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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


