce 1760 a na snímku z roku 1953. 
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Shrnutí 

Sledování vývoje pluţiny vybraných obcí přineslo jen částečný náhled do principu 

jejich uspořádání. Místní rozmanité podmínky a případné pozdější změny velmi 

dokáţí zkreslit pohled na moţný stav rozměřování pluţin při vzniku vesnic.  

 

Pozůstatky po tarasech pluţin nad 
Turyní, 2014 

Zbytek pluţiny v lese u turyňské tvrze 
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Pozemková reforma na panství Dolní Břežany? 
 

 Ráda bych se nyní zastavila u problematiky „pozemkové reformy“ z 

počátku 18. století na Dolnobřeţansku. Josef Tlapák počátkem 60. let napsal 

v článku o změnách po 30-leté válce: „Na Dolních Břeţanech u Prahy je to sám 

praţský arcibiskup František Ferdinand z Kuenburka, který krátce poté, kdy panství koupil 

od hr. Trautsmandorfa, dává v r. 1717 pozemky všech vsí vyměřiti a nově rozděliti. 

Současně vyrovnává jejich zatíţení a předepisuje nový dědický řád. Svůj čin odůvodňuje  

břeţanský pán nerovnoměrností v odhadech gruntů a odtud plynoucím nepoměrem 

vyţadovaných robot ku škodě části poddaných, coţ mělo být novým rozdělením půdy 

napraveno.“374 Odvolává se dále na Josefa Kalouska a jeho příspěvek do Archivu 

českého.375 Tento autor pak doslovně přepisuje text, který je uveden na začátku 

všech nových register zaloţených v roce 1717: „...A ačkoliv v leta 1702 (za Fr. Jos. 

z Trautmansdorfu a jeho matky – poručnice) nové knihy gruntovní (neb starý od mnoha 

let zašlý jsouce )skrze jejich hospodářské oficíry se zaloţily; však nynější 

vrchnost...povaţujíce v těch nově zaloţených knihách stálé šacuňky a rozepsání 

spravedlností...ţe velké nepováţení a křivdy od oněch tehdejších správců se staly; neb 

chalupy, při kterých pod nějakých 10 neb 12 strychů vejsevku pole jest, prošacovali a v ty 

knihy uvedly za 50 kop. Naproti tomu statek sedlskej, který předce pod 50 i přes 70 strychů 

vejsevku pole má, jen za 100 kop propustili. Roboty nesrovnali, neb jedni, jenţ sotva pod 

40 strychů pole mají, robotovat museli zároveň s těma, jenţ přes 60 i 70 strychů pole 

uţívají. Tudy grunty a právo milostivé vrchnosti zadávali, spravedlnosti neb pretensí 

lidem připsali tu, kde nepatří; tu kde patří, ţádnému hospodáři za zlepšení neb vystavení 

gruntu nic neuznali; tady v ty v nově zaloţené knihy gruntovní všechnu nepořádnost 

uvedli....nové knihy urbární....ku kterému cíli taky všecky grunty a chalupy v nově 

prohlídnuty; pole, luka, zahrady, téţ porostliny náleţitě vyměřeny, rovnost v jedné kaţdé 

obci učiněna a jeden kaţdý grunt obzvláště vyšacovaný jest....11.8. 1717“. 

 

 

 

                                                 
374

 TLAPÁK, J. Pozemková reforma na české vesnici v období po míru vestfálském. In: Muzejní a 
vlastivědná práce 4/1963, s. 146. 
375

 KALOUSEK, J. Z urbáře arcibiskupského panství Dolno-Břeţanského, Archiv český XXIV, 
1908, čl. 375, s.99-106.  
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Polopotažník
Dolní Břežany Podloučí Skalsko Oleško Vestec

str. fl/1str celkem/fl str. fl/1str celkem/fl str. fl/1str celkem/fl str. fl/1str celkem/fl str. fl/1str celkem/fl

prostřední půda lepší 6 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

špatnější 6 4 a 30 x 27 4 4 a 30x 18 0 0 0 0 0 0 10 4 a 30 x 45

špatná půda lepší 10 4 40 10 4 40 26 4 104 4 4 16 5 4 20

prostřední 16 3 a 30 x 56 12 3 a 30x 42 0 0 0 20 3 a 30x 70 10 3 a30x 35

špatný 6 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nejšpatnější 0 0 0 22 3 66 0 0 0 26 3 78 10 3 30

porostlin 1 4 4 6 3 18 0 0 0 0 0 0

celkem 45 strychů 48 strychů 32 strychů 50 strychů 35 strychů

luk se zahradou 0 0 0 9 2 18 7 2 14 4 a 2 v. 2 9 0 0 0

luk otavních 1 a 2 v. 3 4 a 30 x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 a 2 v. 3 4 a 30x

a na seno 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 16

lesa drobného (prov.) 0 0 0 50 p. 30x 25 60 p. 30x 30 50 p. 30 x 25 0 0 0

celkem 3 str. 2 věr. summma 183 fl. 30 x 209 fl. 166 fl. 198 fl. 9 str 2 věrt. 150 fl 30x

Nyní se podívejme na skutečnou situaci na panství podle nových register : 

Osedlí byli rozděleni na 4 skupiny: 

1. celé sedláky – na celém panství to byl pouze jeden ve Zvoli, tento měl 89 str. 

polí, 7 str. luk, a 50 provazců drobného lesa 

2. tříčtvrtsedláky – celkem 6 (4 v Hodkovicích, 2 v Jirčanech, 7 v Libni, 8 v 

Ohrobci, 11 ve Vestci a 6 ve Zvoli), ti měli 67-72 str. polí s porostlinami a 5-

19 str. luk a lesa 

3. polosedláky – celkem 93 (1 v Bohulibech, 6 v Břeţanech, 9 v Cholupicích, 5 

v Jirčanech, 7 ve Lhotě, 6 v Libři, 4 v Lukách, 5 v Modřanech, 10 v 

Okrouhle, 4 v Olešku, 6 v Petrově, 11 v Písnici, 2 v Podloučí, 1 ve Psárech, 5 

v Sázavě, 1 na Skalsku, 2 ve Vestci, 2 v Zahořanech, 6 ve Zdiměřicích + 1 

„potaţník náhradní“ v Kamenných Vratech), ti měli od 32 do 58 str. polí 

s porostlinami a 2-9 str. luk a lesa 

4. chalupníky  - celkem 67 (3 v Bohulibech, 6 v Břeţanech, 2 v Cholupicích, 2 v 

Chotouni, 1 v Jirčanech, 1 ve Lhotě, 3 v Libni, 3 v Libři, 2 v Modřanech, 4 v 

Horních Jirčanech, 1 v Ohrobci, 5 v Okrouhle, 2 v Petrově, 3 v Písnici, 4 na 

Pohoří, 2 ve Psárech, 3 na Skalsku, 4 na Štědříku, 3 ve Vestci, 1 v 

Zahořanech, 6 ve Zdiměřicích a 6 ve Zvoli), tito měli 9-19 str. polí 

s porostlinami a 2-6 str. luk a lesa 

Dále tu byli ve třech obcích nájemníci – 6 v Břeţanech, 2 v Modřanech a 4 ve 

Psárech. Následující tabulka prezentuje majetkové zázemí polopotaţníků v 5 

záměrně různorodých vsích. Z výčtu je zřejmé, ţe příslušníci jednotlivých skupin 

neměli stejné rozměření pozemků. Rozloha polí se pohybovala od 32 do 48 

strychů.  Shodně se „účtují“ jednotlivé bonitní typy za strych, rovnocenného 

rozměření také dosahují příslušníci jednotlivých tříd v rámci jedné vesnice.  
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polopotažníci podle nového urburu 1717 (počet strychů):

č.p jméno pořadí v nejst.g. označení r. 17171654 1705 1713 1716 1717

2 Matěj Hozlaur 3 6. statek 31 31 31 45

4 Lazenkovský 6 5. statek 31 25 31 31 45

16 Kulhánkovský 2 4. statek 31 40 30 30 45

18 Sýkorovský 1 3. statek 30 30 30 45

19 Jana Petry 4 2. statek 35 41 35 35 45

32 Motáčkovský 5 1. statek 30 27 30 30 45

 Přibliţme si situaci v Dolních Břeţanech - zde měli mít sedláci s budoucími 

popisnými čísly 2, 4, 16, 18, 19 a 32 mít 45 strichů polí. Tabulka přehledně ukazuje, 

jak se změnila výměra „ze dne na den“ u konkrétních statků. Pro zhodnocení je 

třeba podívat se do mladšího období. Stabilní katastr z roku 1841 uvádí pro 

dotčené usedlosti následující rozlohu polí (v sázích čtverečních): 1 487 (čp. 2), 1 367 

(čp. 4), 1 308 (čp. 16), 534 (čp. 18), 394 (čp. 19).376 Budeme-li počítat, ţe jeden 

čtvereční sáh je totéţ co 1600 jiter, pak by výměra zcela neodpovídala roku 1717.377 

 

 Pozemková reforma na panství byla velmi individuálně uzpůsobena 

konkrétním vesnicím. Hospodář zařazen do třídy polopotaţníků tak mohl 

obhospodařovat zcela jinou plochu neţ jeho soused ve vedlejší vsi. Sjednotilo se 

vypočítání finančního zatíţení podle výměry, nelze však souhlasit s tvrzením, ţe 

na celém panství došlo k „novému rozměření“ ve smyslu nového rozplánování 

pluţiny. K úpravám patrně docházelo dílčím dělením jednotlivých částí katastru. 

Jednotné rozčlenění se ostatně patrně stejně dále neudrţelo, jak ukázal příklad 

z Dolních Břeţan. Domnívám se, ţe nový dědický řád arcibiskupa Khüenburka 

ovlivnil ţivot na panství více.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
376

NA, fond SK-duplikát, i. č. 6638, kt. 3010 (Dolní Břeţany). 
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 HOFMANN, G. Metrologická příručka, s. 32. 



140 

 

 Pluţiny, resp. veškerou 

zemědělsky vyuţívanou půdu je 

třeba ještě zhodnotit ze strany 

výnosnosti. Pro celkovou 

představu bonity půd byl vyuţit 

tereziánský katastr, graficky je 

kvalita půdy zanesena do mapy 

panství.378 Dobře je vidět, ţe 

nejkvalitnější půdy se 

koncentrují kolem Jesenice, 

směrem na jihozápad bonita 

klesá. Jesenice díky své výhodné 

poloze v rovinatém terénu je proto jedním z nejdříve doloţených sídlišť. Nejniţší 

bonitu katastr zaznamenává v menších obcích na okraji panství. Jde o sídla, která 

vznikala postupnou kolonizaci v lesnatém terénu (Březová, Oleško, Petrov..). 

 Kvalita půdy při jednotlivých obcích byla (a je) samozřejmě individuálnější, 

neţ je shrnující číselné vyjádření tereziánského katastru. O poznání podrobněji se 

vyjadřuje katastr josefský, jenţ u kaţdého pozemku v jednotlivých poloţeních 

uvádí nejen jeho přesnou výměru, ale taktéţ obilní výnos, v případě luk mnoţství 

sklizeného sena a otavy. Obsahuje rovněţ podrobnosti o málo plodných polích, 

která byla v pravidelných cyklech nechávána leţet ladem. 

 Maximum poznatků však přináší aţ katastr stabilní, který opět ohodnotí 

vlastnosti pozemků sumárně.  Obvyklou součástí dokumentů bývá také tzv. 

oceňovací elaborát, kde je podrobně zhodnocen půdní fond obce, jeho rozdělení 

na třídy, pěstování plodin a další. 

 Plastický obrázek mohou ještě v konkrétních případech doplnit další 

prameny, jako například soupis a popis všech pozemků náleţících ke kostelu 

v Jirčanech, Libři a Zvoli z r. 1824,379 marginální zmínky o typu a výměře 

                                                 
378

 Na Dolnobřeţansku se bonita půd podle TK pohybovala od 2. do 8. třídy v závislosti na násobku 
průměrně sklizené hodnoty mnoţství vysetého obilí (2. třída = 5,5 násobek, 8. třída = 2,5 násobek). 
CHALUPA, A. a kol. Tereziánský katastr český, sv. 1, rustikál, kraje A-Ch, 1964, s. 13. 
379

 NA, fond APA I, i. č. 2591. 
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pěstovaného obilí v pozemkových knihách, případně pro starší období popisy a 

odhady panství Nová Libeň z druhé poloviny 16. století. Nezanedbatelnou roli 

hrají pomístní jména, která mnohdy jako jediná v paměti místa zachytí, ţe se 

jednalo například o oblast hospodářsky vzdělanou aţ později („kopanina“), 

případně o pozemky, které byly distribuovány osadníkům losováním („losy“). 

 

Hospodářské využitelná půda na (Nové) Libni (náhled) 

 Jako případovou studii jsem zvolila právě (Novou) Libeň, kde je díky 

starším materiálům očekáván dobře sledovatelný vývoj v uţívání hospodářské 

půdy. Počátkem 60. let 16. století se mělo na pozemcích náleţících libeňské tvrzi 

osívat na zimu 2 kopy a 25 strichů ţita spolu se stejnou mírou pšenice, jaré obilí 

zahrnoval oves (2 kopy, 8 strichů), ječmen (19 kop), hrách (6 kop) a „různé semeno“ 

(2 kopy). Uţíval se tu trojpolní systém hospodaření.380 

 O tři desítky let mladší popis je ještě podrobnější: „K tomu dvoru jest veliké 

popluţí, všeckno pospolu pořád vůkol všeho dvoru a vsi Libně, takţe ţádný z poddaných 

mezi tím popluţím nic nemá, dědiny dobře vorné pšeničné, v počtu lánů 24 lány, kaţdý lán 

v 12 kop záhonů počítajíc, v lánu rozděliţ to na 3 díly popluţí na zimu ţita a pšenice, 

vovsa se na kaţdou stranu do 9 kop strychů na zimu míry praţské. Nyní vsyta na zimu po 

dvojí roli, 4 kopy, 2 strychy, 1 věrtel ţita a pšenice po trojí roli, 1 kopa, 45 strychů, 3 

věrtele. Některé obilí vyšlo pozdní ještě, co necháno úhoru a dosýti se mělo ţita a pšenice, 

mohlo by se nasýti přes 3 kopy strychů.“ Úředník v rámci navrhovaných zlepšení 

dodal, ţe „ z popluţí libeňského v dobrých rovných 

místech můţe se připlániti do čtyř neb do pěti záhonů 

dědiny.“381 

 

 

 

 

 

                                                 
380

 SOA Třeboň, fond Cizí statky-registratura, i. č. 22, sign. II/28-1, karton 101. 
381

Odhad panství Nová Libeň a výtah z urbáře, NA, fond Urbáře, i. č. 55 

Libeň v indikační skice, bílé plochy 
označují vrchnostenské pozemky 
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 Hned první informaci dává zapravdu indikační skica stabilního katastru – 

nejbliţší okolí dvora panského sídla stále obklopují vrchnostenské pozemky.382 24 

lánové popluţí se osívalo v roce 1591 nejvíce pšenicí, ţitem a ovsem.  Kaţdá 

obilnina měla své specifické vyuţití – na kvalitu půdy náročná pšenice byla 

uţívána do poloviny 17. století hlavně k výrobě bílého piva, poté ji nahradil ve 

velkém mnoţství pěstovaný ječmen.383 Ţito slouţilo coby chlebovina a oves jako 

vydatná píce pro koně. 

 Posuňme se dále v čase, spisy tereziánského katastru dávají nahlédnout do 

rozlohy polí libeňského dvora počátkem 18. století – jejich rozloha byla 485 

strichů. Konkrétně jsou vyjmenovány tyto pozemky: nad voborou, na velký díl, na 

díle nad voborníkem, na Libeřsku, nad Jordánkem, pod zahradou, za zahradou, na klínech, 

pod ovčínem, za ovčínem, u robotní louky, u kříţe, za hospodou, nad Kapounkem, 

v Mordýřkách. K majetku patřily i čtyři louky – Robotní, nad Psárským rybníkem, pod 

Psárskymana Libeřsku. Ještě pestřejší rozprostření nabízí pozemky deseti zdejších 

sedláků a chalupníků a také krčmy. Jejich výměra luk a polí byla v rozpětí 9 aţ 50 

strichů.384 

 Podrobnější určení nabízí katastr josefský.385 Co nejjasnější způsob 

konkrétní lokace nám při porovnání s o něco mladší indikační skicou prozradí 

některé detaily. Například tvar polí („panský pole na klínku proti Pytlíku mezi 

cestama“), majetkoprávní vztahy („panský pole k libeňskýmu ovčínu, které ovčák 

uţívá“) nebo z jiných pramenů neznámé informace o drobných památkách 

(„panský pole na velkym kusu k Zlatníkům nad Bernardovym kříţem“). Téměř 

k dokonalosti dovedl popis pozemků jiţ zmíněný stabilní katastr – u kaţdé 

jednotlivé parcely, řádně očíslované, udává typ vyuţití půdy, třídu i výnosnost. 

Tzv. oceňovací aparát (Catastral Schätzung Elaborat) naproti tomu popisuje další 

podrobnosti – rozdělení pozemků do tříd, jejich výnosnost, obţivu obyvatel atd. 

Libeň se nijak zvlášť nevymykala okolí, pole v jejím katastru byla rozdělena do tří 

                                                 
382

 IS Libeň. 
383

 PETRÁŇ, J. Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. století,1963, 
s. 58-60; nízký stav vysévaného ječmene v předbělohorském období na komorních velkostatcích 
dokládá MAUR, E. Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách, s. 21. 
384

 NA, fond TK, i. č. 1584 (rok 1713). 
385

 NA, fond JK, i. č. 2387 (Libeň). 
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tříd, rovněţ tak louky, dvě třídy měly pastviny a pouze jednu kategorii měly 

zahrady. Další podrobné členění přináší mnoho poznatků, které zde není moţné 

v přiměřené míře rozebírat a bylo by třeba se jim věnovat v samostatné studii. 

 Celkově lze uvést, ţe půda v Libni byla minimálně od 16. století velmi 

intenzivně hospodářsky vyuţívána, svou zásluhu na to měla i existence panského 

dvora a ovčína. Nejstarší prameny nám sdělují základní informace, ty nejnovější 

z 19. století přináší naopak poznatků tolik, ţe je obtíţné najít mezi nimi optimální 

rovnováhu. 
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Lesy 
 

 Pod pojmem „les“ se dle lesního zákona rozumí „lesní porosty s jejich 

prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa“.386 Jasněji se jeví definice o 

ekosystému, který je tvořen rostlinnou a ţivočišnou sloţkou a abiotickým 

prostředím, případně „ plocha o rozloze alespoň 0,5 ha, na níţ stromy dosahují výšky 

nejméně 5 m, a kde koruny stromů v souvislém zápoji pokrývají přinejmenším 10% této 

plochy.“387 Pro historický výzkum vývoje lesů jsou laťky definic postaveny níţ – 

pro nejstarší období musíme věřit pramenům, které uvádí pojem „les“ bez dalšího 

vysvětlení. Takové porosty mohly mít různou povahu, šlo např. o tzv. 

výmladkový les obhospodařovávaný pravidelným osekáváním či ořezáváním 

kmenů blízko země, pastevní les, kde stromy rostou v řídkém zápoji a pase se zde 

dobytek. Další typy a druhy lesních porostů budou případně zmíněny 

podrobněji.388 

 Vývoj v rozloze lesních pozemků lze obecněji pozorovat od doby, kdy 

se člověk-sběrač začal věnovat pastevectví a zemědělství. Spolu se zalidňováním 

země, potřebou dřeva na stavby sídlišť a kácením lesů se jejich výměra sniţovala. 

Josef Noţička rovněţ upozornil na spotřebu stavebního 

dřeva při vzniku keltských oppid., coţ by mohlo pro 

laténské období být důleţitým jevem pro okolí 

Závisti.389 

 Dobrým vodítkem pro představu zalesnění naší 

oblasti je rekonstrukční mapy lesní plochy Josefa 

Ţemličky, mapující osídlení oblasti od 10. do počátku 

15. století.390 Pro nejstarší období budoucí 

dolnobřeţanské panství téměř celé zalesněné, kromě 

oblasti Jesenice a toku Zahořanského potoka od Jirčan 

                                                 
386

 Lesní zákon 289/1995 Sb. Zákon o lesích, §2 a, http://www.lesnizakon.cz/2-vymezeni-
pojmu.html (cit. 19.72014) 
387

http://mlok.czechian.net/temata/lesy/lesy.pdf 
388

http://www.historickaekologie.cz/gloss.php 
389

 NOŢIČKA, J. Přehled vývoje našich lesů, Praha 1957, s. 27. 
390

 ŢEMLIČKA, J. Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. In: Památky archeologické 
65, č. 2, 1974, s. 432, 444, 458. 

http://www.lesnizakon.cz/2-vymezeni-pojmu.html
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k Libři, kde se v této době předpokládá trvalé osídlení. Dalším výrazným místem 

byla ves Vidim, údajně existující jiţ v roce 1115,391 která ale dosud nebyla 

bezpečně lokalizována.  

 Lesnaté území se stalo ideálním cílem kolonizace kláštera na Ostrově. Právě 

kláštery byly iniciátory tzv. vnitřní kolonizace, probíhající ve 13.-14. století.392 

Mýcení lesa, kácení stromů, vytrhávání pařezů a celkové udrţování půdy nebylo 

jednorázovou a jednoduchou činností. Obvykle se začínal kácet les od potoka, 

kolonisté následně postupovali směrem k hřebenům.  Jednodušším a rychlejším 

způsobem rovněţ bývalo přímé spálení lesa a hnojení nově získané orné půdy 

popelem. Další metodou byla dlouholetá pastva dobytka, která les prořeďovala 

natolik, ţe z něj zbyly jen pastviny s ojedinělými stromy.393 

 Pozvolná kolonizační činnost měla obvykle své příčiny v omezených 

finančních moţnostech a v obtíţném terénu.394 To se ostatně projevilo i ve 

struktuře některých pluţin na Dolnobřeţansku.395 Předpokládá se, ţe k tzv. 

novým ostrovským vesnicím, zmíněným prvně v papeţské bule roku 1310,396 

patřily vesnice Libeň, Okrouhlo, Petrov, Březová a Oleško. Obě posledně 

jmenované vsi by mohly nést název podle původní vegetace, která je 

obklopovala.397 Vzhledem k dosud známým dějinám ostrovského kláštera je 

pravděpodobné, ţe vznik nových vesnic musíme klást před rok 1278, kdy byl 

klášter vydrancován Branibory. V té době zaniklo také městečko Sekanka na 

ostrohu nad soutokem Sázavy a Vltavy. Sekanka nepochybně byla důleţitým 

                                                 
391

 CDB III, č. 101, str. 118. 
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 NOŢIČKA, J. Přehled vývoje našich lesů, 1957, s. 30. 
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 NOŢIČKA, J. Přehled vývoje, s. 32-33. 
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 ŢEMLIČKA, J. Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. In: Památky archeologické 
65, č. 2, 1974, s. 435. 
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 Např. pozemky v jiţní části katastru Okrouhla. 
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 RBM II, č. 2242, s. 971. 
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 Antonín Profous ovšem u Oleška předpokládá jméno obce z vlastního jména Oleš či podobného 
(„Tato ves neleţí zrovna nad potokem, ale asi 1 km k vých. teče podle ní dosti veliký přítok 
Zahořanského potoka. Na jejím jméně však vidíme velmi pestré změny, které by svědčily, ţe je to 
osada prastará, poněvadţ jiţ v nejstarších dobách jménu nerozuměli a silně je měnili...“), 
PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny, díl III, M-Ř, 1951, 
s. 266; k názvu „Březová“ pak dodává, ţe původně bylo spojeno s nějakým podstatným jménem, 
vyjasňujícím místo (např. stráň, les, ves ad.), Profous, Antonín, Místní jména v Čechách: jejich 
vznik, původní význam a změny, díl I, A-H, 1947, s. 168. 
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řemeslnickým centrem, kde vznikaly mimo jiné kovové nástroje nutné ke 

zkulturnění lesních ploch.398 

 Z počátku 14. století je dochováno poblíţ Březové jméno lesa „V kose“, které 

je uţíváno aţ do dnešních dnů. Nápravnická smlouva mezi Václavem Púzdrou a 

ostrovským klášterem hovoří o „klínu lesa, jeţto slove v kose, po tu cestu, kterůţ se do 

Vraného k mlýnu jezdí, a ta cesta dělí klášterský les od toho, aby nás nestaral...“.399 

Tereziánský katastr uvádí polohu „před kosama“ pro pole Jana Jeţdíka (čp. 9.)400 

Mladší, josefský katastr, pomístní jméno umísťuje do katastru Oleška jako „panskej 

les Kosa a oplotišťata“ v trati „u hrušky“.401 Nejmladší pramen, soupis pomístních 

jmen ze 60. let 20. století, umísťuje název lesa „v kosách“ na pozemky s parcelními 

čísly 171 a 172.402 Spojením s poznatkem o poloze v olešském katastru je moţné les 

umístit do prostoru jihozápadní část katastru Březové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Také další blízké oblasti se dotýká kolonizace, tentokrát jsou však jejím 

iniciátorem praţští měšťané. Sem můţeme zařadit Zvoli, Ohrobec a severněji 

poloţené Zlatníky, Hodkovice a snad i Vestec a zaniklé Brníky. V celé oblasti tak 
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RICHTER, M. Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera, 1982, s. 237-238. 
399

 EMLER, J. (ed.), Decem registra censuum, s. 564-565. 
400

 NA, fond TK,i.č. 1583 (Březová, rok 1716). 
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 NA, fond JK, i. č. 2388. 
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 In: Pomístní jména na katastru Zvole-Březová-Oleško, zprac. Ladislav Strnad,1964, Ústav pro 
jazyk český – oddělení onomastiky. 

Poloha „v kosách“ zanesená do 
indikační skici katastru Březové 

(1841) 
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pomalu začínají mizet lesy, jak je patrné i z rekonstrukční mapy pro období 13. aţ 

počátku 14. století. 

 Pomístní jména lesů se zachovala rovněţ ve Zvoli – z roku 1422 pochází 

zmínka o Kališti, Staré, Mladi a Ostrovci.403Název „v Kalištích“ je uveden při výčtu 

pozemků v tereziánském katastru (1716) téměř u kaţdého statku, zatímco o tři 

roky starší nerevidovaná fasse popisuje jen polohu „do Kališť“ při statku čp. 3.404 

Jiné indicie přináší josefský katastr, kde se dočteme o existenci obecní porostliny 

Kaliště, která se má nacházet v poloţení „Homole“.405 Pro bliţší určení opět 

pomůţe onomastická soupisová akce, kde pole V Kalištích je umísťováno na 

parcely č. 106-108 s vysvětlením, ţe tam „stávala kdysi obec Kaliště“.406 Samotný 

pojem „kaliště“ vysvětluje August Sedláček jako „špinavé bahno neb močál“.407 

 Podobným postupem můţeme lokalizovat les Ostrovec – vyskytuje se 

v obou katastrech408 a v seznamu pomístních jmen z 60. let, kde je les Vostrovce 

umísťován na část pozemku č. 529. 
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 „cum silva dicta Stara, Mlad, Ostrowecz et Kalisstie“, Ač XVIII, str. 394. 
404

 NA, fond TK, i. č. 1583 (Zvole). 
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 NA, fond JK, i. č. 2388 (Zvole). 
406

 In: Pomístní jména na katastru Zvole-Březová-Oleško, zprac. Ladislav Strnad,1964, Ústav pro 
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SEDLÁČEK, A. Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy, 
1920, s. 10. 
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 Mnohá další pomístní jména označující lesní porost nám mohou sice přinést 

detaily o jeho sloţení, tvaru, případně majiteli, jen výjimečně je lze zjistit, ze které 

doby pochází. Do 14. století bezpečně patří zmínka o existenci lesa u Psár, Vidimi, 

Zdiměřic a oblasti kolem Zlatník, Hodkovic a Brníků.409 

 

 

 Zkusme se dále pomocí několika 

druhů pramenů alespoň nastínit, jaké (a 

kdy) byly jednotlivé druhy stromů pro 

oblast typické. Nejprve se podívejme na 

tzv. mapu potenciální přirozené vegetace, 

která rekonstruuje „vegetaci, která by se 

vytvořila v určitém časovém území a v určité 

časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoliv 

další činnosti člověka....odráţí vlastnosti 

stanoviště.“ Při jejím sestavování autoři 

přihlíţeli k antropogenní činnosti, která je nezvratná (odvodňování pozemků, 

povrchová těţba ad.).410 

 

 Pro mikroregion Dolnobřeţanska jsou charakteristické nejvíce dvě skupiny: 

černýšová dubohabřina (na mapě č. 7) a biková a/nebo jedlová doubrava. Na 

menších lokalitách pak mochnová a břeková doubrava (č. 33 a 34).411 

Černýšová dubohabřina, četnější na severu a jihozápadě oblasti, je typická 

výskytem dominujícího dubu zimního a habru. Vyskytuje se ve výškách od 200 do 

450 m n. m, osídluje různé tvary reliéfu i půdy. V současnosti jsou porosty 

černýšové dubohabřiny  velmi omezené vlivem odlesnění a zemědělské činnosti. 

                                                 
409

 Psáry – r. 1342, EMLER, J. (ed.), Decem registra censuum, s. 310; Vidim – r. 1394, AČ XXVIII, 
s. 373.; Zdiměřice – r. 1360, Pozůstatky desk zemských...I, s. 72; Zlatníky-Hodkovice-Brníky, RBM 
III, č. 176, s. 76. 
410

NEUHÄUSLOVÁ, Z. - MORAVEC, J. (eds). Mapa potenciální přirozené vegetace České 
republiky,1998, s. 52-54. 
411

 Tamtéţ, s. 59-60. 
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 Velmi negativně se na zániku lesů podepsala lesní pastva, pařezinové 

hospodářství a výsadba jehličnatých monokultur.412 

 Jihovýchod oblasti je doménou bikových a/nebo jedlových doubrav, kde 

převaţuje opět dub zimní se slabší příměsí listnáčů, na sušších stanovištích se 

objevuje i borovice. Rostlinné společenství se vyskytuje na ţivinami chudších 

substrátech. V současnosti je většina těchto doubrav odlesněna a vyuţívána jako 

pole, lesy jsou přeměněny na jehličnaté monokultury, někde i akátiny. Přirozené 

bikové doubravy patří dnes mezi vzácné typy vegetace.413 

 Malé plochy na skalnatých svazích nad údolím Vltavy zde zastupují 

mochnové a břekové doubravy. První jmenované bývaly plošně nejrozšířenějším 

společenstvem teplomilných doubrav, porosty se často uţívaly jako pastevní 

plocha a na hrabání steliva. Břekovým doubravám dominuje dub zimní a ve 

společenstvech se rovněţ vyskytuje více druhů teplo- a suchomilných rostlin.414 

 Obecný exkurz ukončeme u Jana Šěvětínského, který k sestavení Přehledné 

mapy lesů v Čechách pouţil „místní jména upomínající na jednotlivé dřeviny, urbáře, 

přirozené poměry stanovené dle poměrů výškových a poměr pomíšení“.415 V tomto jiţ 

nejde o modelové, ale faktické rozloţení lesních společenstev. Autor podobně 

odlišil oblasti při údolích řek (dub, borovice, olše, bříza, habr, javor, jilm, lípa, 

jasan a osika), převaţující společenství (smrk, jedle, buk, borovice, dub). Nejmenší 

plošky zobrazené červenou barvou znamenají místa s převaţující borovicí, dubem 

zimním, břízou, habrem a smrkem. 

 Celkově tedy lze obecně uvést, ţe pro naši zkoumanou oblast byly typické 

smíšené lesy s převahou dubu a habru. Některá speciální suchomilná stanoviště se 

koncentrovala na skalnatých svazích nad Sázavou a Vltavou. 

 

 

 

                                                 
412

 Tamtéţ, s. 85-88. 
413

 Tamtéţ, s. 188-191. 
414

 Tamtéţ, s. 176-181. 
415

CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, J. E. Dějiny lesů a lesnictví (hospodářství lesního a hospodářského 
lesního zřízení či úpravy lesa - soustav) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1913. 
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 Pozvolná kolonizace oblasti byla spojená nejen se samotnou likvidací lesa 

z důvodu prosté potřeby místa na pole a louky, ale rovněţ s nutností dřeva na 

stavbu domů, topení, pastvou zvířat a spotřebou dřevěného uhlí. Velmi 

významným faktorem pro Dolnobřeţansko, resp. jeho část, byla těţba zlata 

v městě Jílovém. Spotřeba dříví v dolech byla velmi vysoká, s problémy se 

potýkaly všechny středověké těţařské oblasti. Z Jílovska se zachovalo několik 

ojedinělých zpráv, i kdyţ časově mladších. Pro stavbu odvodňovacích štol na dole 

Radlík mělo být v roce 1555 uţito jedlového dříví z libeřských lesů.416 Téměř o dvě 

století později naopak chybělo dřevo dubové, jeţ bylo třeba obstarat na výrobu 

dřevěného kříţe. Jílovská městská rada se tehdy musela obrátit s ţádostí na 

dolnobřeţanské panství.417 

 Neméně důleţitou byly pro krajinu a lesy zvláště, války. V případě 

zpustošení sídla a nedostatku pracovních sil se z dříve obdělávaných pozemků 

stávaly (dočasně či trvale) zarůstající plochy.418 

 O lesích na Dolnobřeţansku koncem 16. století nás informuje jiţ dříve uţitý 

popis panství Břeţany.419 Jiţ tehdy byly lesy rozděleny na jednotlivá hájemství – 

břeţanské, lhotské, zvolské a (v)ohrobecké. Ve všech je popisováno pouze dubové 

a borové dříví. Uţitá míra – leč – původně označovala oko z provazu na lapení 

zvěře, přeneseně pak prostor obtaţený tenaty, loveckými sítěmi.420 Leč však 

neměla jednotnou velikost, i na našem panství se její rozměr lišil, jak je poznat 

z tabulky.421 

 

 

 

 

                                                 
416

„...Item. Lesů bude mnoho potřebí /.../s jeho Milostí pánem Adamem ze Šternberka ujednati o 
Libeř a lesy k tomu náleţitě nejuţitečnější, by k tomu nákladu bylo, kdyby k tomu přijíti mohlo, by je 
ujednal syn pána Jana z Valdštejna, a k tomu jsou několik vsí i jedlového dosti na prkna.“ ČIHÁK, 
L. Paměti, s. 51-54. 
417

 HANZAL, J. Těţké časy. In: Jílové u Prahy: Historie a současnost, Jílové u Prahy 1987, s. 80. 
418

 Obecně NĚMEC, J. Projevy lidské činnosti v krajině. In: Krajina v České republice, 2007, s. 95. 
419

 NA, fond SM, i. č. 2259, M/78/6. 
420

 SEDLÁČEK, A. Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách,1923, s. 118. 
421

 Nestejné míry na Břeţansku si všiml rovněţ A. Sedláček, jeţ patrně vyuţil stejný pramen, 
některá čísla však do knihy uvedl chybně, tamtéţ. 

Hájemství Počet lečí Počet lečí na tenata 

Břeţanské 3 25 

Zvolské 12 22 

Lhotské 12 24 

(V)ohrobecké 4 24 
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 Lesů bylo v okolí Břeţan tehdy relativně dost, coţ podtrhuje i dodatek 

k zápisu: „Takovejchlesuov jest na vyměření nemálo a jsou dobře vyrostlý. Coţ se tu 

lesové dobře prodávají a od několika let nejsou  mejceny a k tomu jest nemálo jiných 

porostlin a hájův, ty se k tomu zanechávají.“422 

Podobně podrobně se vyjadřují rovněţ popisy sousedního panství Nová Libeň, a 

to v letech 1561 a 1591. 

 

1561 Hájemství Počet lečí Počet lečí na tenata Les 

Okrouhelské 25 23 dubový 

Bohulibské a Oborské 11 24 borový, dubový 

Petrovské 2 25 

 Volešské 24 24 dubový 

 

 Starší pramen opět poukazuje na rozdílné velikostí lečí v jednotlivých 

hájemstvích a rovněţ z něj plyne převaha dubového porostu. Opět nechybí 

poznámka o hojnosti „dobře vyrostlých“ lesů, ze kterých lze prodejem získat ročně 

30 kop grošů. K tomu ještě panství disponovalo dalšími porostlinami a háji.423 

 Tři desítky let nato urbář rozlišuje lesy u kaţdé ze vsí novolibeňského 

statku. Tentokrát je popsána velikost leče shodně pro celý statek (20 tenat), u 

některých hájemství se rozloha lesa nezměnila, u Oleška však klesla o 9 lečí. 

Jestliţe došlo ke sjednocení míry, pak je otázkou, zda je moţné pracovat 

s případnou změnou rozlohy lesní půdy. Celkový stav je popisován jako „všelijaké 

dříví syrové i chvojové“ s tím, ţe je dřeva na panství různé mnoţství a místy jsou 

lesní porosty poničeny zvěří. 

 

 

 

                                                 
422

 NA fond SM, i. č. 2259, M/78/6. 
423

 SOA Třeboň, fond Cizí statky-registratura, i. č. 22, sign. II/28-1, karton 101. 
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 V souhrnu předchozích informací lze konstatovat, ţe ve 2. polovině 16. 

století bylo na Břeţansku relativně dost lesních porostů, kde převaţoval dub a 

borovice. O konkrétním rozsahu lesů se dozvídáme aţ z map o dvě století 

mladších – z tzv. 1. vojenského mapování a rukopisné mapy Prahy a okolí z roku 

kolem 1780.424 Na prvním ze zmíněných kartografických pramenů je les 

znázorněn schematicky tmavě zelenou plochou, symbol stromu pak odpovídá 

charakteru porostu. Konkrétně tmavě zelená plocha označuje souvislý lesní porost 

v zápoji, symboly stromu řídčeji roztroušené na řídce tónovaném podkladu pak 

vyjadřují pastevní řídkolesy a porostliny.425 Kromě očekávaných nepřesností u 

starých map je třeba počítat rovněţ s poškozením jiţního okraje mapového listu č. 

124, jeţ znemoţňuje podrobněji zkoumat lesní porosty v linii Okrouhlo-Libeř. 

Mapa okolí Prahy působí na první pohled propracovaněji, zobrazuje podrobně 

lesní porosty i řidší lesy. Jejím negativem je však prostorová nepřesnost ve 

vzájemné poloze sídel a málo zanesených komunikací. 

 

 

 

                                                 
424

 Haupt Situations Plan..., sign. KKB C.58.1-10. 
425

 BRŮNA, V. – BUCHTA, I. – UHLÍŘOVÁ, L. Identifikace historické sítě prvků ekologické stability 
krajiny na mapách vojenských mapování, Studia geoinformatica II, 2002, s. 28. 

Les u obce Počet lečí 

Vokrouhlo 24 

Zahořany 1 

Vobora 5 

Bohuliby 8 

Petrov 2 

Voleško 15 

Libeř 6 
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 Dobře patrný rozdíl mezi oběma mapami je vidět na výřezu oblasti mezi 

Libní, Libří a Okrouhlem. Autor mapy okolí Prahy velmi komolil názvy osad, 

opomíjel některé cesty, vodní a lesní plochy jsou však propracovány precizně. 

Interpretace mapových podkladů je ovšem ztíţena v okamţiku existence více 

pramenů ze stejného období. Například lesík (baţantnice) mezi Okrouhlem a 

Libní se v 1. vojenském mapování jeví být rozdělen na dvě části, zatímco na 

druhém obrázku jde o les celistvý s řídkým porostem v jeho jihozápadním okraji. 

Podobných odlišností jsou mezi mapami desítky. Otevírá to otázku, do jaké míry 

je vlastně moţné stará mapová díla brát jako zdroj relevantních informací o 

krajině.426 

 Pro alespoň částečnou představu o lesním pokryvu na zkoumaném území 

jsem do mapy 1. vojenského mapování umístila pomístní jména, zachycená při 

soupisové akci Oddělení onomastiky při Ústavu pro jazyk český v letech 1963-

1980.427 Názvy jsou sice přesně lokalizovatelné, na druhou stranu je lze jen velmi 

těţko časově zařadit a určit, zda název konkrétního porostu odpovídá době ve 

druhé polovině 20., nebo 18. století. Pomístní jména ze starších pramenů jsou 

                                                 
426

 Problematika dotčena napříkladin: BRŮNA, V. – BUCHTA, I. – UHLÍŘOVÁ, L. Identifikace 
historické sítě, 849-850. 
427

http://www.ujc.cas.cz/zakladni-informace/oddeleni/oddeleni-onomastiky/ 

Libeň a jiţní okolí v mapách 
 z let 1760 a 1780 



154 

 

v mapě značena modře. Jich je i pro starší období relativně dost, jejich 

problematika tkví v nejasné lokalizaci. 

 

 Podrobně zpracované jednotlivé revíry nabízí aţ 2. polovina 19, století.428 

Z roku 1876 pochází popis porostů vysokého lesa, o tři roky mladší je popis 

porostů nízkého lesa. Některé názvy lokalit opět nebylo moţné přesně určit, proto 

jsou v mapě uvedeny jen některé z popisovaných. Pro nízký, nebo také 

výmladkový les je charakteristické pravidelné osekávání či ořezávání kmenů 

blízko u země. Vysoký les je naproti tomu sloţen ze stromů určených k řezivu.429 

 

                                                 
428

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 29 a 30. 
429

http://www.historickaekologie.cz/gloss.php; HANSJŉRG, K. Die Entdeckung der Landschaft: 
Einführung in eineneueWissenschaft, 2012, s. 227-232. 

http://www.historickaekologie.cz/gloss.php
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Lokality s výskytem nízkého lesa 
(1879), zaneseno do mapy  

1. vojenského mapování (1760) 
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 Do nízkého lesa byl řazen porost ve věku 1-24 let. Z mapy zřetelně vysvítá, 

ţe dominantním stromem byl habr s tím, ţe na jihu území se častěji objevovaly 

také smrky a borovice, zatímco sever byl opanován duby.  

Nízký les 1879 

  

    Revír poloha porost další 

Obora Zahrádka smrk, líska, habr   

  Kozí hůrka habr, líska, něco borovic   

  Ostrovce "nepouţitelné k pěstování stromů" 

důlní 

činnost 

  Hřebence dtto dtto 

  Panský les dtto dtto 

  Davel smrk, habr, bříza, borovice   

  Chlomek habr, bříza, borovice   

  Fumberg habr, bříza a něco smrků   

  Pod vršky smrky, habr   

  Doly   věk 1-6 let 

Zvole Kosa líska, habr věk 7-12 let 

  Oplotišť štěrk, skály   

  Slabna habr 

věk 19-24 

let 

  Dubna habr   

  Ostrovce borovice, bříza, neplodná půda   

  Hřibov bříza   

  Homole líska, habr, buk, smrk   

Okrouhlo U palouku bříza, lípa   

  U vlčku borovice, habr, líska, málo smrku skály 

  Škrabochy smrk, borovice, habr   

  Doly     

  Nad šenkýřovo loukou smrk, něco habru   
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  U malých palouků smrk 

kamenitá 

půda 

  Nad lednou smrk, něco buku a lísky   

  Ledna habr, dub, líska, borovice   

  U vlčích jam smrk, habr, líska   

  Holý vrch dub, habr   

  U trojáku dub, habr   

  V jamkách dub, habr   

  Ţidova paseka habr, dub   

  Přibitín habr, dub, něco borovice   

  Volešská stráň dub, habr, borovice, líska   

  U březovské pěšiny 

dub, borovice, habr, líska, něco 

borovice   

  V mladinách habr, líska, dub, bříza   

Břeţany Krkavčí skála dub, líska skály 

  

Pod Kolovratskym 

altánem dub, habr   

  

Pod Adámkovo 

mýtem dub, habr 

kamenitá 

půda 

  Hradiště dub, habr   

  U altánu dub, habr, líska   

  U Urbanových polí dub, habr, líska   

  Adámkovo mýto dub   

  U kamenného stolu dub, habr, bříza 

část 

neplodná 

  V koncích dub   

  

Nad Mlýnskou 

strouhou kultivace dubů (?)   

  Mlýnská strouha dub, bříza   

  Petrovská strouha dub, habr, líska   
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 Dokument evidující vysoký les popisuje porosty ve stáří 1-80 let a kromě 

výčtu a popisu jednotlivých lokalit v revírech je opatřen podrobnou 

charakteristikou půdy a terénu.430 Nízké i vysoké lesy zabírají dohromady plochu 

3 978 jiter (Joch) a jsou rozděleny do sedmi revírů (Psáry, Skalsko, Obora, 

Okrouhlo, Zvole, Břeţany a Cholupice). Dvě třetiny rozlohy zabírají lesy vysoké. 

Zásadní informací je inzerování souvislého lesního porostu kromě lokalit „Hajka, 

Dawel, Zahradka, Panský les, Kozihůrka, Hřebence“. Terén je členitý, kopcovitý, 

s hlubokými roklemi, které ztěţují a prodraţují dopravu dřeva. Dále se text věnuje 

geologickému a půdnímu popisu, ze kterého mimo jiné plyne existence míst se 

skalnatým podloţím, kde se vegetaci nedaří. Časté je rovněţ břidličnaté podloţí a 

jíl. Druhá část dokumentu popisuje uţ výhradně lesní hospodaření. Původní 

převaţující lesnaté porosty jsou doplňovány výsadbou borovic a smrků, u kterých 

se očekává větší finanční výtěţnost. Velmi málo produktivní jsou nízké lesy, 

                                                 
430

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 29 

  Károv smrk, dub, habr, bříza   

  U schůdku dub, habr, bříza, líska   

  Kopelentova paseka habr, dub, lípa   

  Spáleniště dtto   

  

Nad Hálkovým 

pomníkem dtto   

  Bok habr, dub, bříza   

Cholupice Ketř     

  Pod ladem borovice, bříza, líska   

  U lada borovice, bříza   

  Hřebeny     

  Petrovská strouha     

  

Nad Petrovskou 

strouhou dub, líska   

  Baţantice (souhrn) dub, líska, bříza   
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vysokých lesů je nejvíce v revírech Skalsko a Psáry. Zde jsou velkým potenciálem 

porosty smrků a jedlí. Obmýtí je zde stanoveno na 80 let. Jako palivové a stavební 

dříví se vyuţívá dřeva zdejších lesů jen málo kvůli jeho vysoké ceně také kvůli jiţ 

zmíněnému 80-letému obmýtí. 

 

 Do mapy prvního vojenského mapování jsou zaneseny údaje o vysokých 

lesích převáţně v jiţní části panství, je to dáno mírou určitelnosti lokality, 

podobně jako u nízkých lesů. Na první pohled převaţují jehličnany – smrky a 

borovice. Na třetím místě figurují habry, shodně jako u nízkých porostů. Podle 

tohoto rozvrţení musely být nejstarší stromy vysazeny na přelomu 18. a 19. století, 

v době zavádění monokultur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokality s výskytem vysokého lesa 
(1876) 
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 Rovněţ o půl století mladší pramen, popis zádušních lesů kostela v Libři, 

uvádí jako převaţující porost borovice a smrky, místy doplněn jedlemi.431 

Doplňující charakter mají různé formy popisů hranic, kde jsou stěţejními body 

význačné stromy, většinou ještě nějakým způsobem výrazně označené. 

Nejobvyklejšími hraničními stromy bývaly duby, habry, břízy, jedle, smrky, 

borovice, jasany a vrby. Značky ve formě kříţe, kalichu, střely a dalších symbolů 

byly do kůry stromu vytesány či vypáleny. Časté bylo rovněţ zaraţení hřebů.432 

 Z naší lokality je patrně nejstarším dochovaným tematickým pramenem 

popis hranic komořanského statku z roku 1597.433 Jan z Knína, komorník desk 

zemských, popsal hranice majetku Adama Šturma z Hyršfeldu. Konkrétně šlo o 

úsek od pravého břehu Vltavy ke Břeţanům, kde se jde i po cestě zvané V Šancích. 

Zde se nacházely tři dubové pařezy „a na těch třech pařezech dubových ţe sou byly tři 

hraničníky, ty jest dalstíti pan Jan Hysrle. A ty tři pařezy aţ podnes stojí, na nichţ mládí 

roste a list na sobě má dlouhý a ouzký, dělíc se od listu dubovýho“.434 Z tohoto zápisu 

plynou jednak jisté nejasnosti ohledně přesného vymezení hranic Janem Hýzrlem 

z Chodů, který do tohoto roku (tj. 1597) drţel Cholupice, jednak důleţitá paměť 

místa. Po vykácení stromů pařezy nadále zůstaly mezníky. I v dalším popisu 

figuruje pařez, tentokrát březový: „tíţ lidé oznámili, ţe ten pařez jest hraničník, a ţe tu 

pod ním býval mezník, to ţe pamatují a ţe jsou jej vídali.“ Ve dvou případech je 

hraničníkem dub, v jednom kámen a jednou se dokonce mezník „spatřiti nemohl. A 

tíţ lidé mi oznámili, ţe na tom místě mezník býti má, ţe sou jej vídali. Ale neníčky jest 

zavezený“. 

 Vhled do typologie mezních stromů v o něco mladší době nabízí popis 

hranic zádušních lesů libeřského kostela z roku 1737.435 Kromě kamenných 

mezníků v dokumentu nacházíme hrušku se 3 panskými cejchy, podobně 

poznamenanou lípu, jedli, dub, borovici, smrky označené kříţem, ale i buk. 

Pramen hojně označuje stromy jako „maršály“, tedy výrazné dominanty. 

                                                 
431

 NA, fond APA 1, Liber benefici Jirčanensis, i. č. 2591, přepis dokumentu in: KUCROVÁ, V. Libeř 
v raném novověku, s. 83. 
432

 CHADT-ŠEVĚTINSKÝ, J. E. Dějiny lesů a lesnictví (hospodářství lesního a hospodářského 
lesního zřízení či úpravy lesa - soustav) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1913, s. 624. 
433

 NA, fond DZV 172, G 30-H 1. 
434

 Tamtéţ. 
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 NA, fond APA I, i. č. 2591. 
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 Podobnou formou je veden popis hranic revírů Psáry, Skalsko, Petrov, 

Okrouhlo, Libeň a Cholupice z roku 1724. Trasa od jednoho mezníku k druhému 

je odkrokována, hraničníky jsou opět maršály (smrky, borovice, buky, lípy ad.), 

označené cejchy („Waldzeichen“). 

 Popisy hranic s podrobným vyznačením mezníků vznikaly na celém 

českém území v souvislosti s vytvářením stabilního katastru v první polovině 19. 

století.436 Zde uţ ovšem stromy nefungují jako vymezující body, nahrazují je 

obvykle kamenné mezníky.437 

 Marginálně vyuţitelným, ale zároveň jediným ikonografickým pramenem 

pro studium porostu lesů je montánní mapa jílovských dolů z roku 1762, 

zobrazující okolí dolů na Radlíku, tedy v těsném sousedství dolnobřeţanského 

panství.438 

 

 

Precizně vypracovaná mapa odhaluje alespoň náznakem sloţení tehdejšího 

lesního porostu. Lze odhadnout převaţující niţší a mladší les s převaţujícími 

listnatými stromy – patrně olší, doplněnou výjimečně duby (?) a jen velmi málo 

jehličnany, snad smrky. 

 

 

 

 

                                                 
436

 NA, fond Popis hranic. 
437

 Příkladem je popis hranic Libře a Jílového v lesním úseku: „...Odtud předešlým lesem do 
libeřského lesního příkopu ku kamenu Nro.3, který mezi lesy předmenovitých stojí. Odtud něco 
vpravo mezi nadmenovitými  lesy, jílovskou silnicí přejdoucí, potom do průseku mezi 
nadmenovitýma lesy, cestu od Libře do Chotouně přecházejí ku kamenu Nro.4, který mezi lesy 
nadjmenovitých stojí. Odtud v předešlém luhu do průseku na ku kamenu Nro.5, který mezi lesy 
libeřského kostela a jílovské obce stojí....“ NA, fond Popisy hranic, i. č. 4578. 
438

 NA, II. odd., fond SMMP, i. č. 151. 
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Využívání lesů 
 

 Nejobvyklejší a nejuţívanější surovinou původem z lesa je dřevo. Jeho 

uplatnění bylo velmi rozmanité, od palivového přes stavební aţ ke 

specializovaným lesním řemeslům. Podle konkrétního druhu se dřevo vyuţívalo 

ve výrobě šindele (jedle) nebo kol (bříza), lípy přitahovaly včely a různé typy 

dřevěného uhlí se hodily pro odlišné provozy. Včelaři vyuţívali k vykuřování 

spíše vrbové dřevěné uhlí, naproti tomu k vaření piva se více hodilo jedlové a 

borovicové uhlí.439 Buk poskytoval ideální dříví k výrobě potaše, ovšem aţ do 

pozdního středověku byl povaţován rovněţ za domov lesních víl.440 

 Objasněme si majetkovou příslušnost lesních celků na dolnobřeţanském 

panství. Lesní půda byla z velké části ve vlastnictví vrchnosti – téměř polovinu 

všech pozemků příslušejících panským velkostatkům tvořily v roce 1811 lesy.441 

Do celkového příjmu panství však uţitek z lesů, tedy z těţby dřeva, přispíval 

pouhými 2 % (r. 1713).442 Lesy a porostliny v uţívání poddaných jsou běţné v 

kolonizačních vesnicích (Zvole, Březová, Oleško), méně častější ve starších sídlech 

(Luka, Sázava ad.), ale např. v katastru Libře byly všechny selské lesy v roce 1841 

příslušné obyvatelům sousedních Psár. To by mohlo souviset s pravděpodobným 

dřívějším rozdělení území mezi Libří a Psáry.443 Nejlepší přehled nabízí „nový“ 

urbář panství z roku 1717. „Les drobný“ měli přiznaní sedláci, tříčtvrtsedláci, 

polosedláci i chalupníci v Bohulibech, Chotouni, Kamenných Vratech, Lhotě, 

Lukách, Kamenných Vratech, Okrouhle, Olešku, Petrově, Podloučí, Pohoří, 

                                                 
439

DRAGOUN, B. - MATOUŠEK,V. Archeologický odkryv uhliště v Olbramově a experimentální 
pálení dřevěného uhlí v Uhřínově. In: Archeologie ve středních Čechách 8, 2004, s. 732. 
440

 Rostliny ve středověkých pramenech a jejich vyuţití sleduje BIRKHAN, H.Pflanzen im 
Mittelalter: Eine Kulturgeschichte, 2012, o stromech konkrétně na s. 89-98. 
441

Beilatz Invantarium und Ausgleichungs Protocolle, r. 1811, NA, fond APA H, i. č. 1305, kt. 
1184a. 
442

 NA, fond APA I, i. č. 3306, C 104 3/5, C 104/5, kt. 2011. 
443

 Podrobněji vysvětleno in: KUCROVÁ, V. Libeř v raném novověku, s. 46-47, mapová 

rekonstrukce na s. 48-49. 
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Sázavě, na Skalsku, Zahořanech a ve Zvoli. Výměra se pohybovala od 10 do 60 

provazců.444 

 Dle rozlohy nejmenší počet lesních ploch obhospodařovala církev, a to ještě 

jen v lokalitách, kde byl kostel, tedy v Libři, Dolních Jirčanech a Zvoli. Zatímco u 

malých lesních parcel v drţení poddaných je předpoklad vyuţití dřeva k ryze 

osobním praktickým účelům, vrchnost a snad i církev mohla s dřívím 

obchodovat.445 Byť je oblast Dolnobřeţanska obtékána z jihu a západu řekami, 

vývoz dřeva a jeho doprava po vorech do hlavního města nebyla nikdy příliš 

markantní. Vory se plavily především z horní Sázavy a Vltavy. Sázavská 

voroplavba je dle F. Holce doloţena v první polovině 16. století.446 Týţ autor také 

odhaduje, ţe roční průměr splavených vorů po Sázavě činí v oné době 750 

vorových tabulí, na rozdíl od Berounky, kde jich průměrně proplulo kolem 

2 000.447 Podrobnější informace o těţbě dřeva na dolním toku Sázavy (zatím) 

nejsou k dispozici. 

 Pro Jílovsko a okolí je důleţitým faktorem těţba zlata a na ni navazující 

provozy, které dřevo z lesů vyuţívaly (výdřeva štol, dřevěné uhlí ad.). Největšího 

rozmachu dosáhly jílovské doly ve 13.-14. století, kdy byly počítány k hlavním 

produkčním oblastem zlata v Evropě.448 Nešťastné husitské války a následný 

pokus o znovuoţivení horní činnosti však jílovským dolům starou slávu nevrátil. 

Stále se opakující nedostatek financí a sloţité a nákladné vyčerpávání vody ze 

stále se zatopujícíh dolů vedl k postupnému utlumení těţby. Otevírala-li se nová 

díla, pak jen lokálně. Nelze tedy uvaţovat o plošné devastaci či mýcení lesů v 

raném novověku tak jako například v oblasti Kutnohorska.449 Předpokládejme 

však, ţe stav lesů se v 16. a 19. století lišil, ve starší době bylo pro krajinu typické 

                                                 
444

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2041-2046. 
445

 Nebyl však vyloučen ani samostatný obchod poddaných, jak je doloţeno např. k roku 1577, kdy 
Rudolf II. povolil Ondřeji Cihlářovi nakupovat dříví na konkrétních řekách a prodávat je v Praze i 
pod Prahou, HOLEC, F. Obchod s dřívím v Praze ve 14.-17. století. In: Praţský sborník historický 
VI, 1971, s. 44 
446

 HOLEC, F. Obchod s dřívím, s. 35, kde cituje rukopis 2207, fol. G 11 z AHMP. 
447

 Tamtéţ, s. 37. 
448

 MORÁVEK, P. – LITOCHLEB, J. Jílovské zlaté doly, 2002, s. 38. 
449

 Podrobněji o masivním kácení lesů ke spotřebě dolů např. NOŢIČKA, J. Přehled vývoje našich 

lesů, 1957, s. 73 a dále; za konzultaci ohledně lesů u jílovských dolů děkuji pánům RNDr. Petru 

Morávkovi a Ing. Otakaru Vorlovi. 
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více menších nízkých lesíků a remízků, mezi kterými se nacházely pozůstatky 

hald a pinek z těţby zlata.450 

 Úspěšnější jsme při nacházení pramenů týkajících se lesních řemesel, tedy 

řemesel vázaných surovinově a prostorově na les.451 Zařazuje se sem uhlířství, po 

kterém byla v oblastech dolování a zpracování rud velká poptávka, dále 

dehtářství, výrobu koptu a méně také smolařství. 

 V dolnobřeţanských lesích bylo nepochybně velké mnoţství stanovišť na 

pálení dřevěného uhlí. Kromě teoretických předpokladů o tom vypovídá 

příkladně uţ berní rula u obce Oleško („...všichni uhlí pálí a do Prahy k prodaji 

vozí“),452 josefský katastr u Luk a Podloučí.453 O něco mladší je přípis z katastru 

tereziánského, který přímo odkazuje na obyvatele obce Chotouně, Johanna 

Hollandera, jeţ se ţivil výrobou potaše, čili draslářstvím.454 Také jméno zaniklé a 

dosud nelokalizované středověké vesnice, Uhliště (či Ouliště), odkazuje na sídlo 

specializující se přímo na výrobu dřevěného uhlí.455 

 Pomístní jména spojená s lesními řemesly prezentuje v zahořanském 

katastru „na milířích,“456 v sousedním Okrouhle byla dle fasseTK poloha pole „za 

milířem“457, ve Psárech „u milíře“458  a v Chotouni „u starých milířů“. V současných 

katastrálních mapách se objevuje pomístní jméno „Kalcovina“ v katastru Pohoří, 

které patrně odkazuje na proces kalcinace, jeţ je součástí výroby drasla. Panská 

draslárna, do které byly povinny vrchnostenské podniky dodávat popel, se 

nalézala v Dolních Břeţanech poblíţ pivovaru.459 

                                                 
450

 Konkrétně např. u Skalska "V lesích mají dříví řídké, jenţ k palivu, k stavení; vrchnost jim takové 

přeje z panských lesů, přírůstek nejni očekávati..."NA, fond JK, i. č. 1583. 
451

 WOITSCH, J. Lesní řemesla v raném novověku: koncept. In: Český lid 97, 2010,4, s. 343. 
452

 Berní rula 26, kraj Podbrdský, 1952, s. 95. 
453

NA, fond JK, Luka, Podloučí, i č. 2391. 
454

 "Flussbrenner", NA, fond TK, i. č. 1583. 
455

 "Ves Ouliště, zaniklá někdy po r. 1623 za války třicetileté, stávala kdesi blízko Turyně, poněvadţ 

popis z r. 1716 (v Zemském archivu) zaznamenává u turyňského dvora pole "na Oulišti", leč při mé 

poptávce nikdo jiţ v tamní krajině jména toho nezná."  BARVÍŘOVÁ, O. Z dějin Chotouně, s. 11. 
456

 In: Pomístní jména na katastru Okrouhlo-Zahořany, zprac. Lenka Vrolová, 1975, Ústav pro 
jazyk český – oddělení onomastiky. 
457

 NA, fond TK, i. č. 1583, Okrouhlo. 
458

 „Vypráví se, ţe se tam pálívalo dřevěné uhlí v milířích“, parcelní čísla 519-523.In: Pomístní 
jména na katastru Psáry, zprac. Jaroslav Jaroš,1964, Ústav pro jazyk český – oddělení 
onomastiky. 
459

 Flusárna je vyznačena na plánu Dolních Břeţan v roce 1850, NA, fond APA H, i. č. 2105. 
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V současnosti započatý archeologicko-historický výzkum Poţárských lesů přinesl 

hned na svém počátku nálezy pozůstatků několika dehtářských (kolomazných) 

pecí poblíţ zaniklé vsi za Těptínem. Dehet byl vyuţíván jako impregnace a 

konzervace, z něj vyráběná kolomaz pak jako všeobecný mazací prostředek. 

 

 

 

 

 

 

            460 

 

 Lesy byly rovněţ vnímány jako přirozená oblast 

pro pastvu dobytka, zvláště vepřů, kteří se ţivili na 

podzim bukvicemi. Zároveň však byly mladé porosty 

ničeny okusem.461 Poškozená místa obvykle zarůstala 

březovím. Velkou změnu do ochrany lesů přinesl lesní 

řád z roku 1754, který mimo jiné zakazoval právě 

pastvu v mladých kulturách, zejména pastvu koz. 

  

462 

 

Také z naší oblasti je dochováno konkrétní 
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Der Teerbrenner, Stich von J. W. Meil, http://de.wikipedia.org/wiki/Albrechts_Teerofen 
461

 Blíţe o lesní pastvě např. REGENATH, J. R. Die Schweinemast in Schönbuch: 
EinesspätmittelalterlicheundfrühneuzeitlicheWaldnutzungsformimSpannungsfeld von Territorial 
politik und Subsistenz ökonomie. In: Landnutzung... s. 179-197. 
462

Museum Wald und Umwelt, Ebersberg, Inv.-Nr. ebe2387, cit. webová stránka 
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/document/artikel_45651_bilder_value_4_wald4.jpg 

Pozůstatek dehtářské pece u 

zaniklé vsi „Lhota“ poblíţ Těptína 

(2014) 

 

Dehtářská pec v provozu 

Kolorovaný dřevoryt znázorňující 
řízenou pastvu vepřů pod dubem 

Hieronyma Bocka z 15. století 
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poškození lesní kultury stádem cizopanských ovcí v březnu roku 1821 u dvora 

Drasty.463 

 

 V lesích se ovšem proháněla i lovná zvěř. Původní středověké volné právo 

lovu bylo omezováno ve prospěch vrchnosti a panovníka.464  Zákazy odchytu 

drobné zvěře se objevují při prodeji panských mlýnu a krčem.  V roce 1718 slíbil 

nový mlynář v obci Libeř, ţe nebude pod pokutou deseti kop střílet zajíce ani 

jinou zvěř, podobně mu tak bylo zapovězeno chytat ryby v panských rybnících.465 

Jílovští měšťané zjevně v okolních lesích „honívali a zvěř lapali,“ neboť jim roku 

1555 císař Ferdinand I. výslovně poručil odevzdat všechno myslivecké náčiní. Král 

měl v úmyslu zalovit si blízko Prahy a konšelům jílovským vzkázal, ţe kdo by 

jeho nařízení překročil, aby jej poslali na Praţský hrad.466 

 V lesích Nové Libně a okolí zaznamenali v roce 1561 úředníci „drahně 

zajícův, jeřábkův i jiného ptactva, na nichţ (tzn. lesích) i veliká zvěř stává.“467 Přesně o 

tři desetiletí později popis téhoţ panství udává, ţe „při kaţdý vsi ţe vrchnost hony a 

myslivosti uţívá“ a konstatuje nevalný stav lesů způsobených zajíci vysokou a 

pernatou zvěří, jeřábky, tetřívky, koroptvemi, ale i svinským dobytkem a „kačaty“. 

468 

Vrchnost se nespoléhala jen na lov, ale zřizovala vlastní obory pro vysokou 

i jinou zvěř. Oblíbené byly také baţantnice, doloţené v Čechách jiţ ve 13. 

století.469Na Dolnobřeţansku byly zaloţeny baţantnice u výše jmenované Libně a 

u Cholupic.470 
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 Podrobněji v kapitole „Specificky uţitná místa“. 
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 CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, J. E. Dějiny lesů v Čechách, 1895, s. 160. 
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„...v potoku neb v rybnících panskejch ţádných ryb nelapal,/.../po lesích neb po polích zajíce a 
jinou zvěř (všeho pod pokutou desíti kop do důchodu panského břeţanského) nestřílel.“ NA, fond 
APA-H, i. č. 886, sign. XI/2/80-86, kt. 243. 
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ČIHÁK, L. Paměti, s. 77. 
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 SOA Třeboň, fond Cizí statky-registratura, i. č. 22, sign. II/28-1, karton 101. 
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 NA, fond Urbáře, i. č. 55. 
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 CHADT, J.E. Dějiny lesů v, s. 162. 
470

 Viz kapitola Specificky uţitná místa. 
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Závěr 
 

 Předpokládané relativně rozsáhlé zalesnění oblasti ve středověku vzalo za 

své při postupné osídlování. Lesní plochy však ani poté nezůstaly statické a 

neměnné – jejich charakter rozlohy a hustoty závisel na místních konkrétních 

podmínkách. V době zhoršené moţnosti obdělávání polí (obvyklé během válek a 

po nich) přepokládáme alespoň dočasný nárůst ploch porostlin. 

 Jistou roli v hustotě lesů hrálo také vyuţití dřeva, především jeho těţba. Dle 

dostupných pramenů se zdá, ţe jeho velká část se spotřebovala přímo na panství. 

Častým jevem je výroba dřevěného uhlí, případně další lesní řemesla, pro které 

byla dřevní hmota jedinou surovinou. Naopak vysoká spotřeba dříví na vybavení 

a provoz zlatonosných štol a s ním masové odlesňování širší oblasti Jílovska se pro 

raný novověk nepotvrdilo. 

 Rozbor změn v druhovém sloţení přinesl závěr ve spíše teoretické rovině. 

Oblast byla přirozeným domovem smíšených lesů s převahou dubů a habrů, 

dokladem proto jsou mimo jiné popisy panství Břeţany a Nová Libeň na konci 16. 

století. Jehličnany (zejména smrky a borovice) jsou zmiňovány v pozdějším 

období, na přelomu 18. a 19. století. 

 S lesem souvisí rovněţ fenomén antropologicko-psychologický, jeţ lze 

obecně nazvat jako „strach z lesa“. Do moderní historiografie jej zavedla 

francouzská škola Annales a dosud je předmětem historického bádání 

s nejednotným výsledkem. Báli se lidé skutečně lesa, jeho temnoty, bájných 

bytostí, nebo byl pro ně především ţivitelským prostředím? Jak vyplývá ze studia 

J. Woitsche, v úvahu padá především druhá moţnost.471 
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 WOITSCH, J. Člověk a les v dějinách. Ambiciózní teorie versus realita. In:Conditio humana - 
konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v 
současné historiografii. Sborník příspěvků z worshopu "ANTROPOLOGIE - HISTORIE - TEORIE" 
konaného na FHS UK v Praze dne 17. 11. 2005, 2007, s. 173-186; rozbor středověkých pramenů 
z Čech podává KLIMEK, T. Krajiny českého středověku, 2014,  s. 38-61.  
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Komunikace a drobné sakrální památky v krajině 
 

 

Komunikace 
 

 Dnes jiţ okřídlený výrok britského historika konce 19. století F. W. 

Maitlanda o tom, ţe „Krajina je kouzelný palimpsest, zápisník historie, v němţ se 

napsaná slova překrývají, ale přesto mohou být rozluštěna“, se snad nejvíce hodí právě 

ke kapitole o cestách všeho druhu.472 

 Stezkám a cestám se v historickém zkoumání dostalo zvláštního postavení 

jakési „pomocné vědy“. Podle Dušana Cendelína a Radana Květa se historici věnují 

ve svých pracích starým cestám jen povrchně a „důkazní materiál“ přijímají bez 

zkoumání jejich věrohodnosti. Oba autoři apelují na nutnou mezioborovou 

spolupráci a rovněţ náleţité vyjasnění pojmu „staré stezky“. R. Květ jej uţívá 

pouze ve smyslu prehistorických tras, které se ne vţdy nutně musí shodovat 

s trasami středověkými.473 

 Na úvod je třeba rozdělit cesty v krajině dle významu. Nejdůleţitější jsou 

komunikace dálkové (zemské stezky), které propojovaly důleţitá centra státu a 

směřovaly do zahraničí. O stupeň níţ jsou lokální stezky umoţňující komunikaci 

s menšími správními centry uvnitř určité oblasti a konečně cesty spojující místa na 

úrovni vsi a jejího katastru.474 Místní cesty měly kromě prvotní spojovací funkce 

téţ vlastnost vymezující – určovaly hranice. Jejich konkrétní vedení v katastru lze 

dosud sledovat v případě jejich současného uţívání, nebo nejčastěji v lesích, kde je 

lze dobře identifikovat pomocí úvozů, náspu a dalších znaků.475 

 Pozůstatky cest v terénu jsou nejlépe viditelné při stoupání a klesání 

v nerovném terénu, u křiţovatek, klesání k brodům. Doprovodným jevem u 

dálkových tras jsou osady, stráţnice či drobné opevněné polohy, jejichţ výzkum 

                                                 
472

 cit. KUČERA, Z. Jak vnímáme krajinu a její paměť. In: Geografické rozhledy 4/08-09, s. 6. 
473

 CENDELÍN, D. Staré stezky 7/2002, s. 7-21; KVĚT, R. K metodologii výzkumu starých stezek, 
tamtéţ, s. 19-21. 
474

 např. ŢEMLIČKA, J. Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. In: Památky 
archeologické 65, č. 2, 1974, s. 430. 
475

 VOREL, P. Základy historické regionalistiky, 2005, s. 78-79. 
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můţe pomoci při studiu cest.476 V poslední době se začíná úspěšně rozvíjet 

spolupráce mezi profesionálními archeology a amatérskými detektoráři kovů, 

díky kterým se daří lépe jednotlivé lokality prozkoumávat. 

 Pro nejstarší období můţeme brát v potaz existenci komunikace na pravém 

břehu Vltavy spojující keltská oppida Hrazany a Závist a navazující snad na 

dálkové trasy. Někdy je cesta kladena na opačný břeh Vltavy.477 Pro variantu 

polohy na pravý břeh řeky hovoří relikty „staré“ stezky, vedoucí v oblasti na jih 

od Sázavy, konkrétně v trase Kamenný Přívoz – Hostěradice-Teletín-Vysoký 

Újezd.478 Mezi hmotné důkazy potvrzující teorii o keltské stezce patří unikátní 

nález ţelezného laténského kopí a římské keramiky na Holém vrchu poblíţ obce 

Teletín.479 

 Doklad o vyuţití stezky i v mladší době podává dosud uţívané 

pojmenování cesty jako „Plavecká“, neboť se po ní vraceli voraři jdoucí z Prahy. 

Nejobvyklejším terénním pozůstatkem jsou úvozy, místy velmi hluboké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
476

 KUNA, M. Nedestruktivní archeologie: teorie, metody a cíle, 2004, s. 274. 
477

 DAVIDOVÁ, T. Nejstarší osídlení Krňan a okolí ve světle archeologických nálezů. In: Mezi 
Sázavou a Vltavou 1061-2011, ed. Václav Šmerák, 2011, s. 24; na pravý břeh klade dálkovou 
keltskou stezku i KVĚT, R. Duše krajiny: Staré stezky v proměnách věků, 2003, s. 100. 
478

 Rekognoskace byla provedena Janem Hendrychem, Int´l ASLA, z VÚKOZ Průhonice v dnech 
9.6.2012 a 15.3.2014 během zájmových vycházek Okrašlovacího spolku v Jílovém u Prahy. 
479

 Archeologický povrchový průzkum byl učiněn na jaře roku 2014 archeologem Janem Viznerem 
a kol., zprávy o nálezech byly zatím publikovány jen v listu Teletín – 635 let, sdruţení Mezi řekami, 
červenec 2014. 

Rekognoskované části staré stezky 

vyznačené na současné mapě 

Krňan a okolí. Holý vrch se nalézá 

jiţněji, mimo mapu. 
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Po překonání řeky Sázavy v Kamenném Přívoze stezka pokračovala dál k severu, 

patrně tedy k Závisti. Plaveckou cestou je zván úsek mezi Petrovem a osadou 

Studené.480 Dobře viditelná je cesta ve druhém vojenském mapování. 

 Další směřování cesty je nejisté, k Závisti bylo třeba překonat hluboké údolí 

Zahořanského potoka a několik kilometrů po náhorní plošině aţ k oppidu. 

 

 

 

                                                 
480

 V současné mapě: http://mapy.crr.cz, cit. 17.8.2014; Plavecká cesta je rovněţ zmíněna 
v soupisu pomístních jmen u obce Petrov v roce 1971 : „Plavecká cesta – polní cesta východně od 
Petrova. Po cestě chodili plavci, kdyţ se vraceli na K. Přívoz z plavby vorů.“ 

Pozůstatek úvozu u Teletína 

(březen 2014). 

 

Úsek tzv. Plavecké cesty mezi 
Petrovem a Studeným ve 2. 

vojenském mapování 

http://mapy.crr.cz/
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 Na jistější půdě se pohybujeme ve středověku, i kdyţ, jak podotýká 

Miroslav Štěpánek, přímých jednoznačných zpráv je pro raný a vrcholný 

středověk stále málo.481 Je třeba pracovat s nepřímými údaji (zprávy o průtazích 

vojsk, itineráře důleţitých osob), rukopisnými a prvními katastrálními mapami.  

Velké moţnosti přináší rovněţ moţnost vyuţít současných ortofotomap, geomap 

a fotomap z 50. let 20. století, které zachovávají ještě některé archaické vlastnosti 

krajiny. Největším přínosem do studia zaniklých cest je však vyuţití laserového 

leteckého snímkování, které umoţňuje získání trojrozměrných dat. Tato metoda je 

ale zatím kvůli finanční náročnosti málo pouţívaná.482 

 Soupis poznatků z pramenů týkajících se cest v širším okolí Jílovska 

provedl ve 30. letech Jan Barták:483 

 1197 papeţský legát jel do Prahy přes Milevsko, tedy pravděpodobně od Bechyně na 

Jílové 

 1317 český král Jan Lucemburský táhl na jih Čech po benešovské silnici, týţ 1336 

do Rakous 

 1419 tábor lidu na Kříţkách u Sulic, od Ţivohoště cestou přes Kamenný Přívoz na 

Kunratice 

 po vítězství na Vítkově Praţané s Ţiţkou dobyli Břeţany a Jílové (?) 

 1437 císař Zikmund do Znojma přes Benešov 

 1449 Menhard z Hradce "mířil na Říčany, Jílové, Petrov, Karlštejn" 

 1459 "dva lešanští přívozníci v Přívozu s prámem"484 

 1558 Ferdinand I. z Vídně na Benešov a do Prahy 

                                                 
481

ŠTĚPÁNEK, M. Patrocinia a středověké cesty (příspěvky k dějinám osídlení 4). In:ČČH 4, roč. 

16, 1968, s. 563. 
482

 GOJDA, M. Archeologické dědictví české krajiny: Identifikace a dokumentace pomocí leteckého 
laserového skenování. In:  Vesmír 92, 1/2013, s. 18-20. 
483

 BARTÁK, J. Přehledný místopis země České, s. 36. 
484

DD XXX, 151. 
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 1571 existence pošt v Jesenici a Nespekách 

 1631 do Jílového od Benešova vpadli Sasové 

 1632 od Prahy aţ k Jílovému rozloţena Valdštejnova jízda 

 1634 Švédové jdoucí od Prahy přepadli Jílové 

 1640 v Jílovém přenocoval Leopold Vilém s 11 pluky 

 1646 přes Jílové se vracel arcibiskup Harrach 

 1648 Švédi táhli od Tábora k Praze 

 1737 patentem ze dne 27.2. nařízena stavba 4. linecké silnice 

 1742 táhli Prusové přes Jílové 

 1743 Marie Terezie z Prahy na Benešov, Fridrich od Prahy na jih přes Jílové 

 1737-1760 podle patentů opět nařizována stavba silnice z Lince do Prahy, z Rakous 

započata 1773 trať Poříčí-Bystřice dostavěna 1813, na Pankrác dovedena 1832 

 Týţ autor předestírá dva směry důleţitých cest procházejících naším 

zájmovým územím. Pravděpodobně starší je cesta Bechyňsko-jílovská, která 

dočasně byla větví stezky Linecké. Od jihu přicházely cesty od Krňan (po původní 

keltské stezce?) a Netvořic ke Kamennému Přívozu. Zde po překonání Sázavy 

stoupala Kabáty přes Jílové aţ na Radlík. Odtud pokračovala přes hřeben do 

Libře, Zlatník, Hodkovic, Písnici, Libuš a Dolní Krč aţ na Vyšehrad. Starší 

variantou byla cesta od Libře na Psáry a Jirčany, ta byla uţívána asi do konce 13. 

století.485 

 Druhou trasou byl cesta z Benešova na Poříčí a dále přes Ţelivec, 

Hlubočinku, Horní Jirčany, Kocandu, Zdiměřice, Hrnčíře, Chodov a Vršovice do 

Prahy Ţitnou branou. Mladší je pak vedení trasy od Horních Jirčan na Jesenici, 

Šátalku, Kunratice a Horní Krč. 

                                                 
485

 ŢEMLIČKA, J. Osídlení Zbraslavska, s. 431 a 441. 
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 Nejstarším souhrnným pramenem pro poznání vedení cest je první 

vojenské mapování a k němu příslušný písemný popis. Naše zájmové území je 

zakresleno ve dvou sekcích – č. 124 a 142, primárně se budu zabývat sekcí č. 124, 

která postihuje většinu dolnobřeţanského panství. 486 

 Německy psaný dokument věnuje několik řádek kaţdému sídlu, které je 

všeobecně charakterizováno pohledem procházejících cest a jejich sjízdností, 

důleţitými budovami, vodotečemi a dalšími podrobnostmi.487 

 Jak jsou popsána sídla a cesty na důleţitých spojnicích? Libři dominuje 

kostel sv. Jiljí, ale cesta ke Psárům je kvůli potoku blátivá, trasa ke Zlatníkům je aţ 

na výjimky dobře schůdná i při špatném počasí. Úvozy v lese směrem do Jílového 

jsou však plné srázů.488 Za tři čtvrtě hodiny bylo moţno dojít do Zlatník, leţících 

na výšině. Cesty u obce jsou popisovány jako namáhavé pro vozy kvůli přílišné 

prašnosti, stav se zhoršuje při špatném počasí. Patnáct minut odtud leţely 

Hodkovice, odkud cesta dál pokračovala k Cholupicím okolo baţantnice. Zde 

autor textu opět upozorňuje na blátivou komunikaci, zejména na jaře při deštivém 

počasí. Další zastávkou na trase do Prahy byla Písnice s dobrým hostincem. Cesta 

je zde částečně štětovaná, ale část je při deštivém počasí sjízdná jen obtíţně. 

 Odbočka z této „staré linecké“ stezky vedla z Radlíka do Psár. Zdejší 

komunikace, ale i průjezd obcí je popisován při nečasu jako obtíţný. Celou 

půlhodinu měla trvat cesta ke dvoru Štědřík, kde má sice komunikace štětovaný 

základ, přesto je špatně sjízdná.  Také další vesnice – Jirčany (Dolní) nebyla 

pochválena za kvalitu cest. Dále trasa vedla do Jesenice, která jiţ leţela na 

                                                 
486

 Souhrnně se k popisu praţského okolí v 1. vojenském mapování vyjádřila Eva Chodějovská, 
které děkuji za poskytnutí v NA jinak nedohledatelné kopie popisu sekce č. 124; CHODĚJOVSKÁ, 
E.I. vojenské mapování jako pramen pro poznání krajiny druhé poloviny 18. století: komunikace v 
praţském regionu. In: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové, ed. Chodějovská, 
Eva - Šimůnek, Robert, 2012, s. 159-184. 
487

Abhangzu der Kriegskarte des Königreichs Böheim, Sta, KA, Wien, sign. B Fixa 92, sv. 10, 
sekce 124. 
488

 „Auβre dem Holhlwege im Wald, gegen Eule, können die übrige scarpiert werden.“ Abhangzu 
der Kriegskarte des Königreichs Böheim, ÖStA, KA, Wien,  sign. B IXa 92, sv. 10, sekce 124, s. 
122. 
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poštovní silnici Praha-Tábor-Vídeň. I zde však obsah textu naznačuje těţkosti při 

cestování, ačkoli byla vybavena dvěma kamennými mostky přes luční příkopy.489 

 

 

 

 

 

 

 

 

     490 

 

 

 

 

 Smutně skončilo cestování přes Jesenici pro baronku Maxmilianu 

Alsterlovou z Astfeldu, rozenou Kurtzbachovou z Trachenbergu. 22. prosince 1706 

jela na soudní jednání do Prahy a při klesání na svahu mezi Horními Jirčany a 

Jesenicí se koně splašili, kočár se převrhl a baronka zahynula. Na místě neštěstí byl 

vztyčen sedmimetrový kamenný jehlan s pamětními nápisy a naturalistickým 

reliéfem zobrazujícím tragickou událost.491 Údajně se jedná o památník první 

zaznamenané tragické dopravní nehody v Čechách.492 Výrazný památník se musel 

promítnout do pomístních jmen. Ještě v roce 1982 (!) se místu říkalo U sv. Anny, 

mohyle se mělo dříve se říkat Špičatá muka.“493 Zajímavěji se s lokalitou 

vypořádalo 2. a 3. vojenské mapování, kde stojí nápis „Pyramide“. 

 

                                                 
489

 „Sowohl die durch das Dorfgehende Post=Strasse, von Prag nach Tabor auf welcher sich zwar 
steinere Brücken über die Wiesen=Grabenbestanden, als auch die übrigen Wege, sind fler 
Witterung beschwerlich und grundlos“. Tamtéţ, s. 127. 
490

„Neue und vollkommene Karte vom Königreich Böhmen...“ NA, fond SMP, i. č. 1272. 
491

 Podlaha, Antonín, Soupis památek, s. 32-34. 
492

 Takřka ideologický rozměr dal celé události Jiří Muk, který ve svých pověstech hraběnku  
vypodobnil jako zlou a rouhavou ţenu, která nutí kočího, aby štval své koně. Za to je pak 
spravedlivě potrestána. MUK, J. Pověsti Jílovské, 1948, s. 24-26. 
493

 Pomístní jména na katastru obce Jesenice, zpracoval Petr Charousek, 2.1.1982. 

Výřez z mapy poštovních stanic 
v Čechách v roce 1795 
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 Jesenice měla na zemské stezce výlučné postavení poštovní stanice, která 

zde byla zřízena roku 1571 jako stanoviště mezi Prahou a Nespeky. Její původní 

stanoviště bývalo v dnešním čp. 33 a po roce 1640 v čp. 6 na návsi.495 

 

 U hlavních cest byly přirozenou nutností zájezdní hostince a vůbec krčmy 

všeho druhu. Kromě moţnosti občerstvení a noclehu si zde mohli formani 

domluvit třeba přípřeţ, jak tomu bývalo například v Libři. Místní hostinec stojí na 

strategickém místě na úpatí zvedajícího se vrchu.496 Další podobné podniky 

vyjmenovává topografický popis 1. vojenského mapování ve Zlatníkách (zde i 

pivovar), Písnici, samozřejmě Jesenici, Šátalku a nejblíţe u Prahy Betáň.497 

                                                 
494

 PODLAHA, A. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu vinohradském, 
1908, s. 33. 
495

 SOMR, J. – KOTRČ, J. 900 let Jesenice u Prahy, 1988, s. 26-27. 
496

 KUCROVÁ, V. Libeř v raném novověku, s. 23-26. 
497

Abhangzu der Kriegskarte des Königreichs Böheim, ÖStA, KA, Wien,  sign. B IXa 92, sv. 10, 
sekce 124. 

Jehlan mezi Jesenicí a Horními 
Jirčany počátkem 20. století 

Detail reliéfu na památníku, 2012. 
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 V krajině se cesty promítají různě – ze „staré vídeňské“ silnice je dnes „stará 

benešovská“, kterou denně projíţdí tisíce aut. Tato komunikace je stále ţivá, coţ 

dokazují stále nové obchodně-komerční stavby, které podél silnice vznikají.  

Opačným příkladem je někdejší linecká stezka v úseku Radlík – Libeř. Kdyţ byla 

v polovině 19. století postavena nová silnice přes les, tato původní se stala pouhou 

cestou pro pěší. Dodnes se zachovaly zbytky úvozů a kamenný mostek nad Libří. 

 

Stavba silnice nad Libří 

 V Archivu Praţského arcibiskupství se dochovalo několik dokumentů, 

konkrétně korespondence, vztahujících se k budování silnice přes libeřský les. 

Nejstarší dopis pochází z podzimu 1834 a krajský úřad v něm upozorňuje 

dolnobřeţanské panství na nutnost výstavby mostu přes Zahořanský potok 

v Libři.498 Další prameny pochází aţ z let 1838-1839, kdy si jednotlivé úřady mezi 

sebou vyměňovaly korespondenci ohledně problémů na stavbě.  

 Nejprve se řešily otázky odškodnění za lesní porosty na farních a panských 

pozemcích spolu s plochou pro deponování vytěţeného kamení ze stavby 

silnice.499 Následovalo jednání ohledně povolení lámání dlaţebního kamene500 a 

z února následujícího roku je dochován účet za výstavbu nové silnice 

(„EuleLandstrasse“) a libeřského mostu od roku 1834 do října 1838.501 Celkově 

dosáhly náklady přes 3 600 zlatých, nejdraţší poloţkou byl kámen na stavbu 

vozovky, mostů a kanálů, následovalo vápno a samozřejmě výplata dělníkům, 

hlavně zedníkům. Za práci na mostku v Libři bylo vyplaceno 468 zlatých 

zedníkům, řemeslníkům a tesařům. Téhoţ měsíce zasílá do Břeţan centrální 

arcibiskupská kancelář soubor otázek, jejichţ zodpovězení úředníky na panství 

shrnulo dosavadní průběh stavby (shrnuji v bodech):502 

 mezi lety 1834 a 1838 bylo postaveno 2 614 sáhů cesty s 5 kanály 

                                                 
498

„..., dass über den Bach in dem Dorfe Liberz eine Brücke ausrechlich hergestellt werden müsse, 
um die Passagenauf der im Baubegriffene Galbschausse von Eule über Brezan jeder Zeit zu 
sichern.“ NA, fond APA H, i. č. 1030, sign. XXXI/1/113; dále citován tento pramen. 
499

 Dopis vrchnostenské dolnobřeţanské kanceláře nadřízenému arcibiskupskému úřadu v Praze 
ze dne 9.9.1838. 
500

 Dopis z hlavní arcibiskupské kanceláře ze dne 22.9.1838 
501

 Účet vyhotoven v Dolních Břeţanech dne 12.2. 1839. 
502

 Odpověď dolnobřeţanských úředníků do praţské kanceláře ze dne 28.2. 1839. 
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 nově postavené úseky jsou v dobrém stavu, poddaní navozili 3 400 (?) fůr 

štěrku 

 most v Libři by měl být dokončen tři týdny po nástupu tesařů na stavbu, je 

to ovšem podmíněno dobrým počasím; dosavadní náklady na most 

dosahují 780 zl. 

 aktuálním problémem je zasypávání sjezdu z mostu poddanými 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dokument z května 1839 podrobně popisuje, jak je třeba dále postupovat. 

Velký prostor je věnován stavbě serpentin, jejich odvodnění a vůbec celkovým 

problémům s odtokem vody na silnici.503 Také následující měsíc se řeší 

problematika stoupání silnice u kostela a odtok vody ve strmých úsecích.504 

V dalším listě oznamuje krajský úřad arcibiskupství záměr vyslat na stavbu 

krajského inţenýra, aby poradil, jak pokračovat v problematických 

úsecích.505Chronologicky následuje aţ list určený opět centrální arcibiskupské 

kanceláři, který se týkal poplatku za stavbu silnice z Libře do Hodkovic.506 

 Úsek mezi Radlíkem a Libří se podařilo brzy dokončit, neboť císařský otisk, 

resp. indikační skica Libře zachycuje celý úsek silnice přes les. Kamenný most byl 

však dokončen aţ v roce 1855, v mapách je proto označen jako dřevěný, 

                                                 
503

 Protokol z 18.5. 1839, pod kterým je podepsán  
504

 Opis dopisu zaslaného dolnobřeţanským  nejvyšším úředníkem  jménem Praský centrálnímu 
arcibiskupskému úřadu v červnu 1839. 
505

 Dopis z 6.6.1839. 
506

 Psáno v Dolních Břeţanech dne 11.4. 1854. 

Stará (zeleně) a nová (červeně) 
cesta z Jílového na Libeř 
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provizorní. Dokončený most byl ozdoben sochou sv. 

Jana Nepomuckého, jehoţ autorem byl praţský sochař 

Antonín Suma.507 

 Socha i most měly nelehký osud. Plastika byla 

během puče v roce 1948 svrţena do potoka, aţ v roce 

2006 se díky finanční sbírce v obci Jan Nepomucký na 

most vrátil. Ačkoli se most stal v roce 1958 nemovitou 

kulturní památkou, v roce 1985 byl necitlivě opraven, 

fakticky byl zalit do betonu.508 Na přelomu let 2012/13 byl most kompletně 

rekonstruován. 

 Jako zajímavost uvádím, ţe z první poloviny 19. století (1836) pochází most přes 

říčku Výmolu u Vyšehořovic. Vzhledově je s libeřským mostem velmi podobný.509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
507

 KUCROVÁ, V. Libeř – Proměny mikrosociální a hospodářsko-ekologické struktury raně 
novověké vesnice ve středních Čechách, Mgr. práce, ÚČD FF UK, 2010 s. 191. 
508

 Databáze mostů v ČR, Libri: http://libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=525. 
509

 HŮRKA, M. Kamenný most u Vyšehořovic, Památky středních Čech 28, 1/2014, s. 75-78;, 
fotografie z: http://www.cysnews.cz/clanky/vylety-a-cestopisy/vylet-do-uval-a-prirodniho-parku-
skvorecka-obora-----kralicina.html#most 

Libeřský most koncem 19. století, 
v roce 2009 a při opravě v letech 

2012-2013. 
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 Jiţ výše bylo řečeno, ţe z původní linecké stezky se nad Libři dochovaly 

pozůstatky úvozů, tělesa komunikace a také kamenný mostek. Také na dalších 

úsecích dnes nepouţívaných cest lze objevit zbytky úvozů, kvůli intenzivně 

vyuţívané kulturní krajině v oblasti jich je relativně málo. 

 

 

 

 

 K výrazným prvkům v krajině, které doprovází významné komunikace, 

patří různé formy občerstvovacích stanic – hospody, krčmy a zájezdní hostince. 

Při vídeňské silnici se v naší oblasti vyskytovaly zájezdní hostince na Šátalce a 

v Jesenici. Osada Šátalka (dnes součást sousední Vestce) vděčí za svůj vznik právě 

zájezdnímu hostinci, kde byla dokonce na čas (mezi lety 1604 a 1631) umístěna 

poštovní stanice.510 

 

Velký hostinec byl i se všemi 

hospodářskými budovami 

zbourán v roce 1983.511 

 

 

                                                 
510

http://www.vestec.cz/satalka-historie.html 
511

 Informace z http://www.vestec.cz/satalka-historie.html, v pozemkových knihách není Šátalka 
vůbec zmíněna. 

Pozůstatky staré stezky nad Libří: 
kamenný mostek a široký úvoz 

Hostinec na Šátalce v roce 1760 

http://www.vestec.cz/satalka-historie.html
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 Naštěstí o něco lépe jsme zpraveni o hostinci v Jesenici. První zprávu o něm 

nalezneme v urbáři záduší kostela sv. Štěpána na Novém městě praţském k roku 

1640.512 Tehdy krčmu zakoupil postilion Jiří Kraus za sumu 460 kmg.513 

 Důleţitou zastávkou byla rovněţ hospoda v Libři, dnes zvaná „Na staré“, 

čili na staré cestě. Leţí přímo naproti gotickému kostelu sv. Jiljí, bývala u ní 

kovárna. Její strategická poloha na počátku vsi, přímo pod Libeřským vrchem, jí 

zaručovala dostatek zákazníků.514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
512

 SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 2832. 
513

 Tamtéţ, fol. 82. 
514

KUCROVÁ, V. Libeř v raném novověku, 2013, s. 23-26. 

Fotografie statku a hostince „Na 

Šátalce“, čp. 18 v roce 1942. Autor 

Adolf Vyšata, Fotografická sbírka 

EU AVČR, i.č. 23745. 

 

Restaurace „Na Staré“ v roce 2014 
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Drobné sakrální památky 
 

 Výrazným krajinným prvkem, spojeným s cestami jsou různé formy 

drobných sakrálních památek. Setkáváme se s nimi jak u důleţitých, tak ryze 

lokálních komunikací.515 Kříţky, boţí muka a kapličky jsou na první pohled čistě 

křesťanským symbolem, jejich tradice je však jiţ pohanská. Karel Veliký měl 

údajně nabádat ke stavění kříţů na křiţovatkách, aby poutník u nich mohl 

rozjímat nad svými hříchy. V našich zemích se hojně začínají objevovat boţí muka 

za Boleslava II. Taktéţ věšení svatých obrázků mělo být cestou k omezení kultu 

lesního prostoru. Dřevěné a kamenné symboly v krajině hrály velkou roli při 

poutích a procesích. V baroku se hojně objevují výklenkové kapličky.516 

Není však vţdy jednoduché rozplést příběh jednotlivých sakrálních památek – 

kdy a proč vznikly právě na tomto místě? Pokud neexistují ţádné písemné 

prameny, musíme se opět spolehnout pouze na staré mapy, v našem případě na 1. 

josefské mapování. 

 Představme si takové objekty na dolnobřeţanském panství podle typologie. 

Nebudeme-li k drobným památkám řadit kostely, pak je třeba všimnout si alespoň 

kaplí a kapliček. Největší z nich je kaple zasvěcená sv. Máří Magdaleně přiléhající 

přímo k zámecké budově v Dolních Břeţanech. Je velmi mladá, vysvěcená 

kardinálem Schönbornem v roce 1887.517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
515

 Duchovnímu rozměru drobných památek v dnešní době a společnosti se věnuje sborník Příběh 
drobných památek (Od nezájmu k fascinaci), edd. Tomáš Hájek-Irena Bukačová, 2001. 
516

 NUSEK, J.– SVOBODA, J. a kol., Příběh kapliček: drobné sakrální objekty na Podblanicku, 
2001, s. 37-44. 
517

 PODLAHA, A. Posvátná místa království Českého, s. 219 – 222. 

Kaple sv. Máři Magdaleny v Dolních 
Břeţanech přiléhá k zámecké 

budově (foto 2009) 
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 Solitérně stojí dosud v krajině kaple Jména 

Panny Marie na katastru Zdiměřic. Její vznik je 

datován rokem 1818, kdy byla postavena 

iniciativou Josefa Daubka. 

Indikační skica zde ovšem ještě v roce 1841 umísťuje symbol 

dřevěné kaple při cestě od Zdiměřic k Průhonicím. Polní trať 

severně odtud jiţ nese název „pod kaplí“.518 

 

 

 

 

 Z první poloviny 19. století pochází kaplička ve Lhotě, 

o jejím takřka dobrodruţném vzniku je dokonce zachována 

zpráva ve formě ţádosti místních obyvatel arcibiskupovi o 

poskytnutí finanční podpory na její stavbu. Důleţitá je 

zmínka o nutnosti zbourání teprve dva roky staré kaple a 

vyhlédnutí „jiného, slušnějšího místa“. 519Jednoduchá zděná 

stavba řazená k tzv. prostorovým typům kaplí, byla 

postavena na návsi. Dodnes vytváří malebný dojem „české 

barokní krajiny“, ačkoli její datace je nesporná.  

                                                 
518

http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/KRM/KRM379018410/KRM379018410_index.html 
519

„Nejosvícenější kníţe! Arcibiskupe praţský, její kníţecí Milost! Před dvěma lety byli jsme my 
občané vesnice lhotecké tak šťastný tu milost mejti, k vystavení kapličky milostivé povolení 
obdrţeti, která také po jejím vystavení na dalšej rozkaz jejich kníţ. milosti nás to neštěstí potrefilo, 
ţe ta samá kaplička nejenom v její postavienezhledná, ale i také od tehdejšího zednického mistra 
tak špatně postavená byla, ţe jiţ nyní zbořením hrozí, tak sice, ţe uvarování neštěstí rozbouraná a 
odklizená býti musí. K tomuto pádu tehdy, kdyţ se jiţ této kapličky k naší velké škodě zbavený 
vidíme, nahlíţeje, ţe taková v místě skrze k vzbuzování k poboţnosti a jiných svatých jednání, 
obzvláště pro rozmnoţení cti a slávy boţí velmi potřebná jestli, jest naše jednosvorné přání – jinou 
kapličku na jiným slušnějším místě, které jiţ vyhlídnuto jest sobě vystavět nechati. A poněvadţ 
naše mohovitost k tomu celému vystavení té kapličky nedostatečná jesti, pročeţ jakoţto věrný 
poddaný J.K.M. v nejhlubší pokoře co nejponíţeněji prosíme, nám k tomuto stavení a nějakou 
částkou cihel a tašek milostivě nápomocen býti. Za kterouţto milost my všichni s našema dítky 
v skládající modlitbu a dlouhé panování a zachování J.K.M. Boha všemohoucího neustále prositi 
budeme. V Lhotě dne 20. dubna 1828 /podpisy/.“ SOA Praha, fond Vs DB, i. č. 158 – stavby 1799-
1820, výběrově. 
 
 

Lhota 
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 Výklenkové kapličky jsou na sledovaném území 

zastoupeny relativně hojně. Zajímavý osud má kaple při 

severní okraji obce Dolní Břeţany. První vojenské mapování 

na jejím místě zaznamenává křiţovatku 4 cest (od Břeţan, 

Točné, Cholupic a potaţmo Prahy), zároveň tvořila cesta 

z východu na západ hranici mezi obcemi Cholupice a Břeţany. Stávaly tu hned 

dva kříţe – kamenný a dřevěný. Dřevěná kaplička tu podle indikační skici byla 

v roce 1841. Později byla nahrazena kamennou výklenkovou kaplí a zasvěcena 

snad sv. Václavu, jak dokládá soupis pomístních jmen z roku 1971.520 Tou dobou 

uţ patrně stavba chátrala, teprve roku 2006 byla opravena a znovu vysvěcena. 

Protoţe však nebylo známo její dřívější zasvěcení, byla pro kapli vybrána sv. 

Aneţka jako patronka smíření, neboť se objekt nachází v lokalitě zvané Svárov.521 

Cesta severojiţním směrem zcela zanikla. I to je příklad proměn vnímání kulturní 

krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
520

 Pole zvané „u kapličky“ leţící v mírném svahu je blíţe popsáno: „Při cestě na hranic katastru D. 
Břeţany-Cholupice je postavena kaplička sv. Václava, podle níţ zní i název polí“, s poznámkou 
časového uţití „odedávna dosud“. Pomístní jména na katastru Dolní Břeţany, zpracoval Vilém 
Hytka 1971. 
521

http://dolnibrezany.cz/kaplicka-ma-novou-patronku/d-1346 

Poloha kapličky u Dolních Břeţan, 
rok 1841 a současnost 

Dolní Břeţany 
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Nedaleko odtud, snad kdysi při jedné z větví 

stezky na Prahu, stojí v poli osamělá 

výklenková kaple sv. Anny. První vojenské 

mapování na jejím místě uvádí kamenný kříţ, 

indikační skica kapli dřevěnou.  

 

Kamenná stavba musela vzniknout ve druhé polovině 19. století. Zcela neobvykle 

se ke kapli váţe rovněţ pověst, související s údajným bohatstvím rodu Ţelínských 

ze Sebuzína.522 

 

 

 Mezi Hodkovicemi a Zlatníky vyrostla ještě jedna 

výklenková kaple. Její nika je opatřena ozdobnou mříţí a dosud 

o ni je pečováno. Nejstarší mapování na jejím místě opět vidí 

kamenný kříţek, a to na místě křiţovatky cest. Nic bliţšího o ní 

známo není. 

 

 

 Kdybychom pokračovali po cestě na jih, přes ostrým 

klesáním k Libři bychom minuli i zdejší kapli, typově od 

předchozích odlišnou. Jde o větší stavbu, do které se dá 

přímo vstoupit. Dnes je obrácena čelem do pole a zády 

k cestě, z čehoţ vyplývá, ţe původní komunikace musela 

vést jinudy neţ dnes. Indikační skica kapličku vůbec 

nereflektuje, josefské mapování zakresluje kamenný kříţ. 

Její umístění by mohlo být vysvětlitelné jakýmsi prvním (či 

naopak posledním) kontaktem s obcí a pohledem na kostel sv. Jiljí. 

 

                                                 
522

Podle pověsti zavezl Kryštof Ţelínský po nepodařeném stavovském povstání roku 1620 vůz plný 
pokladů do hluboké tůně nedaleko Hodkovic. Jako znamení synovi nechal sto kroků odtud vystavět 
kapličku sv. Anny. MUK, J. Pověsti jílovské, s. 9-16. 

Kaple sv. Anny u Hodkovic v roce 

1980 a 2010. 

 

Zlatníky 

Libeř 
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Typově podobná je kaplička sv. Jana 

Nepomuckého v Sázavě, nyní součásti 

městyse Davle. Velkorysá stavba s dřevěnou 

zvoničkou je datována rokem 1840. Kaple leţí 

u rozcestí při stoupání komunikace do vrchu 

směrem k Petrovu.523 

 

 

 

 Zcela záhadná dosud zůstává vyšší zděná kaple 

přibliţující se svým vzhledem boţím mukám v Zahořanech. 

V ţádném ze starých mapových děl není zachycena, podobně 

v pramenech.  Stoji při zatáčce cesty procházející obcí. Vznikla 

patrně ve 2. polovině 19. století. 

 

 

Boţí muka 

 Nejméně zastoupení mají na DolnobřeţanskuBoţní muka. Podle mého 

dosavadního výzkumu na území byla dvě, jedna jsou kulturní památkou, druhá 

neexistují. Stavba Boţích muk coby symbolu Kristova utrpení byla obvyklá hlavně 

v německy mluvících zemích. U nás se sloupková Boţí muka rozšiřují v 15. aţ 17. 

století. Objekt zakončený lucernou se stříškou (kaplicový nástavec) byl později 

nahrazován kaplicí se symboly umučení. Mladší stavby z 18. a 19. století se 

vyznačují oblými dříky na čtvercových soklech s jednostranně otevřenou 

kaplicí.524 
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 Fotografie: http://cermak.photos/_data/i/upload/2013/08/08/20130808220514-5c6c6803-
cu_s9999x200.jpg 
524

 NUSEK, J. – SVOBODA, J. a kol., Příběh kapliček: drobné sakrální objekty na Podblanicku, 
2001, s. 9-14; BUKAČOVÁ, I. Typologie drobných památek v krajině. In: Tomáš Hájek-Irena 
Bukačová(edd.), Příběh drobných památek (Od nezájmu k fascinaci), 2001, s. 58-62. 

Zahořany 
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 Jediná stojící Boţí muka bychom nalezli v Modřanech, 

v ulici U Pily. Zděná pilířová stavba s mohutným dříkem a 

kaplicí s nikami do čtyř stran zde vyrostla jako připomínka 

sedmileté války. Počátkem května 1757 se v Modřanech u 

provizorního pontonového mostu střetli pruští a rakouští 

vojáci. Šarvátku mnoho z nich nepřeţilo, u místa jejich 

pohřbení nechala obec vystavit vysoká Boţí muka.525 

 Josefu Košťálkovi, místnímu kronikáři v roce 1892, se stavba patrně moc 

nelíbila: „Pobití a utopení vojínové pohřbeni jsou u Modřan tam, kde za vsí, na cestě 

k Libuši postaveny jsou v šeredné formě komínu Boţí muka.“526 

Poznámka o cestě je velmi důleţitá, jak první 

vojenské mapování, tak indikační skica jí dávají 

zapravdu – kříţily se zde místní komunikace 

směřující do Modřan, Lhotky a Cholupic. 

Dnešní situace je zcela změněná po výstavbě 

vilové čtvrti a následně panelového sídliště 

zmizela původní síť komunikací. K památce 

dnes vede pouze jedna z původních čtyř cest. 
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BERANOVÁ, D. Malá kronika Prahy 12. Díl I., Kam sahá paměť generací, 2008. 
526

 Pamětní kniha obce Modřany: období nejstarší (1892-1925), s. 17. 

Poloha Boţích muk a cesty  
v Modřanech v letech 1760, 1841 a 

2011 

Modřany (nedatováno) 
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Rovněţ na křiţovatce stávala také Boţí muka u Zdiměřic. 

Jediným dokladem o jejich existenci jsou staré mapy a 

fotografie pořízená v roce 1942 při výzkumu někdejší 

Československé akademie věd a umění.527 Stavba s oblým 

dříkem na čtverhranném soklu s kaplicí a kříţem 

naznačuje, ţe by mohla pocházet z mladší doby vzniku 

Boţích muk – 18.-19. století. Památka zmizela beze stopy, pravděpodobně ve 

druhé polovině 20. století při budování socialistické vesnice. 

 

 

 

 

Zvoničky 

 Specifickým druhem drobných sakrálních památek jsou 

zvoničky, které v sobě spojovaly několik funkcí. Hlas zvonu svolával 

k pravidelným modlitbám, oznamoval úmrtí a varoval před poţárem. 

Právě ohlášení nebezpečí ohně zvoněním bylo obsahem patentů Marie 

Terezie a Josefa II. ve druhé polovině 18. století. V tomto období se 

zvoničky hojně rozšiřují.  

 Nejprve se zvon zavěšoval jednoduše v přirozené rozsoše 

stromu, později se objevují „vidláky“, tedy samostatně stojící rozsochy 

stromů zakončené stříškou.  Takové typy zvoniček se dochovaly v Libři u kostela, 

Chotouni, Bohulibech a na Skalsku. 

 

                                                 
527

 Fotoarchiv EU, i. č. 23743, fotograf Adolf Vyšata, 1942. 

Poloha Boţích muk u Zdiměřic v indikační skice, 2. vojenském 
mapování a ortofotomapě z roku 2011 

Zdiměřice, 1942 

Libeř 



188 

 

 Rozšířenější jsou však kamenné sloupkové zvoničky. Na panství lze 

sledovat určitou typovou podobnost. Na štíhlém sloupku je z překladů vytvořen 

prostor pro zvon. Zvonička bývá ještě zakončena kovovým kříţkem. Tyto 

stavbičky najdeme na návsích v Hodkovicích, Lukách pod Medníkem, Ohrobci a 

Vestci. V archivu Regionálního muzea v Jílovém se dochovaly kresby zvoniček 

v okolí, které zhotovil Václav Čihák k Národní výstavě Českoslovanské, konané 

v roce 1895.528 Zvonička v Chotouni je zde vypodobněna zcela jinak – jako 

doplňková konstrukce u štítu domu čp. 4. Velkou hodnotu má i kresba dřevěné 

konstrukce dnes neexistující zvoničky v Zahořanech, datovaná ovšem k roku 1916. 

 

 Zcela jiná zvonička stojí ve Zdiměřicích, je z červeného pískovce, lucerna je 

zakončena stříškou a kovovým kříţem. 
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 Regionální muzeum v Jílovém, Národní výstava českoslovanská, i. č.1528. 

Zvonice v Chotouni, Zahořanech a na Skalsku, 
1895 (1916) 
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Specifickým a jiţ modernějším druhem bývaly zvonice umístěné u poţárních 

zbrojnic. Takové dosud stojí v Jesenici a Okrouhle. Je na místě se domnívat, ţe 

stavby jsou nástupkyněmi původnějších skromnějších zvoniček. 

 

 

 

 

 

Zvonice v Lukách pod Medníkem, 
1895 a 2013 

Zvoničky v Hodkovicích, Ohrobci, 
Vestci a Zdiměřicích (současnost) 

Hasičská zbrojnice se zvonicí 
v Okrouhle, počátek 20. století 
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Kříţe a kříţky 

 Do celkového výčtu ještě zbývá nejvíce početná skupina – kříţe a kříţky. 

Jejich variabilita je na panství relativně pestrá, většina však pochází z 19. století, 

jedná se o kované či litinové kříţe na kamenném podstavci. Nedochoval se ţádný 

kříţ dřevěný, případně kámen s vytesaným symbolem. Kromě křesťanské 

symboliky kříţ funguje také jako hraniční znamení vytesávané do kamenů či 

kmenů stromů. Vzhledem k jejich velkému mnoţství se nebudu zabývat kaţdou 

jednotlivě. Primárně se lze zabývat kříţky dosud existujícími, jiţ zaniklé památky 

objevíme jen díky starým mapám, či případně pomístním názvům. Většinu kříţků 

bychom nalezli u křiţovatek místních komunikací, další leţí na místech 

připomenutí důleţité události. Jen málokdy jsme však schopni příběh památky 

rozklíčovat. 

 

 Nenápadně například stojí kříţ na kamenném podstavci 

při cestě mezi Dolními Břeţany a Lhotou. Neleţel na křiţovatce 

cest, jeho příběh nám ale patrně navţdy zůstane skrytý. Na místě 

současné památky datované rokem 1899 stával dřevěný kříţ jiţ ve 

2. polovině 18. století. 

 

 

 Jako memento působí osamělý mohutný kříţ na nízkém 

kamenném podstavci kříţ s ukřiţovaným Kristem v polích u 

Dolních Jirčan. Cesty křiţující katastr obce při kolektivizaci a 

výstavbě cihelny v letech 1970-1971 zmizely, takţe kříţ nyní stojí 

pouze při komunikaci uţívané při dopravě cihlářské suroviny.529 

Vzhledem k tomu, ţe jej nezaznamenává ţádná ze starších map, je 

pravděpodobné, ţe vznikl aţ ve 2. polovině 19. století. 

 

 

                                                 
529

http://www.tondach.cz/proc-tondach/o-spolecnosti/vyrobni-zavody 

Lhota 

Dolní Jirčany 
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 Třetím příklad ukazuje, jak se poloha památek v času a 

místě relativizuje. Vysoký kříţ s pamětní destičkou se špatně 

čitelným vročením stojí při jiţ bývalé křiţovatce u Jesenice. 

Zde bylo moţno sjet z vídeňské cesty směrem na Dolní Jirčany 

a další obce jihozápadním směrem. Frekventovaná silnice byla 

v roce 2012 fakticky zrušena v rámci výstavby tzv. Praţského 

okruhu a přivaděče na dálnici. Úsek této komunikace se tak stal historickým 

pojmem... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro celkový přehled o komunikacích a sakrálních památkách na panství 

bylo zvoleno jako podklad první vojenské mapování. Zeleně jsou vyznačeny 

kostely, červeně ostatní drobné památky. Modrá linka probíhá oběma větvemi tzv. 

linecké stezky, červeně je vytaţena vídeňská silnice. 

Ze srovnání 3. vojenského mapování z roku 1860 a současné mapy je 

dobře vidět moderní úprava silniční sítě. Krouţek blíţe k obci vyznačuje 

výše popisovaný kříţ, druhá značka zachycuje dnes jiţ neexistující 

sakrální památku u rovněţ zaniklé křiţovatky. Celková situace tak 

objasňuje existenci – ze současného pohledu nepotřebné nelogické a 

zbytečné zatáčky. 

 

Jesenice 
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 Jedinečným pozůstatkem lidové zboţnosti v krajině je lokalita U obrázku 

na pěšině mezi Jílovým a Bohuliby. Na kraji lesa stojí jednoduchý dřevěný kříţ 

s Kristovým obrazem, ozdoben umělými květinami. Pomístní název je doloţen 

nejpozději ve stabilním katastru v roce 1841. Lidový výklad praví, ţe jde o místo, 

kde „býval na stromě obrázek svatých“.530 Snad se k místu vázala pověst, která se 

ústním podáním nezachovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
530

 Pomístní jména na katastru Bohuliby, zpracoval Ing. Otakar Vorel, září 1972. 

„U obrázku“ v roce 1895 a 2011 
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 Zbývá jen připomenout dnes neexistující kříţky. U ovčína při někdejším 

dvoře Obora stával na křiţovatce cest dřevěný kříţ, zachycuje jej jiţ 1. vojenské 

mapování. Ještě v roce 1972 byl na místě, poté zanikl.531 

 

 Jediné poznatky o kříţku u křiţovatky cest u 

Ohrobce nám zanechalo opět první vojenské 

mapování a také fasse tereziánského katastru, kde 

jsou pole označována „pod kříţem“ či „u kříţe“. 

Kříţek asi zanedlouho zmizel a s ním i polní cesta, 

přicházející sem od východu, protoţe na mladších 

plánech uţ vyznačen není. 

 

 

 

 

 Studium drobných sakrálních památek ukázalo především jisté nebezpečí 

v jejich prezentaci v historické krajině. Kromě několika málo případů, kdy jejich 

vznik můţeme časově určit, zůstává otevřenou otázkou, kdy a proč konkrétně 

vznikly. V našem případě se zdá, ţe z velké části současné kapličky a kříţky 

vznikly v 18.-19. století na místě starších, patrně dřevěných staveb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
531

 „K vovčínu – cesta jdoucí od osady k silnici Petrov-Jílové, na kterou ústí u bývalého ovčína. 
Někdy se téţ říká ke kříţi, protoţe na křiţovatce stojí dřevěný kříţ“. Pomístní jména na katastru 
Bohuliby, zpracoval Ing. Otakar Vorel, září 1972. 



195 

 

 

Závěr 
 

 

 Zhodnocení celkového výzkumu mě staví před nesnadný úkol. Kulturní 

krajina a její proměny v raném novověku na konkrétním území totiţ přináší spíše 

odpovědi na otázky mikrohistorie lokality. V makroměřítku se dosaţené cíle 

mohou jevit jako příliš malé. 

 Sledovaná oblast Dolnobřeţanska měla výhodu v blízké poloze vůči 

hlavnímu městu českého království. Centrem obchodu byla tedy pro místní 

obyvatele Praha, konkrétněji Nové Město praţské. Nejčilejší obchodní komunikací 

byla ve středověku Linecká stezka vedoucí od Jílového přes Libeř a Zlatníky 

k Praze, později její funkci nahradila cesta Vídeňská vinoucí se přes Jesenici. 

Vývoje doznalo také samotné panství.  

Původní relativně samostatné vsi většinou v majetku drobných šlechticů a 

praţských měšťanů byly připojovány k Břeţanům, po polovině 17. století jich byla 

většina, poslední ves (Zlatníky) se k velkostatku dostaly po roce 1845. Důleţitým 

mezníkem byla na českém venkově třicetiletá válka – první katastr uvádí, ţe 

v roce 1654 bylo na tomto panství více neţ 50% pustých chalupnických usedlostí a 

o něco málo méně selských, 3 vesnice vypočítává berní rula jako celé pusté. O 

rozšíření panství se v této době zaslouţil hlavně rod Ţelínských ze Sebuzína. Od 

roku 1717 patřily Břeţany Praţskému arcibiskupství a ve zdejším zámku bylo 

nejen sídlo vrchnosti, ale i letní rezidence arcibiskupů. 

Postoupíme-li ještě o úroveň níţ, dostaneme se k samotným vesnicím, jejichţ 

vznik a další rozvoj byl rovněţ individuální. Hlubšímu rozboru byly podrobeny 

vsi, u kterých byl zjištěn více neţ 100% nárůst domů uvnitř sídla. Šlo o 6 vesnic, u 

kaţdé z nich mělo výrazné zvýšení počtu usedlostí jiný důvod. U Březové, 

kolonizační vsi Ostrovského kláštera, došlo k dočasnému zpustnutí a 

pravděpodobná někdejší pravidelná řadová zástavba byla doplněna podruţskými 

chalupami. Domkáři a podruzi ostatně stáli za rozšířením centra panství – 

samotných Dolních Břeţan, v Libři zabrali plochu návsi. Také v Okrouhle, 

Podloučí a Zahořanech stáli za rozšířením plochy intravilánu domkáři. Na rozdíl 
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od předchozích případů ale vytvářeli samostatné „okrsky“ na okraji vsi při cestě. 

Sonda ve výsledku potvrdila obecný poznatek o takřka masovém zastavování 

volných prostorů ve vsi domkářskými a podruţskými chalupami, zejména ve 2. 

polovině 18. století, které vedlo k početní převaze domkářů nad sedláky a 

chalupníky. 

Pod drobnohled se dostaly rovněţ vybrané usedlosti v konkrétních lokalitách. 

Zaměřila jsem se na důvody a okolnosti vzniku nových domů, jejich obnovení a 

další nestandardní změny, jakými bylo například spojení, nebo výměna selské 

usedlosti za panský dvůr. Posledně jmenovaná situace se stala ve Zvoli, resp. ve 

Lhotě. Z jednoho zvolského gruntu vrchnost dvůr vytvořila, ve vedlejší Lhotě byl 

naopak dvůr zrušen, stal se z něj běţný selský statek, na který se přestěhoval 

sedlák ze Zvole. V pramenech obtíţněji sledovatelné je zánik, či zpustnutí domu. 

Není totiţ vţdy zjistitelné, do jaké míry objekt zanikla, zda přestal zcela fyzicky 

existovat, nebo došlo jen k dočasné neschopnosti hospodáře odvádět povinné 

dávky vrchnosti. Nejméně v jedné obci je pravděpodobný transfer, resp. obnova 

statku stejného jména na jiném místě (Libeř - grunt Svatoše Vlčka, podobné znaky 

vykazuje grunt Ţebříčkovský v Dolních Břeţanech). Vrchnost patrně nechávala 

poddaným ve většině případů předávání usedlostí volnou ruku, pouze 

v extrémních situacích zasáhla a dosadila nového hospodáře dle svého uváţení. 

Krajinu nevytvářela jen samotná sídla, ale i další objekty, v raném novověku na 

našem zájmovém území šlo o dvory, ovčíny, mlýny, baţantnice či rybníky. Dvory 

byly obvykle situovány k panskému sídlu uvnitř vesnice. Výjimkou byl ovčín nad 

Libří u Libně. Jeho zaloţení ve druhé polovině 16. století bylo podmíněno 

zvýšenou podnikatelskou činností šlechty v tomto období. Objekt uprostřed 

pastvin, zároveň však nedaleko dvora, mohl být domovem aţ pro tisíc kusů 

ovčího dobytka. Se šlechtickým podnikáním souvisí rovněţ budování rybníků – 

velká ziskovost a příhodné podmínky podnítily majitele panství a statků ke stavbě 

nejednoho vodního díla. Sledovat jsme schopni v pramenech jen jednotlivé 

rybníky, např. Pytlík u Libně, jehoţ existenci lze doloţit jiţ v 16. století. Celkově 

ale z pramenů vysvítá jednoznačný úpadek rybníkářství související se škodami za 

třicetileté války, další vodní plochy jsou cíleně vysušovány v 18. a 19. století. 
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Plocha vinic, chmelnic a baţantnic se v naší krajině příliš neprojevila. Výrazným 

prvkem však byly mlýny, resp. jejich náhony. Pokud se mlýn nenacházel přímo 

pod velkým rybníkem (Dolní Břeţany, Chotouň) nebo u řeky (Modřany), musela 

k němu být vedena voda náhony dlouhými stovkami metrů. Takové provozy 

stávaly při Zahořanském potoce a vzhledem k malému spádu vodoteče byly 

náhony velmi dlouhé. Pozůstatky vodních kanálů jsou dosud v krajině výraznými 

pozůstatky antropogenní činnosti. 

Pomalu jsme opustili prostor intravilánu a dostali se „za humna“, do pluţiny. 

Studium pluţin má u nás dlouhou tradici a souvisí výzkumem vzniku samotných 

vesnic. Proto se u vesnic kolonizačních, plánovaně zaloţených, setkáváme 

s pravidelnými pluţinami. Příkladem je pluţina lánová, charakteristická pásy 

pozemků táhnoucích se přes celou šířku katastru (Březová, Ohrobec). 

Pravidelným rozdělením pluţiny na úzké polní pásy se vyznačuje pluţina traťová, 

sledovatelná u Libře, Zvole, Vestce, Zlatník, Hodkovic, Dolních Břeţan a 

Zdiměřic. Vsi hromadného sídleního typu kolem sebe naopak mají pluţinu 

úsekovou, rozdělenou na řadu nepravidelných tvarů (Bohuliby, Dolní Jirčany, 

Jesenice). Popsané dělení se však při bliţším zkoumání nejeví tak jednoznačně. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe primárním pramenem jsou indikační skici z počátku 

19. století, je třeba mít na zřeteli velmi pravděpodobné pozdější změny distribuce 

pozemků v pluţině. U Zlatník , Ohrobce a Zvole bylo zjišťováno, zda vzhledem 

k zachované pravidelně dělené pluţině je moţné zpětně vysledovat pravidelnost 

při distribuci jednotlivých pozemků tak, jak to bylo obvyklé např. v severní 

Evropě. V téţe kapitole jsem zhodnotila také vyuţití zemědělské půdy a to formou 

sondy na Nové Libni. Nejúrodnější půdy se koncentrovaly do severní oblasti 

panství, směrem k jihozápadu bonita klesá, coţ je dáno přírodními podmínkami. 

Lesům je věnována celá kapitola, důleţitým pramenem ke studii vývoje lesních 

ploch jsou v tomto případě katastry, konkrétně v nich ukrytá pomístní jména. Ta 

vytváří podklad pro postihnutí charakteru porostů v konkrétních lokalitách, ne 

bohuţel pro konkrétní období. Předpokládaný většinový pokryv území lesy 

dubovými a habrovými ve středověku postupně střídaly klučené plochy nových 

vesnic. Postupné odlesňování se zpomalilo, v případě událostí negativně 
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ovlivňujících hospodářství, dokonce zastavilo a docházelo dočasně k jevu 

opačnému. Dolnobřeţanské dříví nepatřilo mezi výrazné obchodní artikly, 

primárně bylo spotřebováváno místně, hojné jsou zprávy o výrobě dřevěného uhlí 

a jeho vývozu. V otázce vývoje druhového sloţení nelze generalizovat pouze na 

základě marginálních poznámek, celkově lze ale shrnout, ţe i zde na panství došlo 

k postupné přeměně lesních ploch na smrkové monokultury v období 18.-19. 

století. 

Velmi důleţitým prvkem v krajině jsou cesty a komunikace všeho druhu. Bylo 

jiţ řečeno, ţe oblastí procházely svého času dvě důleţité komunikační tepny. 

Zatímco cesta vídeňská je dodnes velmi frekventovanou cestou, stezka přes Libeř 

a Zlatníky pozbyla svého významu. Výhodou zániku cesty je pro badatele 

mnoţství pozůstatků v terénu, jako jsou úvozy, valy, nebo mosty. O stavbě silnice 

na počátku 19. století u Libře informuje sada korespondence mezi 

vrchnostenskými orgány, umoţňuje tak náhled do fungování takové stavby. 

S cestami se pojí také tzv. „přidruţené provozy“, jako jsou zájezdní hostince. 

Obvykle byly situovány ve vsích, výjimkou je Šátalka mezi Vestcí a Jesenicí, která 

skutečně vyrostla jako zájezdní hospoda.  

Duchovní osvěţení mohli poutníci a obchodníci nalézt u nespočtu sakrálních 

památek, lemujících komunikace. Jen málo z nich lze přesněji datovat – 

jehlanovitý památník u Jesenice z roku 1706, nebo Boţí muka vystavená na 

památku padlých vojáků v roce 1757 u Modřan. Kapličky máme bezpečně 

datovány dvě – u Zdiměřic (1818) a ve Lhotě (po 1828). Drobné kříţe a kříţky 

pochází většinou z 19. století, staré mapy ale zaznamenávají jejich předchůdce na 

stejném místě. Duchovní rozměr krajiny tak můţeme bezpečně ponechat v celém 

sledovaném časovém úseku. 

 

Krajina se coby proměnlivý faktor velmi těţko uchopuje, v úvodu bylo řečeno, 

ţe kaţdý v ní můţe vidět něco jiného. Studium vývoje krajiny v době tak vzdálené 

přináší i po prostudování stovek stran historických pramenů jen jakýsi záblesk 

skutečnosti... 
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 Die freie Enzyklopädie Wikipedia, grafika dehtářské pece: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Albrechts_Teerofen 

 ENIVS – Informační servis o ţivotním prostředí v Praze, Cholupická 

baţantnice: http://envis.praha-

mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU20.htm 

 Historická ekologie, webové stránky Botanického ústavu AV ČR: 

http://www.historickaekologie.cz/gloss.php 

 Historisches Lexikon Bayerns, dřevoryt: http://www.historisches-lexikon-

bayerns.de/document/artikel_45651_bilder_value_4_wald4.jpg 

 ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů 

dokumentu. Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. 

<http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>. 

 Jan Čermák, fotografie kaple sv. Jana Nepomuckého v Davli-Sázavě: 

http://cermak.photos/_data/i/upload/2013/08/08/20130808220514-

5c6c6803-cu_s9999x200.jpg 

 Lesní zákon 289/1995 Sb. Zákon o lesích, §2 a, 

http://www.lesnizakon.cz/2-vymezeni-pojmu.html 

http://mapy.crr.cz/
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.historickaekologie.cz/gloss.php
http://www.lesnizakon.cz/2-vymezeni-pojmu.html
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 Malý ochranářský kruh MLOK, les: 

http://mlok.czechian.net/temata/lesy/lesy.pdf 

 Mapový portál výzkumného ústavu geodetického, topografického a 

kartografického: http://mapy.vugtk.cz/mapserver/index.php 

 Mapy: http://www.mapy.cz/ 

 Městská část Praha 12, kroniky obce: http://www.praha12.cz/kronika-

uzemi-prahy-12/ds-1263/archiv=1&p1=6588 

 Národní inventarizace kontaminovaných míst, mapové aplikace 

historických snímků z 50. let 20. století.:http://kontaminace.cenia.cz/. 

 Obec Dolní Břeţany, zpráva o kapli: http://dolnibrezany.cz/kaplicka-ma-

novou-patronku/d-1346 

 Obec Jesenice: http://www.oujesenice.cz/. 

 Obec Okrouhlo, historie: http://www.okrouhlo.cz/historie-a-

soucasnost/d-1724/p1=316 /cit.24.1.2012/) 

 Obec Vestec, dějiny: http://www.vestec.cz/satalka-historie.html 

 Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska: 

http://oldmaps.geolab.cz/ 

 Tondach Česká republika: http://www.tondach.cz/proc-tondach/o-

spolecnosti/vyrobni-zavody 

 Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky v. v. i., oddělení 

onomastiky: http://www.ujc.cas.cz/zakladni-

informace/oddeleni/oddeleni-onomastiky/ 

 Výlety po Čechách a sport, fotografie mostu u Vyšehořovic: 

http://www.cysnews.cz/clanky/vylety-a-cestopisy/vylet-do-uval-a-

prirodniho-parku-skvorecka-obora-----kralicina.html#most 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
http://www.okrouhlo.cz/historie-a-soucasnost/d-1724/p1=316
http://www.okrouhlo.cz/historie-a-soucasnost/d-1724/p1=316
http://www.cysnews.cz/clanky/vylety-a-cestopisy/vylet-do-uval-a-prirodniho-parku-skvorecka-obora-----kralicina.html#most
http://www.cysnews.cz/clanky/vylety-a-cestopisy/vylet-do-uval-a-prirodniho-parku-skvorecka-obora-----kralicina.html#most
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Použité prameny (nevydané) 
 

 

Národní archiv 

 

1. oddělení 

 

Fond Desky zemské větší 

- 127 F 5b 

- 127 O4 – 171 N 4 

- 138 N 19 

- 138 N 19 

- 142 H 22 

- 142 H 22 

- 172 

- 172 C 16  

- 18 E 26. 

- 181 G 10 

- 25 G 13 

- 393 M 9 

- 396 R 13 

- 44 L 2 

- 59 E 7 

- 594 E 5 

- 62 K 29 

- 66 P 15 

- 89 F 18 

- 90 H 13 

- 90 H 6 

- G 30H 1 
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Fond Desky dvorské (DD) 

- DD XICI, 362 

- DD XXX, 151 

 

Fond Archiv Praţského arcibiskupství – hospodářství (APA-H) 

- č. 1030, sign. XXXI/1/113 

- č. 1305, kt. 1184 a 

- č. 1305, kt. 1184a 

- č. 1305, kt. 1184a 

- č. 1419, kt. 1362 

- č. 1419, kt. 1362 

- č. 2102 

- č. 2102 

- č. 2108 

- č. 2108 

- č. 2150 

- č. 2591 

- č. 2605 

- č. 2629 

- č. 3306, C 104 3/5, C 104/5, kt. 2011 

- č. 772, I/1/0-11, kt. 52 

- č. 772 

- č. 886, sign. XI/2/80-86, kt. 243 

- č. 886 

 

Fond Archiv Praţského arcibiskupství I (APA I) 

- č. 2591  

- č. 2605 
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Fond Stará manipulace (SM) 

- č. 205, B 23/18 

- č. 2259, M/78/6 

- č. 3133 

 

 

Fond Dominikáni  

- č. 30 

- č. 34  

 

Fond Exequatoriumdominicale (ED) 

- č. 1702 

 

Fond Josefský katastr (JK) 

- č. 1583 

- č. 2386 

- č. 2387 

- č. 2388 

- č. 2389  

- č. 2391 

- č. 2392 

- č. 2440 

 

 

Fond Tereziánský katastr (TK) 

- č. 1470  

- č. 1583 

- č. 1584 

- č. 1677/493 

- č. 294/31   
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Fond Stabilní katastr-duplikát (SK-duplikát) 

- č. 6638, kt. 3010 

- č. 6652, kt. 3016 

- č. 6653 

- č. 6639 

 

Fond Popisy hranic (PH) 

- č. 4578 

- č. 6638 

- č. 6666, kt.3021 

 

Fond Urbáře 

- č. 55 

 

2. oddělení 

 

Fond Sbírka map a plánů (SMP) 

- č. 1272 

 

Fond Sbírka montánních map a plánů (SMMP) 

- č. 1406 

- č. 1404 

- č. 151 

- č. 809 
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Státní oblastní archiv v Praze 

 

Fond Velkostatek Dolní Břeţany (Vs DB) 

- č. 154 

- č. 158 

- č. 2041 

- č. 2046 

- č. 2728 

- č. 2729 

- č. 2735 

- č. 2736 

- č. 2737 

- č. 2738 

- č. 2740 

- č. 2742 

- č. 2743 

- č. 2745 

- č. 2746 

- č. 2757  

- č. 2832 

- č. 29 

- č. 30 

 

Fond Velkostatek Svatý Jan pod Skalou 

- č. 1 

- č. 3 

- č. 4 

- č. 5 

- č. 6 

- č. 729 

- č. 733 
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Státní oblastní archiv Třeboň 

Fond Cizí statky – registratura  

- č. 22, sign. II/28-1, karton 101 

 

Österreichisches Staatsarchiv, Wien 

- sign. B IXa 92, sv. 10, sekce 124 

 

Österreichische Nationalbibliothek, Wien 

- sign. KKB C.58.1-10 

 

Fotoarchiv Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, 

 v. v. i. 

- č. 23 743 

- č. 23 728 

- č. 5 356 

- č. 5 368 

 

Oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český, Akademie věd ČR, 

 v. v. i 

- Pomístní jména na katastru Bohuliby, zprac. Ing. Otakar Vorel, 1972 

- Pomístní jména na katastru Dolní Břeţany, zprac. Vilém Hytka, 1971 

- Pomístní jména na katastru Libeř, zprac. Josef Hrubý, 1973 

- Pomístní jména na katastru Okrouhlo-Zahořany, zprac. Lenka Vrolová, 

1975 

- Pomístní jména na katastru Psáry, zprac. Jaroslav Jaroš, 1964 

- Pomístní jména na katastru Zlatníky, zprac. Josef Širc, 1964 

- Pomístní jména na katastru Zvole-Březová-Oleško, zprac. Ladislav Strnad, 

1964 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 

- č. 1528 



208 

 

Seznam použité literatury 
 

BARTÁK, Jan, Přehledný místopis země České, č. 1. Okres Jílovský, politický, soudní i 

berní samotný, Praha 1939. 

BARVÍŘ, Ladislav, Ze zlatých hor jílovských: o hlavní části ţíly šlojířské, Praha1927. 

BARVÍŘOVÁ, Olga, Z dějin Chotouně u Jílového. In: Vltavské proudy XVIII, 

25.1.1939. 

BECK, Rainer, Unterfinning: Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne, München 

1993. 

BERANOVÁ, Danuta, Malá kronika Prahy 12. Díl I., Kam sahá paměť generací, 

Praha 2008. 

BERANOVÁ, Magdalena – KUBAČÁK, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách a 

na Moravě, Praha 2010. 

BERNAT, Jiří – CHYTRÁČEK, Miloslav, Nálezy ze středověké pluţiny v Ohrobci, 

okr. Praha-západ. In: Archeologie ve středních Čechách 4, 2000, s. 349-357. 

BÍLEK, Tomáš Václav, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618(Spisů musejních č. 

155. Novočeská bibliotéka č. 25), Praha 1882. 

BIRKHAN, Helmut, Pflanzen im Mittelalter: Eine Kulturgeschichte, Wien 2012.  

BOHÁČ, Zdeněk, Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů. In: 

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka X, Jemniště 1969, s. 109-146. 

BOHÁČ, Zdeněk, Geneze sídla a pluţiny jako pramen k dějinám osídlení. In: 

Historická geografie 25. Sborník příspěvků k problematice sídel a zaniklých 

středověkých osad a pluţin, 1986, s. 7-52. 

BOHÁČ, Zdeněk, Ostrov: Tisíciletá historie zmařeného kláštera, Praha 1999.  

BOHÁČ, Zdeněk, Pozemková drţba praţského arcibiskupství v době předhusitské. In: 

Historická geografie 18. Sborník příspěvků k dějinám feudální drţby 

předhusitských Čech, Praha 1979, s. 165-203. 

BRŮNA, Vladimír – BUCHTA, Ivan – UHLÍŘOVÁ, Lenka, Identifikace historické 

sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování, Ústí nad 

Labem 2002. 

BŘEZAN, Václav, Ţivoty posledních Roţmberků, I. díl, 1985. 



209 

 

BUKAČOVÁ, Ivana, Typologie drobných památek v krajině. In: Tomáš Hájek-Irena 

Bukačová (edd.), Příběh drobných památek (Od nezájmu k fascinaci), 2001, s. 

58-62. 

CENDELÍN, Dušan, Přesná specifikace jako východisko i podmínka při řešení 

historických pozemních komunikací. In: Staré stezky 7/2002, s. 7-21. 

CÍLEK, Václav, Krajiny vnitřní a vnější, Praha 2010, II. vydání. 

ČECHURA, Jaroslav, Hluboká za pánů z Hradce: vznik podnikatelského velkostatku. 

In: Sborník Národního muzea, řada A, sv. XLVI, č. 1-4, 1992, s. 1-67. 

ČERNÝ, Ervín, Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a pluţin na 

Drahanské vrchovině I-II. In: Zprávy České archeologické společnosti, sešit 

15,1973, s. 50-119. 

ČIHÁK, Leopold, Paměti královského horního města Jílového a jeho zlatých dolů, 

Jílové u Prahy 1898. 

ČTVERÁK, Vladimír – LUTOVSKÝ, Michal, Raně středověké hradiště v poloze 

„Hradišťátko“ u Dolních Břeţan. In: Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, s. 

407-440. 

ČTVERÁK, Vladimír a kol. Encyklopedie Hradišť v Čechách, Praha 2003. 

DAVIDOVÁ, Tereza, Nejstarší osídlení Krňan a okolí ve světle archeologických 

nálezů. In: Mezi Sázavou a Vltavou 1061-2011, ed. Václav Šmerák, Krňany 2011, 

s. 23-27. 

DEMEK, Jaromír, Úvod do krajinné ekologie, Olomouc 1999. 

DOHNAL, Martin, Historická kulturní krajina v novověku. Vývoj vsi a pluţiny v 

Borovanech u Bechyně, Praha 2003.  

DOHNAL, Martin, Koncept polyfokálních sídel na příkladu vývoje obce Opařany na 

Táborsku. In: Historická geografie  38/2, 2012, s. 271-298. 

DOHNAL, Martin, Regulace vesnického osídlení a krajiny ve středověké a novověké 

severní Evropě. In: Český lid 96. Etnologický časopis č. 3, 2009, s. 279-308. 

DOHNAL, Martin, Středověké pluţiny Velké Británie a jejich význam pro poznání 

zemědělského vývoje v českých zemích. In: Český lid. Etnologický časopis 98, č. 4, 

2011, s. 337-357. 



210 

 

DOHNAL, Martin, Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století, 

Praha 2006.  

DRAGOUN, Bohumír - MATOUŠEK, Václav, Archeologický odkryv uhliště v 

Olbramově a experimentální pálení dřevěného uhlí v Uhřínově. In: Archeologie ve 

středních Čechách 8, 2004, s. 727-772. 

GOJDA, Martin, Archeologické dědictví české krajiny: Identifikace a dokumentace 

pomocí leteckého laserového skenování. In: Vesmír 92, 1/2013, s. 18-20. 

GOJDA, Martin, Vývoj archetypů kulturní krajiny, Praha 2000. 

GRULICH, J. Venkovan. In: Člověk raného novověku, Praha 2007. 

HANSJŐRG, Kűster, Die Entdeckung der Landschaft: Einführung in 

eineneueWissenschaft, München 2012. 

HANZAL, Josef, Těţké časy. In: Jílové u Prahy: Historie a současnost, Jílové u 

Prahy 1987, s. 63-90. 

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – POLC Jaroslav (edd.), Praţské arcibiskupství 1344-1994. 

Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi, Praha 1994. 

HOFMANN, Gustav, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do 

zavedení metrické soustavy, Sušice-Plzeň, 1984. 

HOLEC, František, Obchod s dřívím v Praze ve 14.-17. století. In: Praţský sborník 

historický VI, 1971, s. 5-100. 

HUDEČEK, O. Rybníkářství v Čechách od středověku do počátku industrializace. 

Příklady Třeboňska, Pardubicky a Blatenska. FHS UK v Praze, bakalářská práce, 

2009. 

HŮRKA, Martin, Kamenný most u Vyšehořovic. In: Památky středních Čech 28, 

1/2014, s. 75-77. 

CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan Evangelista, Dějiny lesů a lesnictví (hospodářství 

lesního a hospodářského lesního zřízení či úpravy lesa - soustav) v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku, Písek 1913. 

CHODĚJOVSKÁ, Eva,1. vojenské mapování jako pramen pro poznání krajiny druhé 

poloviny 18. století: komunikace v praţském regionu. In: Krajina jako historické 

jeviště. K poctě Evy Semotanové, ed. Chodějovská, Eva - Šimůnek, Robert, 

Praha 2012, s. 159-184. 



211 

 

KAŠPAR, Jaroslav, Vybrané kapitoly z historické geografie českých zemí a z nauky o 

mapách, Praha 1990. 

KLIMEK, Tomáš, Krajiny českého středověku, Praha 2014. 

Kolektiv autorů, Atlas krajiny České republiky = Landscape atlas ofthe Czech 

Republic, Praha-Průhonice 2009. 

KOŠINA, František, Původní půdorysy osad na Holešovsku a jejich srovnání s 

půdorysy zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině. In: Historická 

geografie 25. Sborník příspěvků k problematice sídel a zaniklých středověkých 

osad a pluţin, 1986, s. 147-156.  

KRATOCHVÍL, Josef, Topografická mineralogie Čech IV. (L-N), Praha 1969. 

KRZEMIEŃSKA, B. - TŘEŠTÍK, D. Sluţebná organizace v raně středověkých 

Čechách. In: Československý časopis historický XII, č. 5, 1964, s. 637-667. 

KUCROVÁ, Veronika, „Mít tak poklady břeţanského zámku, koupil bych za ně půl 

světa“ Minulost a současnost zámku Dolní Břeţany. In: Dějiny staveb 2011. Sborník 

příspěvků z konference Dějiny staveb 2011, Plzeň 2012, s. 97-101. 

KUCROVÁ, Veronika, Libeř – Proměny mikrosociální a hospodářsko-ekologické 

struktury raně novověké vesnice ve středních Čechách, Mgr. práce, ÚČD FF UK, 

2010. 

KUCROVÁ, Veronika, Libeř v raném novověku, Praha 2013. 

KUCROVÁ, Veronika, Vývoj intravilánu obce Libeř v Dolním Posázaví v 16. aţ 19. 

století, Bc. práce, ÚČD FF UK, 2008. 

KUČERA, Zdeněk, Jak vnímáme krajinu a její paměť, Geografické rozhledy 4/08-

09, 2009, s. 6-7. 

KUNA, Martin a kol., Nedestruktivní archeologie: teorie, metody a cíle, Praha 2004. 

KVĚT, Radan, Duše krajiny: Staré stezky v proměnách věků, Praha 2003. 

KVĚT, Radan, K metodologii výzkumu starých stezek. In: Staré stezky 7/2002, s. 

19-21. 

LÁNÍK, Jaroslav, Vývoj pozemkové drţby praţského arcibiskupství od 10. do 14. 

století. In: Historická geografie 20 (Sborník k šedesátinám akademika Jaroslava 

Purše), 1982, s. 113-125. 

LIBROVÁ, Hana, Láska ke krajině? Praha 1988. 



212 

 

LIPSKÝ, Zdeněk – ŠANTRŮČKOVÁ, Markéta – WEBER, Martin a kol. Vývoj 

krajiny Novodvorska a Ţehušicka ve středních Čechách, Praha 2011. 

LIPSKÝ, Zdeněk, Sledování změn v kulturní krajině, Praha 2001. 

LOKOČ, Radim - LOKOČOVÁ, Michaela, Vývoj krajiny v České republice, Brno 

Lipka 2010. 

LORENZ, Sönke - RŰCKERT, Peter (ed.), Landnutzung und 

Landschaftsentwicklung im deutschem Südwesten. Zur Umweltgeschichte im sčten 

Mittelalter und in der frühe Neuzeit, Tübingen 2009. 

MATOUŠEK, Václav, Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny v době industriální, 

Praha 2010. 

MAUR, Eduard, Český komorní velkostatek v 17. století, Praha 1976. 

MAUR, Eduard, Revoluce ve výkladu historických proměn krajiny? In: Český 

časopis historický 105, 2007/3, s. 619 - 626. 

MAUR, Eduard, Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku 

v Čechách. In: Prameny a studie 33, Praha 1990, s. 3-129. 

MÍKA, Alois, Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, 

Praha 1960. 

MÍKA, Alois, Slavná minulost českého rybníkářství, Praha 1955. 

MORÁVEK, P. Loţisková geologická mapa jílovského zlatonosného revíru, 1969. 

Přehled názvů dolů, štol a jiných důlních prací v jílovském revíru, Jílové u Prahy 

1993. 

MORÁVEK, Petr - LITOCHLEB, Jiří, Jílovské zlaté doly, Jílové u Prahy 2002. 

MUK, Jiří, Pověsti jílovské, Praha 1948. 

NAVRÁTIL, Vladislav, Uspořádání sídla a pluţiny - pramen k dějinám osídlení úzce 

vymezeného regionu. In: Historická geografie 25. Sborník příspěvků k 

problematice sídel a zaniklých středověkých osad a pluţin, 1986, s. 53-96. 

NĚMEC, Jan, Projevy lidské činnosti v krajině. In: Krajina v České republice, 

Praha 2007. 

NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka - MORAVEC, Jaroslav (eds.), Mapa potenciální 

přirozené vegetace České republiky, Praha 1998. 



213 

 

NOVOTNÝ, Josef, Jihočeské rybníky se zřetelem ke všem rybníkům v Čechách, České 

Budějovice 1927. 

NOŢIČKA, Josef, Přehled vývoje našich lesů, Praha 1957. 

NUSEK, Jindřich – SVOBODA, Jan a kol., Příběh kapliček: drobné sakrální objekty 

na Podblanicku, Benešov-Vlašim 2001. 

PAŘÍZKOVÁ, Simona, Březová, Oleško, 700 let obce, Březová-Oleško 2010. 

PEŠTA, Jan, Několik poznámek ke studiu půdorysné struktura venkovských sídel na 

území Čech. In: Průzkumy památek 2, 2000. 

PETRÁŇ, Josef, Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011. 

PETRÁŇ, Josef, Poddaný lid na prahu třicetileté války, Praha 1964. 

PETRÁŇ, Josef, Příběh Ouběnic, Praha 2001. 

PETRÁŇ, Josef, Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. 

století, Praha 1963. 

PODLAHA, Antonín, Posvátná místa království Českého: dějiny a popsání chrámů, 

kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a náboţnosti v 

království Českém. Řada první, Arcidiecese praţská. Díl I, Vikariáty: Českobrodský, 

Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký, Praha 1907. 

PODLAHA, Antonín, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese 

Vinohradském, Praha 1908. 

PROFOUS, Antonín, Místní jména v Čechách, díl 1, A-H, Praha 1947. 

PROFOUS, Antonín, Místní jména v Čechách, II. díl, Ch-L, Praha 1949. 

PROFOUS, Antonín, Místní jména v Čechách, III. díl, M-Ř, Praha 1951. 

PROCHÁZKA, Vladimír, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 

17. století, Praha 1963. 

REGENATH, J. R. Die Schweinemast in Schönbuch: Eine spätmittelalterliche und 

frühneuzeitliche Waldnutzungsform im Spannungsfeld von Territorial politik und 

Subsistenzökonomie. In: Landnutzung und Landschaftsentwicklung im 

deutschen Südwesten: Zur Umweltgeschichte im späten Mittelalater und in 

der Frühen Neuzeit, edd. Sönke Lorenz und Peter Rückert, Tübingen 2009. 

RICHTER, Miroslav, Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha 1982. 

ŘÍKOVSKÝ, František, Základy k sídelnímu zeměpisu Československa, Brno 1939. 



214 

 

SÁDLO, Jiří – POKORNÝ- Petr - HÁJEK, Pavel a kol. Krajina a revoluce, Praha 

2005. 

SÁDLO, Jiří, Krajina jako interpretovaný text. In: Archeologie a krajinná ekologie, 

Most 1994. 

SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého, 15. díl, reprint, 

Praha 1998. 

SEDLÁČEK, August, Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách, Praha 1923. 

SEDLÁČEK, August, Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, 

hory a lesy, Praha 1920. 

SCHAMA, Simon, Krajina a paměť, Praha 2008. 

SCHULZ, Christian Norberg, Genius loci: Krajina, místo, architektura, Praha 2010. 

SOMR, Jaromír – KOTRČ, Jaroslav, 900 let Jesenice u Prahy, Jesenice u Prahy 

1988. 

SPRANDEL, R. Wüstungsprozesse in systematischer Betrachtung nach 

Schriftquellen des Spätmittelalters. In: Landnutzung und Landschaftsentwicklung 

im deutschen Südwesten: Zur Umweltgeschichte im späten Mittelalater und in 

der Frühen Neuzeit, edd. Sönke Lorenz und Peter Rückert, Tübingen 2009. 

SYNEK, Jiří – ROŢMBERSKÝ, Petr, Tvrz Zlatníky. In: Hláska XXIV, č. 3, 2013, s. 

37-39. 

ŠIMŠA, Martin, Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota. In:Národopisná 

revue. 15, č. 3, 2005, s. 167-177. 

ŠIMŮNEK, Robert, Krajina a příroda ve vnímání a myšlení středověkého člověka. In: 

Historická geografie 35/1, 2009. 

ŠKABRADA, Jiří, Lidové stavby. Architektura českého venkova, Praha 1999. 

ŠMELAHUS, Vratislav, K vývoji vesnických pluţin na Slánsku, Třebíz, 1981.  

ŠMELHAUS, V. Ikonografie krajiny a ţivota lidu. In: Český lid 6/1952, 52, s. 352 – 

359. 

ŠMILAUEROVÁ, Eva, Dějiny města Jílového od jeho zaloţení do bitvy na Bílé hoře. 

In: Jílové u Prahy: historie a současnost, Jílové u Prahy 1987, s. 34-35. 

ŠMILAUEROVÁ, Eva, K lokalizaci zaniklé vsi Vidim na zbraslavském panství. In: 

Středočeský sborník historický 22-23, 1996-1997, s. 22-24. 



215 

 

ŠMILAUEROVÁ, Eva, Vývoj právního a sociálního postavení poddaných ve vsi 

Zlatníky. In: Vědecké práce NZM 29, 1991-1992, s. 129-147. 

ŠTĚPÁNEK, Miroslav, Patrocinia a středověké cesty (příspěvky k dějinám osídlení 

4). In: Československý časopis historický 16, 1968, s. 551-570. 

ŠTĚPÁNEK, Miroslav, Pluţina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám 

osídlení 1). In: Československý časopis historický 15, 1967, s. 725-746. 

ŠTĚPÁNEK, Miroslav, Pluţina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám 

osídlení 2). In: Československý časopis historický 12, 1968, s. 247-274.  

TABÁŠEK, Oldřich, O vytyčení pluţin na hukvaldském panství. In: Historická 

geografie 25. Sborník příspěvků k problematice sídel a zaniklých středověkých 

osad a pluţin, 1986, s. 97-125. 

Teletín – 635 let, sdruţení Mezi řekami, červenec 2014. 

TLAPÁK, Josef, Pozemková reforma na české vesnici v období po míru vestfálském. 

In: Muzejní a vlastivědná práce 4/1963, s. 143-152. 

ÚLOVEC, Jiří, O bývalých tvrzích v Libři. In: Středočeský sborník historicky 

21,1995, s. 5–28. 

VANČURA, Karel, Zahořanské údolí. In: 100 let hrazenářských prací v povodí 

Zahořanského potoka. Odborný seminář, Davle u Prahy 27. května 2006, s. 31-

34. 

VAŘEKA, Josef – JIŘIKOVSKÁ, Vanda, Středočeská náves, Třebíz 1979. 

VOREL, Otakar, Kronika Petrova, Petrov u Prahy 2011. 

VOREL, Petr, Valy nad Labem 1398-1998. Stručná historie 600 obce, Valy nad 

Labem 1998. 

VOREL, Petr, Základy historické regionalistiky, Pardubice 2005. 

WOITSCH, Jiří, Člověk a les v dějinách. Ambiciózní teorie versus realita. In: 

Conditio humana - konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické 

antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z 

worshopu "ANTROPOLOGIE - HISTORIE - TEORIE" konaného na FHS UK v 

Praze dne 17. 11. 2005, 2007, s. 173-186. 

WOITSCH, Jiří, Lesní řemesla v raném novověku: koncept. In: Český lid 97, 2010, s. 

337-362. 



216 

 

ŢEMLIČKA, Josef, K lokalizaci zaniklých osad a pomístních názvů mezi Zbraslaví a 

Jílovým. In: Historická geografie 5, 1970, s. 85-97. 

ŢEMLIČKA, Josef, Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století. In: Památky 

archeologické 65, č. 2, 1974, s. 419-465. 

 

 


	tail

