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 Problematika zkoumání kulturní krajiny je relativně moderní záležitostí, je však 

důležité dodat, že co pohled, to jiná metoda a výsledky. Ve své práci jsem se pokusila 

zachytit vývoj kulturní krajiny v raném novověku na konkrétní oblasti Dolnobřežanska. 

Centrem panství byly Dolní Břežany, ležící dnes 16 km jižně od Prahy. Vesnice k němu 

patřící se rozkládají přibližně v oblasti ohraničené řekou Vltavou na západě, Sázavou na 

jihu, „starou benešovkou“ silnicí na východě a hranou Prahy na severu. 

 Hlavními tématy práce jsou: vývoj intravilánu a extravilánu vybraných lokalit a 

komunikace v krajině. V první řadě proběhlo důkazné seznámení s vybraným panstvím 

Dolní Břežany, literaturou a dostupnými prameny. Vzhledem ke skutečnosti, že šlo o 

majetek Arcibiskupství Pražského, nachází se velká část archivního materiálu 

v Národním archivu v Praze. Druhým obsáhlým fondem je Velkostatek Dolní Břežany, 

uložený v SOA Praha. 

 Zkoumání kulturní krajiny v oblasti bylo v odborné literatuře dosud zastoupeno 

pouze pracemi zaměřujícími se primárně na středověk (Žemlička 1970). Pro širší okolí 

je tematicky nejblíže výzkum Novodvorska a Žehušicka na Kutnohorsku (Lipský-

Šantrůčková-Weber 2011), zaměřený ovšem na dobu mladší. Studium Dolnobřežanska 

proto bylo založeno z velké části na dosud nezpracovávaných archivních materiálech.  

 Vývoj intravilánu byl sledován u vsí s velkým nárůstem usedlostí v období mezi 

lety 1654 (berní rula) a 1841 (stabilní katastr). Konkrétně jde o obce Březová, Dolní 

Břežany, Libeř, Okrouhlo, Podloučí a Zahořany. Metodou usedlostní identifikace byly 

jmenované vsi analyzovány a zjištěn pravděpodobný růstu vesnického osídlení, 

případně zánik a změny. Pramenným materiálem jsou v tomto případě primárně 

katastry a gruntovní knihy, pro naše území dochované od konce 16. století. Výsledky 

potvrdily obecný předpoklad o odlišnosti poloh vzniku domkářských a podružských 

domů ve vztahu k typu vzniku sídla. Zatímco u vesnic rostlých se nové osídlení přirozeně 

včlenilo do staré zástavby, obce plánovitě založené volná místa nabízely pouze na 

návsích nebo mimo původní jádro vesnic. 

 Na pomezí intravilánu a extravilánu se nachází objekty se specifickou funkcí – 

vrchnostenské provozy, zahrnující dvory, ovčíny, ale také rybníky, štěpnice, chmelnice a 

bažantnice. Jejich faktická existence, případně vznik či zánik byla úzce spjata 

s vrchnostenským hospodařením. Pro starší dobu (2. polovina 16. století) lze vysledovat 
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slibný rozvoj rybničních aktivit a v jednom případě také stavbu ovčína. V dalším období 

dochází k postupnému zániku vodních nádrží a jejich vysušování, změny lze pozorovat 

rovněž u dvorového hospodaření, kde dochází k racionalizaci jejich provozování. 

 Oblast mimo samotné osídlení, extravilán, je ve studii zastoupen primárně 

výzkumem vývoje lesů a jejich využívání. Hlavním zdrojem informací byly v tomto 

případě historické i současné mapy a rovněž pomístní jména. Ta jsou ve větší míře 

sledovatelná od počátku 18. století v katastrech. Výjimečně je možné zachytit také 

pojmenování užívané již ve středověku. Bohužel není možné ve většině případů 

chronologicky zařadit vznik pojmenování, které by nám prozradilo podrobnosti k druhu 

a typu porostů na konkrétních místech. Naopak se prokázal častý výskyt lesních řemesel 

a překvapivě i relativně nízký podíl prodeje dřeva ve vrchnostenském hospodaření. 

 Závěrečná kapitola je zaměřena na komunikace. Panstvím procházela tzv. stará 

vídeňská poštovní trasa od Prahy přes Jesenici na Nespeky. Středověkého až staršího 

původu je tzv. linecká stezka, spojující české země s Rakousy. Zatímco prvně jmenovaná 

silnice je stále hojně využívána, větev linecké stezky ztratila svůj význam. Kromě 

fyzických pozůstatků po cestách v krajině (úvozy, mosty) je třeba brát v úvahu i 

hospody, které při komunikacích vznikaly. Z archivních pramenů k výzkumu nejvíce 

přispěly opět pozemkové knihy, ale rovněž písemný popis k 1. vojenskému mapování a 

rovněž zachovaná korespondence ohledně výstavby nové silnice mezi Jílovým a Libří 

počátkem 19. století. 

 Drobné sakrální památky dotvářely a dotvářejí 

krajinu, jejich původ a důvod vzniku na konkrétních 

místech nebylo ovšem možné z důvodu nedostatku 

pramenů zjistit. Proto text spíše seznamuje s dochovanými 

objekty. 

 Výzkum vývoje kulturní krajiny ukázal, že jde o 

velmi bohaté téma, které by bylo dále možné rozvíjet 

ideálně pomocí mezioborové spolupráce.  
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Využité archivy a archivní fondy: 
 

 

 Národní archiv 

 

- 1. oddělení: 

 

Archiv Pražského arcibiskupství – hospodářství  

Archiv Pražského arcibiskupství I  

Desky dvorské  

Desky zemské větší 

Dominikáni  

Exequatoriumdominicale 

Josefský katastr  

Popisy hranic  

Stabilní katastr-duplikát  

Stará manipulace  

Tereziánský katastr  

Urbáře 

 

- 2. oddělení: 

Sbírka map a plánů  

Sbírka montánních map a plánů  

 

 Státní oblastní archiv v Praze 

Velkostatek Dolní Břežany  

Velkostatek Svatý Jan pod Skalou 

 

 Státní oblastní archiv Třeboň 

 Cizí statky – registratura  
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 Österreichisches Staatsarchiv, Wien 

 Österreichische Nationalbibliothek, Wien 

 Fotoarchiv Etnologického ústavu Akademie věd České republiky,v. v. i. 

 Oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český, Akademie věd ČR,v. v. i 

 Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 
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